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PREC

Aquest llibre és una edició privada que, per tant, no es
publica, ni es ven, car àdhuc el mateix autor l'ha bloquejada.

Precisament per aquesta raó, vol que una molt reduïda
selecció d'amics i de personalitats el rebin directament d'ell,
abans del seu traspàs.

Com que és una mena de llegat moral, demana als
destinataris de la presentalla, el compliment de les recoma-
nacions següents :

a) acusar de seguida rebut del llibre, a l'adreça al peu.

b) tenir-lo en custòdia, ben reservat.

c) no ensenyar-lo a ningú, ni parlar de la seva
existència.

En la refiança de que els destinataris li correspondran
respectant aquestes recomanacions, els en dóna gràcies
coralment.

P.
Maig del 1953	 Genève (Suïssa), 3, Contamines





ADÉU A CATALUNYA
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GUAITANT ENRERA
FULLS DE LA VIDA D'UN OCTOGENARI

PER

RAFAEL PATXOT i JUBERT

CATALA EMPORDANÉS, EXPATRIAT VOLUNTARI PER AMOR DE LA CONSCIÉNCIA,

DEL SENTIMENT I DE LA PERSONALITAT HUMANA

Jo sóc un esperit
traginant un cos.

^.	 EPICTET

Ad perpetuam
rei memoriam.

EDICIó PRIVADA

Genève 1952





ADÉU-SIAU

A TOTS ELS QUI,

CONSCIENTS DE LA PERSONALITAT HUMANA,

I, PER TANT,

DE LLUR DRET DE NAIXENÇA,

MANTENEN L'AFIRMACIÓ DE LA

CATALUNYA NOSTRA,

I NO ES JUNYEIXEN A LA MENTIDA PÚBLICA SOCIAL.

AQUEST LLIBRE ÉS EL COMPLIMENT

D'UN DEURE DE CONSCIÈNCIA I VULI. CREURE QUE LA

CATALUNYA TIRANITZADA

PEL CONSORCI DELS TRES BRAÇOS DESPLAÇATS:

EL MILITAR, L'ECLESIÁSTIC I EL CIVIL,

EL RESPECTARÁ NO DESFIGURANT

LA PERSONALITAT DE

L'AUTOR

GENÈVE (SUÏSSA), el 8 DE MAIG DEL 1952
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Aquest Ex-librís, dibuixat a darreries de la passada centúria, sembla
ésser el primer que es féu a Catalunya.

Jo havia demanat a N'Alexandre de Riquer un dibuix d'Urània
llegint el Llibre del Cel damunt d'un fons estellat i, a primer terme, unes
vergelles d'argelaga simbolitzant les dificultats de l'estudi.

En Riquer trigà molt a donar-me el dibuix per quant, en aquells
moments, tenia una malaltia a les mans que el privava de dibuixar, de manera
que li calgué fer un dolorós esforç per tal de complaure'm. Per això li vaig
acceptar tal com me'l portà, sense l'argelaga, i tampoc no li fiu corregir la
llegenda, que no té prou el veritable caràcter de la composició gòtica i, a més,
conté aquella errada de la c d'« ignores » que havia d'ésser c baixa.

Ho vaig acceptar així, malgrat les falles, per reciprocitat sentimental
a l'esforç dolent de N'Alexandre de Riquer.
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Preat Amic :

En efusió d'intimitat, ací teniu l'explicació que demaneu : la lliuro
a la vostra consciència i l'encomano al vostre sentiment.

La P enlairada, és la tradició del nom de família que porto, deixa hono-
rable dels meus avantpassats i, com que acaba directament amb mi, jo man-
tinc arborada la nostra ensenya per tal d'enfonsar-me amb ella, en la posta
de la meva vida, tal com pertoca al bon mariner.

La doble creu, diu amb unció la punyent enyorança de les dues fi lles
traspassades en la flor de j ovenesa.

El peix, representa la transfiguració del nostre nom de família : peix,
peixot, paixot, Patxot.

El cel estellat ho empara tot en la radiant serenor on té acolliment el
meu ésser, sempre que vol defugir les foscors i els solatges terrers.

Estic segur que el vostre esperit compartirà el meu simbolisme, car
Vós sou de la colla dels elets qui havent conegut la dolor, saben d'estimar.
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PENSANT-HI

u A Déu siau, turons, Per sempre a Déu siau

oh serras desiguals, que allí en la patria mia

dels nuvols é del cel de lluny vos distingia,
Per lo repos etern, per lo color enes blau.

A Déu tú, vell Montseny, que des ton alt Palau
com guarda vigilant, cubert de boyra é neu
guaylas Per un forat la tomba del Jueu,
e al mitg del mar immens la mallorquina nau ».

Quan N'Aribau escrivia això una centúria enrera (1832), feia literatura
sentimental, però ara, nosaltres lio repetim amb tota l'emoció i la resolució
de l'allunyament definitiu, perquè la tragèdia catastròfica que està passant
Catalunya, és un salt enrera que, després de violar-la i pervertir-la espiritualment,
moralment i cívicament, la tornarà a vegetar en l'erm del servilisme inconscient
i del materialisme envilidor, dels quals la nostra generació s'honora d'haver-la
deixondida i dignificada, alçapremant-la.

I, en aquelles condicions de rebaixament social, que són la negació
de la nostra pròpia vida, nosaltres no volem pas reveure-la.

El 4 d'Agost del 1936, a les 5h. de la
tarda, en havent remuntat el Cap de Creus,
a bord del torpediner Brestois de la Marina
Francesa i a l'embocar l'entrada de Port

-Vendres, primera parada rossellonesa de
la nostra expatriació.

P.



Les entrabancadores circumstàncies del present, han fet que aquest
llibre no tingui, ni de molt, tota la presentació que desitjava el vell bibliòfil
que és el seu autor.

Per la mateixa raó, s'hi hauràn escapat errades d'impremta que
altrament no haurien passat i que el lector excusarà benvolent tenint en
compte que, a 8o anys, la feina de corrector d'impremta no és pas la
més adient, majorment quan el treball de composició ha estat fet per un
caixista que ignora la llengua de l'original. Sortosamente, una errada de im-
premta, si bé enlletgeix la composició, no malmet pas el sentit de la frase.

Així i tot, jo havia de deixar imprès aquest llibre, a fi que la meva
actuació pública no acabés fallada, ni mancada de continuïtat: escapçada.

Perquè jo he esmerçat la meva espiritualitat per a Catalunya i no
me l'he pas guardada per a la meva fruïci ó personal en la vida interior.

1 P.
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QUELCOM DE LA PREMSA

1,



Els articles reproduïts en aquesta Secció, són transcrits amb la mateixa
ortografia de l'època en què foren publicats, per tal que es vegi l'evolució
deguda al conreu de la nostra llengua. El lector també ha de fixar-se en la
data que porten a fi de situar-los degudament en el temps i dintre Fambient
en què foren escrits.



LA VINGUDA DEL REY

Segueix parlantse de la possible vinguda del Rey á Catalunya.
L'assumpto té importancia pels precedents que l'han mal preparat y

per las qüestions que Fenvoltan ; per aixó ens creyém en el cás de dir, clar y
catalá, lo nostre pensament.

El Rey vol anar á Barcelona: hi anira, segons va dir al diputat senyor
Sala.

Tambe'l govern se daleix perqué hi vagi ; mes, ab rahó sobrera, s'espo-
rugueix devant lo desconegut del aculliment.

Quan mori Mossen Cinto, el Rey volgué anar al enterrament, mes s'hi
oposaren els ministres, donchs s'adonaren de que la presencia del Rey fora
com una ratificació del estat de forsa y fets consegüents que indignaren de
debó al poble catalá.

Y una de dos: o'1 Rey anava noblement á compartir el dol de Cata-
lunya, en quin cas calia desfer aquella indignació, o'l Rey no hi anava pera
no tenir que redreçar els fets consumats.

El Govern resolgué lo darrer, deixant a,ixís el catalanisme armat am
nous arguments, ensemps que'l sentiment monárquich seguia aygualintse.

Fou una grossa errada politica.
Mal encarrilada de comens la qüestió, seguí moguentse en terrer fals.
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GUAITANT ENRERA

Lo Capitá General contestá al Govern que responia del ordre.
Sortosament, per are, no s'ha caygut en la temptació pretoriana de

fer venir al Rey á tall de conqueridor, passejantse entremitx de bayonetes,
enlloch d'apareixer com á Monarca que vol fer la coneixensa d'un poble.

Que es donchs lo que fa tant dificil la vinguda del Rey?
Desde las mes altas regions fins al polítich mes insignificant, tothom

sap que'l Rey pot esser ben rebut á Catalunya, després de certes conces-
sions que se tornan inevitables y á las quinas fatalment s'ha d'arribar.

Donchs, si ho saben, perque no ho fan?
Per rahó de que l'orgull tradicional espanyol exigeix que las conces-

sions no's fassin avants, sinó després y encara.
L'Estat espanyol somnia sempre dominació y aixó, desgraciadament

per ell, ja no s'estila en els temps que corren.
Som prou honrats pera creurer en la promesa d'eixes concessions,

si ja no'ns hagttessin engaityal.
Un home de talla, monarquicli y catalá, fa temps, avants de sa mort,

se va doldrer de : aspiraciones no satisfechas, Promesas no cztmplidas, compro-
misos olvidados.

Y compteu que de llavors ensa ha passat temps y han vingut d'altres
fets á enfosquir la situació.

Als catalans no se'ns dompta per la forsa, ni se'ns atrau per l'engany.
Vinga donchs lleyalment la reconcialiació y deixantse de paraules,

comensin els fets.
Llavors, quan arribi'l Rey, el saludarém com á Que f e del Estat, ni mes

ni menys que demá ho fariem amb un President de República, si s'escaygués.
Lo dit podra no esser cortesá, mes si que es la veritat crua y nua.

23 Agost 1902

(LLEVOR. - Atly II, no 58 (Ig02».
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TRESCANT PER LA LLUNA

La Lluna verament no es
pas cap copia de la Terra,
molt menys n'es una colonia.

BLER und MÁDLER

Anem a exposar coses aparentment paradòxiques y cal qu'us malfieu
del niotllo terrani que dona faysó a les concepcions vostres ; car, sens pararhí
ament, pendriau per desvaris de Vimaginació, lo que solament es resultant
lògica y rigurosa de lleys físiques qu'us son prou conegudes, si be, de moment,
no les reconexèreu pas, per mor de que seràn posades a la obra en condicions
diferentes de les acostumades á la Terra.

L'Univers exterior es merament una impressió subgectiva nada dels
accidents que'ns envoltan y de la manera com els perceben y trasmeten els
nostres sentits.

Varièu aquests accidents ò modifiquèu el funcionament sensorial humà
y s'us desclourà un altre Univers, completament distinct del primer y tan
relatiu coeu ell.

Axís, indefinidament, formaríam series subgectives modulades sobre
aquell Absolut que sempre s'esmuny, inassolible pera Fhumana pensa.

T als abstraccions, aconduhides ab la salvaguarda de la filosofia natural,
son una gimnàstica intelectual molt profitosa, donchs examplan el cèrcol
migrat de les nostres percepcions y, fugint de la presó terrània, el rahonament
s'esplaya, en la contemplació del « més enllà ».

Però, deturèm aquesta rauxa filòsofica. Al cap y a la fi, — tot sentho
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GUAITANT RNRRRÁ

molt, — el nostre satèlit no es pas tan dissemblant de la Terra, pera que li
pertoqui'l seriós comensament ahont devallavam suara. Si per càs, com que la
semblansa s'anirà esvahint a mida que Fanirèm escorcollant durant la nostra
excursió, ja us lleurà recordarvos d'aquesta introducció y llavors, potser no
la trobarèu pas del tot fóra de lloch.

A primer cop d'ull, no mancan pas a la Lluna similituts topogràfiques
ab aquells llochs desolats de la Terra qual aclaparament, sens dubte, molts
haveu sentit, en les carenes desfregades dels alts cimals, vietimes esmicolades
pel esbojarrament ab que s'hi rabeja una Natura vigorosa.

Una bella mostra de relleu selenogràfich us dona, la ilustracicí qu'acom-
panyem, reproducció plàstica executada per Nasmyth y Carpenter, selenògrafs
hàbils y prou conexedors de la vestidura de la lluna, pera aparellar, — tot
lo possible, — ab la veritat, els models llurs, devinguts populars y justament
admirats, adliuch pels professionals. 	 , 11

1

CLAR DE TERRA

i
Sortits de la Terra quan la Lluna era nova, som arribats de plena nit

al nostre satèlit, ab tot ja veyeu que la vostra impressió es menys ombrívola
de lo que us esperavau, mercès al llantió enorm que tením ael pera aclarir la
fosca del novell estatge. Guaytéula, allà dalt del cel, la Lluna grandiosa que'ns
fa companya : « es la nostra Terra que fa'l pM ».

La seva superficie aparenta es aproximadament unes tretze llunes y sa
lluhentor val la de vint llunes plenes. Aquella aureola que l'envolta es Fatmòs-
fera, iluminada pel Sol.

Els Selenites, — si n'hi ha hagut, — potser tambè l'adoraren el llur
astre de la nit, potser tambè somriguè ab placidesa a les amoroses parelles,
potser tambè inspirà temensa a Fignoransia, potser nioguè Finspiració dels
poetes y la nostra patria solar, feu, potser, un paper prominent en el llunàtich
folk-lore.

Difumada pel vel aeri que l'embolcalla, la Terra no'ns mostra pas cap
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TRESCANT PER LA LLUNA

de les configuracions superficials, y axó no es pas per la distancia, qu'es rela-
tivament petita, com haveu vist, sinó per causa de nebulositat en aquella
gasa atmosfèrica, qu'ho tapa directament, ò be per difusió de la llum, eritela
les regions serenes.

Aytal aspecte, pot contrariar les vostres aficions geogràfiques, mes,
per contra, en aquell conjunt clapejat de taques blanquinoses, llistat ab
faxes clares y brunes, els meteoròlechs hi reconexerían en forma grà fica1

dínamisme de la circulació atmòsferica : les corrents seguint la rotació, l'acció
pertorbatriu de les mars y'ls continents, la deflecció Winercia en les corrents
y vers el pol una major brillantor senyalant el casquet glassat de la Terra.

Tal apar la nostra planeta desde la Lluna, ab la qual es junyida per
l'atracció fins al anorreament d'abdues, y van esguardantse mutualment
ab fase complementaria; quan de la Terra's veu la « lluna nova », desde la
Lluna la « Terra fa'l plè » ; quan per la Terra « la lluna creix », a la lluna « la
Terra minva ».

Resseguím l'estelada.
Llevat del tó més negre del fons del cel, les constelacions no han pas

cambiat gens y'ns llucan amicalment ; el « Carro », 1'« Ossa petita », el «Drach *
recargolantse sota el bras d'« Hercul », la vanitosa « Cassiopea » asseguda en
un trono d'estels allà a la vora del seu marit « Cepheu », qui esverat, veu
a,menassada per el monstre venjador de les Nereydes, la victima « Andromeda »,
a la qual vola a deslliurar « Perseu » cavalcant el « Pegàs » y brandant en lá
mà la testa horrible de Medusa... ; totes aquexes y d'altres constelacions fami-
liars evocan remembranses de mitologíes que'ns aconhortan en el silenciós
sojorn d'aquesta nit glassada, donchs cap dels termometres usuals podría
midar la temperatura de la « nit llunar », ben segur propera del « zero absolut »
(273 graus sota zero) .

Lo que sí apar diferent es l'aspecte dels estels que, tant en la color
com en la llum tenen una fixesa que sorpren y s'explica recordant que, no
haventhi atmòsfera « sensible » a la Lluna, els estels lluhen la color veritable,
no produhintsc refraccions que destriin la lluen, ni fassin scintillar Fimatge.

Fixàntvoshi be, podrèu adonarvos de que la volta estelada gira vers
ponent ab una lentitut exasperanta, mentres la Terra fidel roman en el seu
lloch inmutable.

Adhuch, 1'«estel polar», — «alplia Ossa petita», — també roda ab Feste-
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GUAITANT ENRERA

lada, cosa que no fa pas a la terra; sinó que degut a la diferenta inclinació de
Faxe de rotació, «el pol celest de la Lluna» s'escau en la constelació del «Drach ».

Rellotge perpetual, penjat en la nit negra, la Terra'ns signa Fescola-
ment del temps.

Ja ha fet més d'un tomb sobre sí matexa, ò sía han passat jorns terra-
nis; ja l'enfosquiment comensa de rosegar el seu limbe pregonant el «mimvant
de Terra » y no obstant la nit selenia segueix igual.

Desdé1 cel, badant la negror infinida, els estels, sense llampugar, ens
fiten llurs nines ennartadores y arreu ho engoleix tot l'ombra, esmortuhida
pel « Clar de Terra » que perfila fantàstiques siluetes y, lliscant sobre el sol de
variat poder reflectiu, fa llambregar com llepasses de claror al nostre entorn.

No us refieu pas de que les voliaynes d'una pluja d'estels vingan a
somoure'l vostre enllehiment, esbarriant un espurneig com esclats de protesta
devant aquesta Natura espaymada. Els estels fugents que passin no'ls veurèm
pas, no haventhi una atmòsfera pera encéndrels ni ferlos guspirejar.

Assí, la Nit poch que s'afanya, com a la Terra, a replegar el seu mantell,
sinó ben al contrari, que, extenentlo ab grapa fexuga sobre la Lluna, a la Nit,
li lleu de mirar com els estels fan solemnialment la ruta y dexan enrera Forbe
de la terra, encastada sempre al mateix lloch, giravoltant sense avensar gens.

Desprès, el triomf de la Nit devé més complet, car, ab el mimvant, va
palidint el clar de Terra y la fosca brega ab aventatge...

La nit llunar es molt llarga!
Com que la lluna necessita u més de vintinou jorns» (terranis) pera fer

la « revolució synòdica », ne resulta que « la nit llunar dura més de catorze
jorns » dels de la Terra.

Un rahonament semblant diu que l'estelada volta tan lentament per-
que tè de cloure la celsa rodona en « més de vintiset jorns » (terranis) qu'es
la durada de la « revolució sideral».

Y ja que d'axó parlem aprofitem l'ocasió pera remarcar que, segons el
« calendari llunar », a la Lluna'ls « mesos son iguals al dies » y « l'any llunar »
se composa de « dotze dies Ilunars ».

R. Patxot y jubert

«ILUSTRACIó CATALANA, any 11, n' 41, 13 de Mars de 1 904. Pàg. M-73. Hi
ha la fotografía d'un paissatge llunar).
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TRESCANT PER LA LLUNA

II

SORTIDA DEL SOL

Dintre la foscuria de la nit llunar persistenta, quína alegransa us dona
la feble claror qu'apunta enllà, vers Orient. Y pujant lentament, ab forma
encorvada, a forsa d'hores * s'enlayra cap al « zenith » : es la « llum zodiacal »
qu'assí gayrebé tindriem d'anomenar « Fauba còsmica », l'única que's veu a la
Lluna, donchs les aubes que vosaltres conexeu son filles terrànies y a la lluna
poch que's gaudeix

« del trench de l'alba'l brollador de llum » 1

y'1 dit rosat de l'Aurora n'obra pas les portes d'Orient, tot esperant riallera1s
corcers del Sol.

Se farà dia sense llustrejar, en el sentit corrent de la paraula ; sense
aquell vessàment de color que, a la Terra, es l'avantguarda del « astre d'or ».
No haventhl atmòsfera sensible dessobre la Lluna no's desplega pas aquella
rica gamma de tintes, nits raigs de Sol saltironan per entre1s nuvolets, ni se
realisa l'encisadora armonía de llum y d'ombra que, a la Terra, pregonan
l'arribada d'un jórn novell.

Adhuch Vapellatiu « astre d'or » no resultarà pas escayent, car el filtre
aeri causa bona part de les nostres percepcions cromàtiques y assí mancan
les fantasíes atmosfèriques.

La llum zodiacal es un grandiós expandiment de forma lenticular y
d'aspecte poch brillant, — una mena de « ressol » com dirían els nostres mari-
ners empordanesos, — que cubreix 1'« astre rey » del sistema planetari y la
presencia d'aquexa lluhissor sobre 1'horizont de Llevant ens avisa la propera
sortida del Sol.

Però no us impacienteu debades, perque'l rellotge llunar no camina
pas ab el neguit y la pressa terranis, donchs assí la sequensa dels fenòmens
porta un altre compàs y « cada hora llunar » representa « vintinou hores y
mitja « de la Terra ».

1 MOSSÈN CINTO.
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GUAITANT ENRERA

Un astre esplendent se revela a Orient y'ns fa saludar la planeta Venus
que s'encela enlluhernanta, ab pausa magestàtica y nua d'aquell rajament de
joyells irisats que la Deesa del Amor sol mostrar a la humanal generació.

Llarch temps despres li fa seguici la planeta Mercuri esplayant un
esclat més modest y menys argentat.

Axó forma l'acompanyament del Sol que no es pas lluny.
Y no s'immuta pas l'estelada volta que roman sadolla de foscor, llevat

de l'espay ocupat per la llum zodiacal ; lluhen els estels y la Terra, sempre
deturada en plè cel, «fa'l mïmvant» traversada per el «terminador» que des-
comparteix el dia de la nit. Les encontrades de la Terra que la rotació de la
planeta mena vers la ratlla partiona, s'escauen a la posta de Sol, el capvespre
les recull y entraran a la nit dintre la meytat ombrívola.

Tot d'una, com per art d'encantament, d'entre les siluetes montanyen-
ques que la fosca enterboleix al nostre entorn, se destaca una punta enlayrada
que devé incandescenta ferint Fesguart ab sa llum inaguantable com d'intensa
fosforencia. Aquell esclat vivíssim s'intensi fica extenentsc y ben tost un segon
cimal brilla a vora seu y mes enllà un tercer y seguidament d'altres y altres
surten sobtosament com senyal misteriosa que titànichs fallayres trameten
de tots costats.

Mes no per axó's torba la fosca al voltant nostre, ni a dalt del cel la
negror s'en conmou. Els estels lluhen com abans, la Terra giravolta en el seu
lloch y la llum zodiacal, pujant sempre, ha obert la draperia immensa de sa
lluhissor.

Entretant, 1a claror violenta dels cims va devallant apuntalantse en
les carenes encinglades y rasant les cresteres del muradam de cràters, pro-
duheix Fense rable meravellós d'illes de llum aguantantsc dintre una mar de
tenebres.

Quietament, s'axampla la brillantor a gran alsaria y, astorats, cor-
presos, anem descobrint espadats esgarrifosos, arestes inescalables, timbes
esferehidores, esberlaments, enderrochs gegantins, tarteres colossals, fins
qu'arribant a la plana ondulada ahont eram assojornats, ens encalsa1 pri-
mer raig de sol, qual disc sotj a a Orient, y

« ¡ Es el día ! ¡ Es el dia ! i

1 APELES MESTRES.
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TRESCANT PER LA LLUNA

Prop d'una hora terrània necessita'l Sol pera pujar a sobre Fliorizont
y nosaltres aprofitarem l'estona embadalintnos devant del estrany paysatge
que difícilment hauríau pogut concebre.

Allà ahont toca el sol es un doll de llum que sobrehix reflectida per les
roques cristallines, mentres la fosca regna en tot lo altre, car el foscant de
l'ombra s'arrapa a les valls, s'engorga en les baumes, s'entafura per les canals,
s'arrapa'ls xòrrechs, s'encataua dintre1s esqueys, sense qu'ho dissimuli cap
gradació preparant la transició, rès ! ò tot claror ò tot foscor !

Ara us ne podeu convèncer de la falla que fa Fatmòsfera pera difusar
la llum, fondre les tintes, esfumar els perfils, amorosir crueses; en un mot,
pera acordar la Natura.

El Sol s'es alsat en mitx d'un callament sepulcral, sense rebre la joyosa
acuUida de vida remorejanta :

« Pel món y pel plà
ja'l sol s'hi rebeja... » 1

y, ab tot, segueix encès el llantió de la Terra y llu'l zodiacal cortinatge y
brillan las planetas y

« aquell cel vessant d'estrelles... » 2

es negre com o la nit y malgrat tot axò,

«¡Es el día! ¡Es el dia! »3

R. Patxot y Jubert

(« ILUSTRACIó CATALANA », any II, n' 45, io Abril de 1904. Pàg. 235-36. Dues
fotografíes ilustrant el text).

1 MASIFERN.
2 MOSSLN CINTO.
3 APELES MESTRES.
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L'ESTRET DE CONCRÒS i

L'excursionista que sortint de Camprodon va a Ull de Ter, al arribar
a Setcases se lï desplega un amfiteatre bellament encarat, que s'enlayra mos-
trant une barrancada grandiosa, qual camper l'omplen : fosques esteses de
boscuria solcades de tarteres apilonades, devallants de elapissers, neu eterna
més amunt y, rematant la carena, esquenalls desfregats que reganyan
esblanquehida ossadura. Axí lï apar la Comarcada de Concròs, mages-
tuosament feréstega.

Més enllà, tot vorejant el Ter remorós, y en sent al comensament de la
Vall de Carlat, el caminant troba una encaxonada torrentada per ahont llisca
follament una tesa d'aygua tan abundosa com el Ter mateix. Y si damaneu
el seu nom us diràn :

— Es la Gorga de Carboners que mena al indret de Concròs.
Si en comptes de resseguir les valls pregones, Vaymador pirinench

tresca pels estrebs de Costabona, un cop ha guanyat el Coll del Pal, s'escau a
quatre passes de Roca Colom, miranda soperba sobre un paysatge de deso-
lació. D'allà dominarà cingleres qu'hostatjan congestes llargarudes, canals
blanquinoses com les neus que s'hi arreceran, clotarades sembrades de rochs,
llises colgades de preduscall, arreu un estimball de predegàm que s'allarga
enllà vers les altres timbes, també vessantes de còdols; es un ensemble ruinós,
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una feta Xengrunament, que1s pins sotjan concirosos d'abaix el fondal. Tal
es el Circh de Concròs.

Mes abdós excursionistes seguiràn cadascú la seva ruta: el primer farà
vía cap al Estret de Murens, el segon s'afanyarà pel Cim de Pomerola, y la
bella encontrada qu'havem anomenat sol romandre preterida, malgrat Fes-
playament variat ab que la Natura hi es arresada.

Adhuch al excursionisme hi hà cert classicisme, emperò que tot repec-
tantlo, no sempre cal seguir.

A n'aquelles valls més amunt de Setcases, malgrat les lloses que li
afitan el camí, el jas del riu es gayrebé indeterminat, donchs nombrosos esbo-
ranchs li fan entrada a les closes que Facompanyan y'1 riu es decanta lliurement
de tots costats, reposa amagat sota 1'herbey, destrenantse sobtat torna a
aplegarse y joguiner se desvia altra volta, xerrotejant la cansó de la llibertat :
una tonada que no s'ou avall la plana perque Fayre espés de la terra baxa no
sap vibrar al acort d'aquestes subtileses.

A n'aquelles alsaries, a més de catorze cents metres, encar uns pollan-
cres s'estiran dret al cel. Els veurèu que no's cuydan pas d'obrir la brancada,
sinó al contrari, aplegantla a frech de soca, tots ells se dalexen pera pujar
enlayre, trahint la fallera que1s té corpresos : « ¡ voldrian guaytar enllà de
la carena ! » Per só tremolan tant el fullàm, frissossos com son de guanyar
alguns pams ara que 1 sol estival els encoratja d'adalt del cel, amanyagantlos
ab raigs aconhortadors ; per só groguej an anyoradissos quan, a la darrevera,
el sol ja no tramonta 1 serrat ; mes no defallen y, entre la gebre ennuvolada
del hivern, servan un caliu d'esperansa que l'alè primaveral revifarà, diguent-
loshi, a cau d'orella, prometenses de rescabalar Filusió preuada.

Y constants, esprimatxats, sempre estirantse adalerats, seguiràn con-
querint la llur cobejansa. Rés hi fa que la vellor els deturi car, sense frissances
en el fullàm llur, frets de vida pera retornarse, adhuch axí, romandran apuntant
llurs soques y brancatges vers el cel, signant als plansons l'heretatge qu'els
trameten : « ¡ jovincels, assagèu de guaytar enllà de les carenes !... »

Al agafar la Gorga de Carboners, ombradissa al matí, la Natura us rep
seriosa : un oreig acanalat desvetlla en nosaltres l'encís dels cimals, crostons
rocosos estrenyen irregularment el camí, que va entrecreuantse ab el riberal
y la vegetació us saluda blincantse arrapada als penyals ò, en florides tiges, se
colltors a les voreres que l'aygua petoneja.
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Mes abans de mostrarvos la seva potensa, la Natura vol somriure un
instant y, passada la gorga, fa onejar el segle en els replans, planells de camps
verdejants de trumfes envoltan una barraca ò cortal sobre margenades ben
herbades, entre reconets enclosats, y al fons tanca la vista 1 Roca Colom,
emboscat fins molt enlayre, si be no pot dissimular la llarga ferida de la
rossolada.

Axerrehits prosaychs d'un mal entes avensament ; que'n sou de
malhaurats !

Veníu assí y us ne convencerèu de Vexistencia dels esperits que sojornen
a montanya. La vostra civilisació corsecanta ha pretïngut anorrearlos, essent
axí que son ells els qui us han dexat, rebutjantvos vers la plana estèril ahont
regna la vostra realitat malparlada, convencional y enganyosa com totes
les miseries humanes.

Tan enerostonats teniu els sentits vostres que ja no perceben la melodía
de veus que nombroses conversan al nostre entorn ?...

Pareu ament,
que dintre la baga,
oirèu el vent.

Arreu s'enjogassa
tot pujant amunt ;
escolteu com garla
ab els pins ramuts.

Els hi conta noves
de serres enllà ;
coses bonicoyes,
quines portarà ?

Ab vistosa toya,
de morar capell,
n'era una herba Tora
vora d'un torrent.

Lluny se la mirava
trist lo seu donzell
car els separava
forta la corrent.
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¡ Ay la meva bella!
¡ Ay lo meu promès!

¿ Perque la parella
no segella un bes ?

— Axí s'esclamavan
els enamorats,
axí s enyoravan
sempre separats.

— Y'ls pins contristantse
fins dalt del serrat
tots ells reblincantse
xiulavan al Fat.

«Si jo tingues ales,
¡ oh somni joliu !
texit entre rialles
j a foram al niu. »

La feynera abella
volant cercant mel,
cullí l'amoreta
del blau j ovincel,

La porta cofoya
vers l'altre capell,
que la rep ab j oya
enllà del torrent.

Y l'herba florida
se tanca fidel :
tot ella s'encisa
d'amor del donze ll .

Vesposalla dolsa
jo us vinch a cantar,
donclis entre la molsa
la flor ha granat.

31



GUAITANT ENRERA

— Els pins s'alegravan
atents escoltant ;
desprès xiuxej avan,
anantse abrassant...

De primer us sobta'l posat sever d'aquelles bagues.
Habillades ab vestidures fosques, brancades fins ran de terra, abundoses

de fullàm punxent y repte, les pendriau per una avensada de guardes intracta-
bles que defensan el Palau de les Goges.

Mes, a mida qu'us hi aneu acostant, se van amorosint, la pinosa s'esplaya
atractivola, enj oyellada de brillantors reflectides, mou els brassos esvelts
trossant l'extesa cabellera y, manyaga, us obra'l ramatge, envolcantvos
d'olorós recès.

Vagant per allà dintre, assadoWuvos de sensacions omplint l'esperit
a vessar y dexèuvos anar als impulsos que naxen d'aquella mena de benhau-
ransa ; no tingueu pas por! us bressa la Natura.

Emperò jo us recoman que no penseu, que no siau homes, perque tren-
caríeu l'encantament ; les Goges sols amoxen cors de nin a n'els dominis llurs.

Si'l baf d'impuresa vol traspassarlos, aleshores les Verges de la Mon-
tanya descalsen cingles, arroellan congestes y penyals que rebotan solcant la
boscuria y soterran la intrusa malvestat. Es l'escarment escrit a n'aquella
gran Rossolada que del cim de Roca Colom devalla fins al planell.

Retuda per Vagombolament de tarteres que prodiga la Cambra Fosca,
la vegetació's va arredossant cap al rierol, els pins s'aclarexen depressa y a la
fi refusan d'anar més amúnt, ahont triomfa'l rocàm.

Nosaltres creguerem que'ns envoltaria la solitut solemnial de les altures
y'ns varem errar, donchs trobarem companyia nombrosa.

Al cayre d'un saltant s'estava un pastoret d'onze anys, la barretina
enfonzada fins al clatell amanyocat de cabell ros, abrigat ab la samarra y
sarronet a l'esquena. Haventnos vist de lluny, s'era assegut al peu mateix del
corriol y'ns esperava picant els esclops ab un bastó més gros qu'eIl.

— Bon día y bon'hora ; solet, asi dalt ?
— No ; l'eugassada es al serrat.
— ¿ Que n'hi tens moltes ?
— Duescentes. —

n
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Feya dos dies que'l seu pare l'havia portada allà, mes tinguè de baxar
al poble y mentrestant ell li parava ament ; el menjar era escàs per la fa lla de
pluges y aviat haurian de mudar de pastura.

Parlava ab dolcesa, articulant calmós y s'ens acoblà fent frases molt
curtes, mentre tocava les eugues y'ls mulats ajassats pel travers del caminet.

Devant nostre s'hi posaren una colla d'eugues petjant Fenrocat via-
rany, al darrera s'ens hi arrenglerà un altre escamot y fent corrua, al mitx
d'aquest estrany seguici, tots plegats assolirem la clotarada dels Estanyols.
Allà tinguerem gran rebiment.

El gros de l'eugassada era compartit a tot vol del Circh de Concròs
escampat pels rellexos, el bestiar pasturava llochs encinglerats ahont semblava
impossible que s'hi poguès aguantar. Quan ens vegeren, els caps guaytaren
curiosos, sahinant, les esquelles brandaren arreu y comensà un concert origi-
nalissim, barreja armoniosament discordanta Wesque llades que's repetian
fonentse dintre aquell ressonador colossal y, fent tornaveu enfilantse, les
notes s'apagavan en descrescendo al cim de la carena, copsades per el vent.

R. Patxot y Jubert
26, Juny 1904

(« ILUSTRACIó CATALANA», Any II, no 65, 28 d'Agost del 1904. Pàg. 570-72. Hi
ha quatre fotografíes (paisatge), de R. Patxot.)
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D'estelada
giravolta la terra coronada.

MOSSÈN CINTO

El sól es post.
I.a rojor daurada, enllà a ponent, s'esblayma dintre una lluhissor

argentada, mentres a llevant festoneja 1 mantell de la nit que s'atansa ; ja
l'ombra de la terra s'hi esfuma badant un segment obscur y la penombra
s'escorra darrera 1 Sol.

Creix la fosca, ensemps niimva arreu el remoreig ; aclaparada ab anyo-
ransa de llum, la Natura s'esllangueix silenciosa : arriba l'hora baxa, pla-
henta a la somniesa.

Traspuant la celistia melangiosa, els estels van aparexent, fins que la
volta guspirejanta vessa'l llampugar del sideral estol y

... vetllan sos astres lo món que s'adorm 1

Llavors veureu, en la nit estelada, com s'encen l'altar del Univers y,
manifestantsc la Bellesa, obrirà de bat a bat el Gran Llibre hont es escrita la
Veritat,

... en les nits belles
a la llum de les estrelles
y devant del Infinit. 2

1 MOSSÈN CINTO.

2 CASAS Y AmIGó.
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Quan, en la boyra històrica, les generacions primevales s'escampavan,
esgarriantse per les afraus, ò travessant les planurias de l'Asia, fonamentaren
les creences llurs en aquesta esclatanta magnificensa.

Sentint la propia feblesa, freturaven el guiatge del doser constelat y
comanaren els destins humans a la benvolensa dels astres, ò, adonantse del
propi falliment, cercaren defugir aquells ulls celests, sens treva espiants.

Ennartades, sota Fesplayament sublim, honoraren la Divinitat, estelli-
ficant l'aplech de llurs mitologies, descapdellant la poesía d'una humanitat
infantívola, sadolla de Natura.

Y aquelles personificacions, trenades de ficció y poètica llegenda, son
romases allà dalt, en Fespay incommensurable, acoblades en « asterismes »,
que respecta la. moderna Astronomia, que dalexen la imaginació y omplen
de somrisenta jovenesa1 trespol del Temple d'Urania.

Per xó, molts d'aquells asterismes se retroban, gravats ab caràcters
cuneiforms, en les pedres termenales dessotarrades fa poch a la Vall del Eu-
phrates ; quals constelacions chaldeanes sían, potser les de l'esfera d'Eudoxus
-- (IV centu^la A. J.) — que'ns ha tramés Aratus, ab més verba literaria
que no pas fidelitat descriptiva.

Desplega, oh nit, ton vel de pedrería,
ton tàlem de claror.1

Esmaperduts y corpresos devant dels siderals reyalmes, sentirèu defallior ;
emperò, si recordeu, ab Lamartine que: l'homme est Dieu par la Pensée, calmarà,1
vostre esverament y us redressarèu dignificats al enfront d'aytal espurnejar.

Guayteu quina ruta còsmica marca la Vía Lactea, tota polsosa d'estels!
De banda y altra, escampades en aparent desordre, agrupacions veritables
forman families estelars, ò be dibuxan figures que, evocant semblanses, ajudaren
a l'appelació de les constelacions.

Per assí ratlles, tortes y corbes enllà, fent giragonses y texint sinuosi-
tats ; talment aparen camins y corriols y viaranys, afitats ab gresolets de tots
esclats y colors de tota lley, pera que no us descarrerèu al resseguir la volta bella.

Aquella volior d'estels que's desplega al vostre esguart astorat, tots
son nomenats ò anotades les posicions llurs.

'F. MATHEU.
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En el passat, els astronoms maparen solament els més brillants. Des-
prés, ab els aparells, seguiren amidant els nous astres qu'encalsavan, y avuy
día realisan arditament un catàlech fotografich del cel que, un colp en llestit,
comprendrà iio res menys dé «cinquanta milions d'estels ».1

Dexant per un altre jorn el presentarvos regions cosmicament molt
més riques, tindreu una primera: idea de les encontrades abundoses de sols,
mitjansant la fotografia qu'acompanyo, reproduhida mercés a Fautorisació
especial, galantment donada pel seu autor Doctor Isaac Roberts (Inglaterra),
qual nom fa autoritat en els treballs astrofotogràfichs. 2

El clixé original d'aquesta reproducció, conté més de « trenta mil estels »
y encara que sempre se'n perden al posar sobre paper, ja veyeu que n'hi
restan sobrerament pera fer rumiar el cervell més reclòs y més indiferent.

Durant 2 h. 35 m. de posa, la placa estigúé escandallant aquest reconet
de la constelació del Cigne, pera descobrirnos la florida xamosa de semblant
pradell estelat.

Permetèume una recordansa indiscreta.
Tinguí un hoste, aymador de la Bellesa, quals manifestacions Fembada-

lían arreu.
En la jornada havíam visitat els instruments; per progecció pogué

contemplar una clapa de taquetes solars y guaytarem Venus al bell mitx del
día, ab plè sol. Mes, en comptes de satisferlo, axò li servia d'incentiu y li tri-
gava la vesprada per « veure més enllá ».

A l'hora prima, en una vetlla de darrevera, pujavam donchs al Obser-
vatori , pont tot es quietor, car el brugit de la terra, apar que no gosi torbar
aquest lloch, en el qual recés sols retruny solemnial el batech de la péndola
sideral, marcant els segons.

Recolzats a la galeria forana, ab respectuós callament compartíam
la comunió de la Natura, escoltant el respir de la mar esbandint sobre la
plaj a. Era una nit esplendorosa. La Galaxia, arremolinant el nostre Univers,
acompassava d'una sola arcada l'hemisferi, encelantse pels paratges zenitals.

Arribat el moment, armarem la equatorial ab un ocular de feble au-
ment y, per tant, de gran camp visual. Guiant ab el « cercador » anavam escor-

1 Aquest mapa tindrà io.000 fulls, farà una pila de paper de 6 m. Walsaria y
«tota l'obra» pesarà uns i.000 Kg. (TURNER).

2 Posteriorment aquest diligent y hàbil observador morí.
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collant ab pausa, les regions de Perseu, de Cassiopeia, de Cepheu, del Cigne,
fins que, fentse enrera, el meu hoste exclamà, mitx espahordit :

— Axò fa desvariejar !
— Es el vèrtich del infinit, — li deya jo, — d'aquest Infinit qu'espar-

vera als novells y que, no obstant, es la prima condició de Fexistencia del Cosmos.
Novament arrapats a la equatorial, dexavam fugir les hores, atrapantnos

la matinada, balbs y enravenats per la fredor de la terralada que devenía
tramontanal, obligantnos a cloure la cupola.

El meu visitant, abstret y ab recansa, baxà d'esma sens dir un mot.
Solament al encaxar pel partiment ; sospirà emocionat

— Lo qu'he ovirat me fa por. Soch esmicolat. —
Y en lloch de tirar cap al seu hostatge, vegi ab estranyesa que1 meu

company decantà vers la riba, ahont

... la mar veyent la lluna
se condorm besant l'escull. I

Hoste preat : vullau perdonarme Findiscrecio, emperò, realment vos
ho vegereu lo que us posí aldevant, çò es : el « Casal de l'Eternitat ».

R. Patxot y Jubert

(« ILUSTRACIó CATALANA», no 134, any III, 24 Desembre del igo5. Pàg. 822-23. Tres
gravats. i fotografía d'un recò de la constelació del Cigne y dues reproduccións de fites
caldeo-assiries) .

El meu Observatori és un incident sobressurtint de la meva jovenesa
i mereix que reprodueixi aquí el que vaig dir-ne en un llibre publicat mitja
centúria enrera :

« No puc, ni dec, enraonar de l'Observatori de St. Feliu de Guixols
sense fullejar discretament algunes pàgines de la meva vida íntima. Això
implica una presentació accidentalment sentimental, que no desdiu pas dels
qui senten la Ciència, ni tampoc manca d'escaiènça en l'actual moment psico-
lògic del poble català, somogut arreu, frisós d'aspiracions impulsadores de la
seva personalitat. I per qué no dir-ho? Un sentiment semblant ha col-laborat

'M. AGULLó.
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decissivament a la gestació Xaquestra obra, la qual té per causa determinant
el voler afegir una nota més a la nostra afirmació catalana ; sènse aquesta
consideració, és ben segur que els treballs que segueixen continuarien retrets
amb altres, augmentant el parament de la meva cambreta d'estudiant. En tal
estament moral els oferesc al públic amb convenciment modest, ja que ningú,
millor que jo mateix, sap la grossa diferència que hi ha entre el que són esde-
vingudes les meves tasques i çò que, un jorn, jo pretenia que haguéssin estat.
L'amargosa confessió evoca quelcom que vibra intensament en el més pregon
del meu ésser, car, més aviat que la gaubança d'un propòsit realitzat, aquest
llibre és, per a mi, el troçam d'una illusió esmicolada, un somni de jovenesa
esvaït : sota la rigidesa de la exposició científica batega un cor que assaja
d'aconhortar-se cercant recés entremig de la pròpia desfeta...

La dalera astronòmica m'havia agafat en les terres del Nord, i quan
una malhaurança me feu retornar sobtosament a l'escalf del Migdia, seguiren
igualment corprenent-me els nous horitzonts que l'Astrofísica anava descobrint,
horitzonts que apressadament s'eixamplaven en immensitats. Es veritat que
çò que sol anomenar-se — sovint un xic abusivament — realitats de la vida,
m'empenyien crudelment cap a altre camí, emperò no pogueren pas foragitar
aquella dèria, i a la fi, malgrat tot, vaig llençar-me a la realització d'una som-
niesa, enc que no fós més que com a penyora de gratitud devers els estudis que
m'havien absorbit la jovenesa, deslliurant-la de volar ran de terra. Perxò,
el primitiu intent de l'Observatori de St. Feliu de Guixols era quasi exclusi-
vament astronòmic, perqué aleshores jo no ovirava pas el capgirament que
l'esdevenidor havia de portar-me i, d'altre banda, l'estatge on forçosament
jo devia actuar no era pas el més a propòsit per a l'experimentació meteo-
rològica.

En aquella època tenien gran predicament els «equatorials bessons »,
gràcias al prestigi que els donaven els novells resultats dels germans Henry
de Paris, i llur tipu d'instrument es generalitzava, sobretot havent-lo adoptat
la collaboració internacional per al mapa fotogràfic del cel.

Qúan un particular s'ha de reduir a un sól instrument important és
innegable Favantage d'acoblar dos objectius diferentment acromatitzats,
montant-els sobre d'un mateix mecanisme, car una tal disposició comporta
gran nombre d'aplicacions : observació directa, medicions micromètriques,
posicions diferencials, astrofotografia, espectroscòpia, física solar, etc., perspec-
tiva prou atiranta per a decidir-me a l'adquisició d'un refractor equatorial
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L'equatorial de l'OBSERVATORI DE ST. FELIU DE GuIXOLS,

inaugurat a l'Abril del 1896.
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doble, de o.22 m. d'obertura, el qual va construir-me M. R. Mailhat de Paris.
Aquest instrument quedà llest a St. Feliu de Guixols just a entrada de pri-
mavera de l'any 1896, funcionant d'una manera satisfactòria. La seva con-
servació, vora mar, demana gran recapte, no tant per l'efecte de l'aire en les
parts metàlliques més delicades, sinó especialment per la temible oxidació
dels cristalls dels obgectius ; també, al fort del dia, el vent de mar produeix
imatges telescòpiques lleument onduloses, però a la capverprada i a la mati-
nada, durant la calma que precedeix el terral o la marinada, la definició arriba
de vegades a la excellència. Que jo en sia sabedor, l'equatorial de St. Feliu
de Guixols inicià a Espanya els treballs micromètrics d'estels múltiples.

Completaren la part astronòmica una pèndola sideral amb ressonador
per a batre els segons en les observacions de trànsits i un teodolit azimutal,
model gran, per a la determinació de l'hora.

Tota la installacio es soplujada sota d'una cúpola d'acer, de 6 m. 30

de diàmetre interior, obra dels germans Gilon, de Paris, en la construcció
de la qual deguérem malfiar-nos de les fetes de la tramuntana; perxò, la
cúpola circula sobre el rail fermada per un doble galze que hi encaixa horitzon-
talment, encertada previsió la utilitat de la qual hem pogut apreciar poste-
riorment, al trobar-nos amb que algunes tramuntanades arriben a assolir
velocitats que, traduïdes eri pressió sobre la cúpola, donen xifres del mateix
ordre que el seu pes total. Part de dintre, la cúpola es revestida de fusta tapada
amb linoleum, deixant lliurement una gruixa d'aire entre la coberta metallica
i el fustatge. » 1

i Rafel PATXOT i JUBERT : Meteorologia Catalana. Observacions de Sant Feliu
de Guixols. Resultats del 1896 al 1905. Barcelona, igo8.
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Plau a l'autor d'aquestes ratlles el següent aforisme d'acció : no tothom
té el talent de deixar-se enganyar.

Mes potser li plau, també, perquè havent seguit la disciplina de les
Ciències Exactes, el pot completar amb la teoria dels « màxima i minima »,
i així ha trobat uns límits que té preestablerts en aquells enganys, indulgent-
ment tolerats.

Malgrat la claredat d'aquesta posició, que proclamo jo mateix, hi ha
gent que no sap capir-la o no té la discreció de respectar-la.

Això m'obliga a recordar-la públicament, a fi que se n'assabentin els
possibles transgressors d'aquells límits i que no s'exposin a que un gest atzarós
llur, més o menys interessat, sigui, no solament abús, sinó que àdhuc pugui
resultar una errada, que per força calgui rebutjar.

Cadascú té el seu estoicisme i les seves sensibilitats característiques.
Davant d'aquesta incertesa, cal de primer situar-se prudentment i, per tant,
la millor cosa és que ningú associï el meu nom a cap empresa, sense tenir-ne
consentiment.

Perquè el meu nom és obra dels meus avantpassats, jo en sóc personal-
ment depositari, i només pot anar de bracet en acordança amb la consciència
i l'actuació meves, servant la tradició i el bon exemple d'aquells passats.
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Com tots els humans, lo tinc certament defectes, mes no crec que siguin
d'exterioritats: els meus punts febles són a major pregonesa i no s'hi arriba
pas pel camí simplista de la vanitat.

P.

(«LA VEU DE CATALUNYA », 7 de Gener del 1929, pàg. 5. — Publicat també a
«LA PUBLICITAT», i a «LA NAU»).
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EL MAL DE FER BÉ

A Madona Nemoytia :

Potser valdria la pena, Madona, de teoritzar la passada conversa i de
substituir aquell quart d'entremaliadura estudiantil per uns moments de posat
acadèmic, que la convenció social troba escaient als que segons la frase anglesa,
ja som a la mala banda dels cinquanta.

No sé si faig bé de parlar-vos-en d'ací estant, però tant-se-val ! com
solia respondre En Maragall quan li assenyalavem alguna incongruència i ell
se'n deseixia donant la mà al sentiment, joguiner corn un infant.

Aquest epíleg podria tenir la virtut de fer pensar algun lector si hi ha
coses que vagin per ell i, de tant en tant, és profitós guaitar endintre. Del
fora ja se'n cuiden prou els altres.

Refiant-se del món moral, comença la lliçó.
La pràctica de fer bé demana un ordre de factors bon xic diferent del

que la gent creu, i en qüestions morals, l'ordre de factors canvia el producte,
per l'estil de certes teories modernes, puix heu de saber Madona, que actual-
ment, àdhuc la Matemàtica se'ns torna nerviosa.

Esmentats per l'ordre de llur importància, els requeriments essencials
de fer bé són els següents :
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Primer. — Paciència il.limitada.
Segon. — Finor de sentiment.
Tercer. — El diner que cal per pagar els comptes del sentiment i la

paciència.
Quart. — Una mica d'estoïcisme.
Ja veig el somriure triomfal d'aquell amic nostre, filòsof, quan s'adonarà

que fem concórrer elements aparentment antitètics ; car els filòsofs són gent
que fàcilment esveren la realitat, la qual, per això mateix, sovint se'ls esmuny.

Però a nosaltres, experimentals, la realitat sempre ens acarona, de
vegades massa i tot, perquè justament és aquest « massa» el que ens posa la
ploma als dits per a cometre la present indiscreció.

L'emboscar-se pels corriols de fer bé pressuposa resignació d'ésser-ne
víctima ; d'ací el requeriment de paciència. Mentre assageu de guarir un ferit
de la vida, els seus companys en comptes d'ajudar-vos, o almenys, de deixar-
vos estar, us distreuen amb llurs pretensions, us eixorden a crits, i, si persistiu
en la feina començada, acaben per voler lligar-vos les mans i àdhuc n'hi ha
que ho aprofiten per apedregar-vos. Ordinàriament, el bé es judica una feblesa
explotable, la qual dóna als altres el dret d'exigir-vos coses i d'imposar-vos
obligacions, al grat de tothom. Jo us puc ben assegurar, Madona, que el fer bé
és la via més directa i segura per a arribar a ésser culpable. D'això, Vós també
en sabeu quelcom.

Encara que la intelligència sigui una directriu de la vida, el motor
n'és el sentiment, i és ell qui ens aconsella « deixar-se enganyar » prudentment,
amb engany fill del cor, sense el qual el bé no sempre floriria en tota la seva
plenitud. En canvi, la intel.ligència per si sola, com que no comporta engany,
ha d'ésser anés estricta¡ fa bé transcendent d'una manera tan subtil, que
generalment ni n'heuen esment els mateixos que ella afavoreix.

Les febleses del sentiment i la paciència, en certs casos, es paguen amb
diner ; per tant, en la pràctica de fer bé, trobem la següent trilogia : si la pacièn-
cia representa la quantitat i el sentiment la qualitat, el diner serà l'accident,
puix que el major bé sempre és d'ordre moral i, en conseqüència, no es pot
fer solament amb una cosa material com el diner. Moltes vegades, el diner
actua en forma negativa, vull dir que fa mal i cal obrar sense ell, o, àdhuc,
contra d'ell.

El preu corrent de fer bé sol ésser la injustícia i la ingratitud, i la mica
d'estoïcisme, requerida en darrer lloc, és a fi de saber no escoltar del tot, ni
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els altres, ni si mateix : una falqueta de perseverança. Així aplicat, aquell
polsim d'estoïcisme resulta emparentat, de part altra, amb la traïdoria deca-
dent femenina que s'anomena « maquillatge », gràcies al qual, les dones d'ara
s'afanyen a semblar el que no són.

Coneixedor dels inconvenients i les dificultats de fer bé, algun cop he
caïgut en la temptació de considerar — homo sum — si fóra més senzill fer
mal, però em sembla que això demanaria major esforç. La conclusió, segura-
ment prové del fet que tinc mestratge de dolor i, per aquesta banda, el sofri-
ment ï el mal són incompatibles. Vet-ací un altre nus per al filòsof.

No obstant, com que la dona és mestressa d'impossibles, Vós resol-
guéreu fàcilment la contradicció, i el vostre argument no mancava pas de raó ;
solament que la raó és un romanticisme anacrònic que ja no s'estila, perquè
fa nosa al progrés modern i a la societat organitzada, tal com la volen orga-
nitzar els organitzadors novells.

I acabada la lliçó, torno a la feina i al posat normal, després de saludar-
vos, Madona, amb tota consideració i respecte,

Vostre afm. empordanès
P.

i2 desembre 1929..

(u LA VEU DE CATALUNYA», 1 7 de Desembre del i929)•
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HISTORIA DISCRETA D'UN LLIBRE

FRAGMENT

El Desembre del 1928, la Institució Patxot convocà un Concurs Inter-
nacional, el resultat del qual fou la publicació del llibre del Prof. Rudol f Laun :
Der Wandel der Ideen. Staat und Volk als Äusserung des Weltgewissens (Bar-
celona, 1933)

Jo mateix vaig fer-ne una presentació quelcom detallada per a La
Paraula Cristiana. El Dr. Cardó me demanà li permetés retocar dues o tres
coses perquè, encara que fossin veritat, ell no podia dir-les. Atenent a que es
tractava d'una revista eclesiàstica, vaig accedir ala demanda¡ el meu article,
datat a la Masia Mariona de Mosqueroles (Montseny), a l'Agost del 1934, fou
publicat en La Paraula Cristiana, vol. XXI, Gener del 1935, any II, pàg. 7-24.

En dit treball vaig reservar-me un paràgraf VII, tot ell exclusivament
meu, que m'interessa encloure ací, i que reprodueixo segons l'original ; per
tant, sense retoc de cap mena :

VII

«Fins aci la història publicable del llibre i de la seva presentació doc-
trinal, car ja he dit que no em proposava pas fer-ne la recensió ; solament
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hi he anat collint idees per tal que es veiés la seva factura i el seu discurs.
Mes, com que malgrat haver condicionat la meva feina, inevitablement

hi ha lliscat algun comentari personal, m'lieu de permetre intercalar aquest
paràgraf, tot ell lliurement a compte meu, per tal de sintetitzar el meu pensar
en temes transcendents per amor dels quals he arriscat coses molt preades.

Perquè, sense cap pretença d'ésser pastor, jo encara em sento massa
home per a colgar-me en la inconsciència de la multitud i deixar-m'hi arra-

madar; tant com puc, penso i obro seguint la Llei moral de la consciència,
la qual no admet jurisdicció, ni reconeix autoritat foranes, en el reialme
ïncoercible del sentiment i la intelligència.

La societat actual es consumeix en els neguits de la desavinença entre
les doctrines que predica i les realitats que practica : d'ací una inestabilitat
on tot trontolla, el món moral i el món material ; els polítics s'obstinen a voler
fer aguantar la piràmide cap per avall.

Avui dia tothom s'adona que la majoria dels Estats són obra de poders
absoluts, fruits d'usurpació i de conquesta lligats per força, aportacions dotals,
particions hereditàries, combinacions diplomàtiques, collaboracions ecle-
siàstiques, etc., ço és, han estat bastits sense comptar-hi per res el voler dels
pobles que els suporten ; així, freqüentment, Estat i Poble resulten una
antinòmia.

Mentre s'admeté que els monarques ho eren per delegació divinal,
aquells procediments no es podien contradir fàcilment, però, un cop s'esvaní
tal suposança i es féu derivar l'Estat del Poble, la majoria dels Estats quedaren
en fals, perquè són contraris a llurs components i debades cerquen amagar
el pecat original. Aquesta és la tragèdia politico-social del nostre moment
històric, que és merament de turbulència i no pas de transició, com es sol dir
massa correntment ; si de cas, la transició vindrà desprès, quan s'hauran
assolat tots els pòsits que la guerra ha remogut.

En la seva acepció abusiva present, l'Estat es condemna ell mateix.
Adhuc prescindint que ha estat la determinant de la guerra, només cal
esmentar com ara es trepitja fins el més íntim, fonamental i sagrat; res no es
respecta, llevat d'una cosa inviolable : l'Estat, que per virtut del postulat
de sobirania s'és declarat intangible. Sobirania és un mot rebregat en les
lluites entre el Papat i l'Imperi, i que les democràcies modernes segueixen
rebregant, perquè n'han fet patent de corsari totes les e cràcies » que se l'han

apropiat.
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Contempleu la geografia política i veureu els fruits del neo-paganisme
estatal. No pocs Estats s'han constituït en esclavatge : els uns tanquen pobles
condemnats a treball forçat ; d'altres s'ha dit que són esclaus condemnats a
l'entusiasme, i altres es tornen ramades de llavor animal.

La crisi estatal va apropant-se al paroxisme : l'època colonial és closa
amb la naixença dels nacionalismes, ratificant que el Poble és constant i
l'Estat una variable arb itrària ; els imperialismes agonitzen o bé esdevenen
federacions, i el socialisme estatal, que té pretensions d'hereu, resulta una
drecera que mena a l'esclavatge i a la pobresa generals : fill illegítim de l'Estat,
aquest socialisme acabarà matant el seu pare i potser sia això la millor gesta
que haurem d'agrair-li.

Cal afanyar-se a constrènyer l'Estat a la funció que li pertoca, aplicant
a la collectivita.t organitzada aquell u retorn a la Natura » que es recomana a
l'individu, i alesliores els Estats seràn ferms, car seràn lògics i cada poble es
farà el seu. Ara, ens hi sobren ciutadans i ens hi manquen homes ; ens hi
sobren lleis perquè ens hi manca la Llei.

Altrament, el present feudalisme estatista continuarà l'armullació de
la personalitat humana i la regressió collectiva, que donen ufanor a la bar-
bàrie contemporània amb la qual es va materialitzant la civilització. Per
aquest camí, què en farem del més bell caire de la natura nostra: l'ésser moral ?

Davant de perspectives semblants, jo em declaro incivilitzat perquè
me'n vaig amb la Humanitat, que és la que estotja a través del temps aquella
deu inestrocable que hi ha en l'home, que dignifica l'home i que perdura més
que l'home, ço és, l'espiritualitat.

Considerada molt per sobre, aqueixa és l'obra amb que Catalunya
respongué a la Dictadura, mitjançant l'aval internacional i raonant des dels
dominis de la Ciència jurídica i la Sociologia experimental.

En ella es veu com la dolença nostra ressona i és compartida en molts
altres indrets i de quina manera troba acolliment amorós i dreturer en la
intelligència i la consciència mundials.

I aquest llibre, que és en els prestatges de les principals Biblioteques
del món, aquest llibre, tant se val ? »
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L'ESCENARI

En l'escenari de la meva infantessa la anar hi ocupa un grani espai
lluminós que dibuixa l'horitzó de migjorn. Part de terra, és emmarcat pel
muntanyam de granit rosa que es redreça en nobles penya-segats i quan el
coster s'engruna en esllavissades grandioses, la mar les va engolint, escabe-
llant-se fressosa entre els pedrals, on els crancs alternen amb les merles, els
pardals roquers i les cueretes, mentre les atzavares i les ginesteres, davallen
a trobar els foneis marins.

De tant en tant, la roca es bada en cales arrecerades i la mar s'hi esmuny
• emmirallar-se en esplais d'intimitat. Que no heu vist mai, allà, en un girant,
• trenc d'aigua, com ella i el sol juguen amb palletes daurades, sobre un fons
nacarat i com trien curculles i cargolins que la mar encima amb pedretes de
Santa Llúcia i sabatetes de la Mare de Déu, per als infants d'en terra ?

També hi ha estesa de platges, ribetejades de pineda, on la mar des-
colga monedes de llunyans temps romans i, de vegades, escup les escòries que
el vent porta dels volcans italians ; hi ha afraus feréstegues que ainb saltants
d'arbreda desemboquen a mar, i en les torrenteres ombriues, si ho cerqueu
bé, no hi manquen pas orquídies, com tampoc els lliris vora dels canyers
d'algun sorral.

1
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Tot això es cobert per una volta la blavor de la qual no es sap judicar
fins que hom l'ha enyorada, lluny de la Mediterrània, vivint en els climes
del nord.

Verament, la nostra costa és bella, molt bella, i tan poca gent que se
n'ha adonat.

Entrem un instant en qualsevol d'aquelles cales, perquè us hi voldria
dir quelcom que fa temps em burxa i dóna neguit.

Amb bon intent, però amb encert massa discutible, la gent de ciutat,
avesada a retolar i desbatejar carrers segons Fexaltament o la tirania del
moment, no fa gaire apuntà la idea de fer això mateix en certes cales de la
nostra costa, canviant llurs noms seculars per altres que tots nosaltres estimem
com es mereixen i que, per aquesta raó, no poden, ni han de servir a l'obra.
Parlo en nom dels amics difunts En Garreta, En Maragall , i l'Agulló, les idees
i els sentiments dels quals jo coneixia de sobres, i refiadament hi afegeixo el
nom de Mestre Ruyra, que tan bé ens ha provat la seva coneixença de la mar.

Els noms de les nostres cales són suggerències de la natura, ratificades
pel padrinatge de generacions de mariners : Cala Bona, Es Codolar, Cala
Ventosa, Sa Conca, Cala Pedrosa, Aigua Xelida, Aigua Blava, etc., etc.,
tenen personalitat insubstituïble, que ha estat cantada en prosa i en vers
— alguna musicada i tot — precisament per aquells que hom volia honorar
fent-los fer mancament a les pròpies amors llurs. Que dirien la Sirena i el
Pastor d'En Maragall en trobar així canviats els noms de llur fillada ?

Per respecte a la mar i a aquells noms preats, demano que la nostra
gent refermi aquest parer mariner, segur que la mar l'acollirà de gràcia i,
generosa, amb una onada esborrarà el mal encert.

LA PLATJA

Tal és la nostra inquieta amiga d'aleshores, que ens somreia en els seus
blancalls i ens temptava amb un encís enlluernador ; infantívola, insinuava
entremaliadures que nosaltres interpretavem fàcilment ; també ens enganyava
més d'un cop amb dolenteria; però, àdhuc quan s'enfadava i roncava en
els temporals, nosaltres li retíem admiració, sense que mai se'ns acudis cap
temença, car hauria desdit de la gran amistat que amb ella ens lligava.

Jo la tenia davant de casa, oberta a xaloc, i malgrat la platja i els dos
passeigs que d'ella em separaven, recordo que en certs temporals vingué
fins al pedrís de la porta de casa, a deixar-hi una ofrena d'alga i de borns.
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En la platja, veritable parc natural nostre, hi havia unes « timpes »,
ço és, unes excavacions provinents de quan hi serraven troncs per a fer-ne
madiços i que després esdevingueren, abusivament, una mena de dipòsits
de rebuig ; diàriament hi anavem a cercar sorpreses a l'hora del sol més esta-
vellador. Una de les nostres illusions era vigilar la germinació i creixença
dels pinyols de préssec, i com que això implicava certa immovilitat instan-
tània, a la seguida ho compensavem perseguint les sargantanes que hi abun-
daven, alguna de les quals havia perdut la cua per culpa nostra. En el seu
temps hï sortien a inés, grapats de meloneres, tomateres, enganxadones,
(c forquilles s amb la llevor de les quals i una gota de saliva fèiem rellotges
que caminaven, « cogombres reventadors » que, en essent madurs, esclaten
si es toquen i llancen la grana lluny, etc. ; prou que us en podria dir el nom
botànic, però ja no fóra infant.

A llevant de casa un barri de pescadors feia una corba simpàtica,
còncava cap a mar i adient amb el seu nom de carrer de Mitja Galta,
motivant així una plaça ben assolellada, clapejada d'herbei amb
llagostes i tot, i a recés de la tramuntana fins on permetia l'alçària de
les cases.

Allà hauríeu vist un parament complicadíssim de la gent, els costums
i les coses de mar : ormeigs de tota llei, armaiades per a tenyir, soltes, artons,
llivants, bujoles, paiols, maietes, peces de sardinals, salabrells, muixoneres,
calaments, bessos de vela, gambers, bolitxos, bornois, jamvines, àncores i
cadenes pastura del rovell, manyocs d'estopa, morenells, sèu, quitrà, pals de
treure, nanses, fitores, palangres, ruixons, rampugolls, f arums i bravades,
promiscuïtat de mar i de terra, enfilalls de tròines, rais ; remendadores treba-
llant i cantant a dues veus, pescadors baladrers discutint la darrera calada i
peixeteres escridassant-se amb un vocabulari on hi havia molt a pescar i no
poc a suprimir, palanquis, rems torçats, lloques amb llurs pollets, gats
estirats al sol, etc. ; però hi havia sobretot l'estiva d'antenes de farga on nosal-
tres assajàvem l'acrobatisme instintiu, corrent-hi, saltant, fent-les cimbrar,
i arreplegant caigudes o alguna aixafada de peus. Vurbanització moderna,
d'esperit dictatorial, no respectà aquell pintoresc museu vivent i ha malmès
la seva bellesa amb prescripcions rectilínies i preocupacions igualitàries. No
li'n so gens grat.

Travessàvem aquella samfaina de color quan « anàvem a nedar» que
és cosa molt diferent de banyar-se, fins al punt que si haguéssiu parlat de
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banyar-vos, us haurien esclafit una rialla als nassos : la gent es banya a casa,
però en mar es neda i prou.

Abans d'arribar a la sorra ja ens anàvem despullant i lio enllestíem
d'una revolada; correguda cap a mar, capbuçada, anar a l'alè, ço és, nedar
sota l'aigua i tenir la traça de sortir bracejant a frec del company que estigués
distret, per tal de sobtar-lo i emborniar-lo, cridant « sorraig » ! ; tal era
l'entrada reglamentària dels iniciats. « Sorraig », es el nom folklòric d'un peix
semi-llegendari que fa de mal precisar.

Mal m'està el dir-ho, però en sabíem bona mica de nedar. Nedàvem
drets com un ciri, sostenint-nos únicament amb les mans, nedàvem de costat,
ajeguts, d'esquena, solament de peus, amb la cara dintre l'aigua, nedàvem
de gos, ens empenyíem i remolcàvem, fèiem cabrioles, la cadena, pujàvem
a coll-i-bé i ballàvem sardanes, que ja us asseguro que es bon xic més dificil
que ballar-les en terra, i si hi ha tràngol i badeu, l'onada us peta al front
o bé us cobreix, senzillament. Teniem dies en els quals, per excepció, ens
sentiem contemplatius i aleshores baixàvem al fons i després pujàvem
a contar les meravelles fantasioses que havíem vist durant aquells
instants.

Adaptàvem arnar, nedant, algun dels nostres jocs d'en terra ; per
exemple, un de nosaltres entrava a l'aigua caminant, i quan li arribava a la
boca, en dèiem « aigua a bioe » ; però l'actor havia de seguir caminant, enfon-
sant-se fins que era ben sotaiguat, fent el pont amb les cames ; llavors els
altres capbuçaven i, anant a l'alè, passaven el pont, un darrera l'altre.

Per nosaltres, la mar no tenia sobre ni sota, i ens costava més d'enfonsar-
nos que no pas d'aguantar-nos enlaire.

Quan, esbufegats i cansats de fer el peix, amb una gana que us arbo-
rava, sortíeu per vestir-vos, podia resultar que la roba no hi fos, perquè, se
n'havia anat a l'ombra de les atzavares, que feien margenada en uná vinya
bon tros lluny i on arribàveu ja gairebé assecats.

PESCADORETS
Parlem de les roques, car hem d'abreujar; com voleu fer cabre la mar

en unes pàgines, encara que siguin les de CLAROR?

Trescant per les roques, us fiqueu en el domini dels rentells, que són
aquells mosquits petits amb cames barrades de blanc i negre, i de fiblada
verinosa que embutllofa ; de seguida us venen a l'encontre.
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Això de la tècnica de la roca que ara els alpinistes remenen tant, nosal-
tres ja ho havíem trobat.

Certs llocs impassables, nosaltres, — infants — els resoliem aprofitant
imperceptibles relleixos, coberts de relliscós pèl de roca i que es descobrien
solament un instant en la buidor entre dos cops de mar ; saltàvem llarg d'escuit
a escuit, descompassant freus on s'engolfava la ressaga gronxant els tous
de pèl de roca ; més d'un indret havia estat marcat amb sang nostra i jo
encara duc una cicatriu que recorda la carícia tallant d'aquelles arestes cris-
tallines ; perquè no sempre caminàvem, sinó que de vegades, calia suspendre's
de mans, penjats amb la mar batent sota nostre ; es veu que en tota heroïc itat
no deu mancar-hi el poc seny, però deixem estar la filosofia i romanguem
infants.

De gran, he tornat a veure aquells indrets i, francament, m'ha vingut
una sospita de vanitat, p'e'rquè sembla que els noiets amb davantal d'antany
no ho fèiem pas del tot malament. Qui sap si aquelles criaturades eren l'auguri
de fortituds venidores ?

El noviciat de pescader, la seva primera promoció, consistia a saber
ormejar-se la « canyarada ». Per això calia de primer un cimerol de canya, de
llargada proporcionada a l'alçària del personatge, un tros de nyinya, un « pèl
de cuca », i l'ham corresponent, que podia ésser de mosca, mitja mosca o
mosquit, segons les pretensions del novell pescaire. La part més dificultosa
és la lligada del pèl de cuca a l'aleta de l'ham, car requereix la traça d'una
nusada prof essional, que es remata amb les dents. El pèl de cuca gaudia una mica
d'aurèola màgica i l'arribada d'un marxant venturer amb paquets de pèl de
cuca, era un esdeveniment que es discutia i feia sensació entre la gent de mar.

La canyarada servia principalment per a pescar a cau.
En un indret ben turmentat de roques, la deixàveu anar entre les

esquerdes barbudes de pèl. Si havíeu encertat l'indret, el dia i l'hora, abans
d'arribar l'esquer a baix, ja sentíeu que picaven ; estiraveu i sovint quedàveu
clavats a la roca on fàcilment deixàveu la meitat de l'ham : era la feta d'un
enrocador, peix mal intencionat que menja de costat i té l'astúcia de compro-
metre l'ham, enduent-se'l dintre el cau. En aquesta pesca fèiem coneixença
amb les guilles o baboses de negrenca llefiscor ; amb els gòmbits, de positura
ridícula i aire apallassat ; amb les jurioles, de boqueta molt menys que de
pinyó i llistades de coloraines; etc. ; el peix blanc, com varades, sards, esparrais,
etc., s'ho miraven indiferents amb aire aristocràtic.
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També pescàvem, sense canyarada, en els bassals de les roques que
mitjançant una regata comuniquen amb la mar i són un aquari perfecte. A
més de varietats de cargolets, pelladires i algun uriç criatura, sol haver-hi
trinquets i gambes. Els trinquets, sempre amatents, i més vius que nosaltres,
eren difícils d'arreplegar. Nosaltres preferíem les gambes, que són més cere-
monioses i tenen la sang freda de deixar-se acostar fins quasi a tocar, i quan
cloeu la mà, s'allunyen amb un elegant cop de ventall de la qua i vosaltres
pesqueu una rascada a la roca. Si aquest joc dura massa sense profit, no hi
ha altre remei que les males arts :l'encantament. La colla es posa de genolls,
entorn del bassal, amb les mans en terra, ben immòbils, fitant la gamba amb
l'esguard i, en el moment que el cap de colla fica la mà mig closa a l'aigua,
tothom comença a fer el borinot, però sense riure, perquè és fatal. De vegades,
aquest procediment resulta reeixit, potser per la major cura i menor barroeria
que implica. No obstant, té un risc relatiu que puc testificar, i és que la ceri-
mònia produeixi tal tensió en algun dels actors, feble de voluntat i llarg de
mans, que no es pugui estar de donar una clatellada al seu vel, fent-lo anar
de cara dintre el bassal. Es clar que això succeix sense cap mena de mala
intenció i amb tota la naturalitat d'una necessitat infantil.

JUGANT AMB EI. PERILI,

A la meva terra d'una onada se'n diu genèricament una «plena*, nom
ben descriptiu i quelcom metafòric ; i quan rompen a la platj a en diem « mar-
ratxades ». La nostra observació infantil les havia classificades segons la
manera de rompre. Generalment, les plenes boteixen en bauma de bromera
que cau a plom sobre la platja, la fa retrunyir i, arremolinant-s'hi, no solen
allargar gaire, perquè elles mateixes es destorben.

En canvi, les plenes, de tant en tant esdevenien « rases » en la nostra
nomenclatura i eren aquelles, menys freqüents, que força abans d'arribar a
la platja s'ornaven de bella crinera i plegant-se impacients sobre elles
mateixes, lliscaven amb satinat fregadís i esbandien molt lluny, perquè
solament « rasaven » la sorra i no malmetien llur energia, aquestes eren les
nostres.

Sotjàvem la mar, i quan descobríem que s'iniciava una rasa al lluny;
a força de cridòria arribàvem a una avinença respecte del seu pronòstic, que
ne era pas arbitrari, car hi teníem molta experiència guanyada a preu de
mullenes. I si la decisió era d'esperar-la asseguts dintre la nostra bassa, háu-
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rieu vist quina frenètica activitat per a reforçar-la de sorra per tots costats,
mentre la rasa s'anava aterrant majestuosament.

En l'engrescament, algun cop desafiàvem casos dubtosos i la rasa
llençava les seves randes de bromera crepitant contra la nostra bassa, que
aguantava l'escomesa mig desfent-se, en un triomf aparent, perquè l'aigua
ens cenyia traïdorament i en reprendre la davallada cap a mar, ens inundava
per darrera arrasant-ho tot i deixant-nos colgats en el sorral, xops de cintura
per avall: era el preu de la illusió que aleshores pagàvem amb conseqüències
dramàtiques. Calia cercar la manera que els de casa no s'assabentessin de la
malifeta i això ens posava en greu treball.

Les ullades de sol vergonyós que sol haver-hi en les llevantades, difícilment
ens assecaven la roba, però, a part d'això, sempre restava el testimoni acusador que
revelava la nostra criaturada i ens descobria en tornar a casa: un filet de sal a les
sabates, en el cosit entre la sola i el cuir. Ja ho havíem provat de remullar-les en
aigua dolça, però també havíem après que era pitj or perquè costava més d'assecar.

La mare, en ficar-nos al llit ens renyava dolçament, retreient el nostre
poc seny, el perill a què ens liavíern exposat i mirava de convèncer-nos per
centèssima vegada, argumentant amb les sabates a la mà, i .nosaltres — un
xic entremaliats com pertocava, però no gens dolents -- li donàvem fàcilment
la raó i fins crec que arribàvem al propòsit de no tornar-hi més encara que d'això
no n'estic pas massa segur, perquè recordo que si bé entre la tebior dels llen-
cols m'adormia éscoltant la seva veu amorosa, s'hi bar rejaven visions d'escuma,
crineres irisades, remolins xucladors i basses formidables ; tot aplegat, una
poderosa temptació per als nostres bons propòsits filials.

No sempre l'epíleg era tan sentimental, sinó que acabava força prosaic.
La cridòria, la, salabror i tantes hores de mullena, sobretot en els peus, ens
costava mal de canyó, i ens feia víctimes de la medecina casolana de l'època :
al llit sense sopar, bany de peus amb mostassa i aquella untura, per a mi
insuportable i fastigosa, de greix de gallina calent, coberta amb un paper
d'estraça lligat amb el clàssic mocadoret de seda. A hores d'ara, només de
pensar-hi, encara em tornen les esgarrifances que allò em donava i que em
féu incompatible amb els ungüents i els cataplasmes per tota la vida.

TEMPORAL
Vaig a historiar-vos la gesta d'una d'aquelles « rases » nostres memo-

rables i la part que ens en tocà, o millor dit, que ens en prenguèrem.
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Feia un temporal de llevant que imposava ; la mar s'esvorava i a cada
escomesa la badia aparentava desformar-se, les aigües es removien fins al
fondal en glopades tèrboles i escumera bruta ; de les puntes eixien grans
brollados intermitents que les abrigaven i velaven la costa amb fumeres de
ruixim ; però era dia feiner ï haguérem d'anar a estudi, ja podeu endevinar
amb quina malvolença.

L'estudi era de cara a mar i des de la nostra graderia, per damunt
dels ampits de les finestres i a través del brancatge del Passeig, vèiem i seguíem
adalerats aquella cavalcada esbojarrada i sentíem com es desfermava braolant
sobre la platj a ; el vent xiulava, els vidres dringaven a cada cop de mar; de
tant en tant una ruixada amania l'espectacle i el nostre entusiasme s'havia
esvalotat. El senyor Mestre amb una, paciència de job, debades assajava tots
els mitjans, sabent que tenia la de perdre, perquè duiem el temporal a dintre.
Aquesta situació inestable no podia durar, la mar ens compadia i decidí
resoldre-ho pel seu compte.

Tot d'una, per entre el brancam veiérem avançar cap a terra una plena
que torrejava, goita ! goita !, que aviat es manifestà rasa, esventant una cri-
nera com mai. Arribada a trenc, relliscà sobre si mateixa, i colgant tota
la platja sota una mar de bromera, s'esbandí en el Passeig on hi havia
els llaguts, car s'hi creien segurs , en somogué uns quants i, fent-ne
surar dos que no eren amarrats als arbres, en comptes de tornar a mar,
aprofitant el pendent, s'escorregué pel carrer del nostre estudi que donava
a 1a Plaça.

Des de la graderia, nosaltres solament veiérem els pals dels llaguts
com brandaven pel Passeig, però ja n'hi hagué prou :

u 'Nem-hi ? *
I la resposta fou, que la graderia es buidà en un instant, i una catarata

d'infants eixí d'estudi que era al primer pis, llançant-se per l'escala, botant
com pilotes de replà a replà, i els més impacients, per fer-ne més via, s'enca-
mellaren a la barana i es deixaren anar lliscant com una sageta ; de tot això
n'erem mestres.

No diré pas que aquells infants tinguessin ben bé raó, però tempoc-no
els en mancava gaire, perquè la gent s'acorruava arreu, i en les cantonades,
d'un carrer a l'altre es cridaven :

— Tuei ! afanyeu-vos! que una marratxada ha dut és llagut d'En
Quel fins a sa plaça.

57



GUAITANT ENRERA

Tothom retreia el famós temporal de Santa Victòria, encastat en la
tradició de la costa catalana i del qual mai no m'ha estat possible de destriar
1' any.

En pocs segons la nova s'estengué per tot el poble fins al Molí de Vent.
Els botiguers deixaven el taulell, les cuineres treien l'olla del foc i es tiraven
al carrer eixugant-se les mans amb el davantal, els jornalers es resignaven
a perdre un quart de jornal i dones i criatures, fent carrera d'esclops s'apressaven
cap a les voltes de Plaça, a sopluig, per a veure millor un llagut, cosa mai vista.

I si els grans feien això, bé podíem nosaltres, infants, haver fet allò
altre, quan la mar ens cridava i la nostra natura li responia.

Val a dir que l'espectacle s'lio valia.
Un dels llaguts liavia enfilat bé el carrer i era allà, a la Plaça, dret

sobre la quilla enfangada i estintolat en les escoes, orgullós d'ocupar el lloc
de vendre dels hortolans. L'altre entravessat en el carrer i mig a la banda per-
què tenia la roda de proa sobre la vorera, el miràrem amb menyspreu, car no
havia sabut servar.

El nostre engrescament fou indescriptible i d'una manera o altra havia
de sobreeixir : en els uns es manifesta fent l'arbre-forc al costat del llagut
heroic, d'altres es posaren a fer la roda al seu voltant i de passada miraven
d'esquitxar la gent, però la majoria ens apoderàrem del llagut. Arrapats als
escàlems, ens issàrem sobre l'orla i, ja som dins ! Allà hi havia feina de sobres
per al nostre entusiasme ; escombràvem els corredors, ens , aj açàvem en el
senó, renuàvem els botafions, tesàvem la trossa, passàvem la mà pel dui, i un
es penja de peus a la pena, simulant un naufragi.

Els mariners, enfeinats a ordenar aquell desori, i a posar el llagut sobre
pals, ens deixaven fer ; però, les comares, a crits reptaven llur condescen-
dència envers nosaltres, obligant-los que ens etzibessin un rengle d'amenaces
que feia escruixir, però ho feien amb tan poc convenciment, perquè en el fons
els afalagava el nostre tremp mariner, que nosaltres que ho endevinavem,
estavem segurs de la impunitat i n'usàvem i abusàvem com altres vegades.

Assegut sobre l'antena, el nostre capitost desafiava el públic, bran-
dant la sàssola i corn que d'en terra respongueren amb grapats d'alga, nosaltres
ens defensàrem amb caps de sardina mig secs i alguna closca de xufà, que
mai no manquen a bord, provocant una cridòria eixordadora. Mentrestant,
un dels nostres, que tafanejava la cambra de proa, tingué la sort de descobrir
el corn de temps de boira i, bufant amb totes les seves ferces, hi sacsejà una
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nota ronca, però triomfal, que feu riure a tothom, trencant l'esperit bèllic
i ens assegurà la victòria.

Havent guanyat, allà hi érem de massa, no hi teníem res més a fer,
i ens calia canviar d'espectacle. Aleshores ens recordàrem del temporal i de les
plenes que seguien envaint el Passeig.

Nosaltres esperàvem de la mar una altra « rasa » encara més fenomenal,
que estàvem segurs que vindria, perquè així ho volíem, la necessitàvem, i
la nostra excitació l'exigia ; una rasa que inundés tot el barri i, pujant la
riera contra corrent, omplís d'aigua de mar la Plaça del Monestir, deixant-hi
una dotzena de barcades a punt de calar. No passàvem per menys.

És clar, aquell dia tothom dinà a deshora, molts menjaren agafat,
sense pilota en la carn d'olla i àdhuc hi hagué un company, més convençut i fidel
que no dinà, sinó que romangué a l'aguait, a dalt del forcat d'un arbre del Passeig,
esperant la plena que no venia, fins que la fosca l'en treguè, decandit i decebut.

COMIAT

Ara, que ha passat més de mitja centúria, escric aquestes recordances,
lluny de mar, a muntanya, enmig d'un alzinar, perquè fa temps que la mar i
jo no ens avenim. Tan premeditadament m'he situat que, a anés de la dis-
tància, he tingut cura que hi hagi serralades travesseres que me'n sepa rin,
per tal d'entrebancar àdhuc l'aire de mar ; una recança més en la llarga l lista.

La mar em guarda secrets que vaig confiar-li en la jovenesa, quan
breçava les meves tempestes morals. En vera amistat, no mancava de fer-me
la contra, però sempre lleialment ; així, quan en proej ar-la a tot portar i amb
la vela arrissada en tercerol se m'omplien els corredors, jo embarcava de grat
els cops de mar que el vent escapçava a favor d'ella, i en el timó els rebía
de cara, com segells joguiners de la nostra benvolença mutual.

D'aleshores ençà, moltes coses que llavors suraven han anat a fons,
però això no és pas culpa d'ella, que segueix essent la mateixa, sinó que la
culpa és meva, perquè se m'ha marcit la vida i em som fet vell.

De totes maneres, encara ens estimem, i Déu faci que la mar també
rabegi i engresqui els infants vostres.

Masia Mariona (Montseny). Setembre 1935•

(CLAROR, no 9, 10 i 11. Pàg. 11-1 2 , 48-49, 74-75 Gener, Febrer i Març del 1936.
Illustrat amb petits dibuixos, molt simples, de tema mariner, en els m4rges).
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A nom i en piadosa recordança d'una filla morta en plena jovenesa,
tenim instituïda a Sant Feliu de Guíxols una Fundació que anualment atorga
una inscripció dotal a la noia guixolenca més pobra, que sia nada dintre els
requeriments estatuïts.

A nom i en piadosa recordança de la mare, morta en la flor de l'edat,
tinc allà mateix establerta una altra Fundació, que dóna anualment una pensió
temporera o vitalícia, a una mare necessitada o a una velleta desvalguda.

En les diades de l'aniversari respectiu, era consuetud d'aqueixes fun-
dacions pregonar llur tribut de caritat i recordança, i cridar la gent guixo-
lenca, les peticions de la qual eren judicades per un Patronat constituït per
un representant civil del poble : l'Alcalde ; el senyor Rector, com a autoritat
religiosa, i un delegat nostre.

Acabo de parlar en passat, perquè si bé nosaltres mantenim com sempre
aquelles fundacions, enguany la persona que fa d'alcalde a Sant Feliu de
Guíxols no ha pogut autoritzar, malgrat la seva bona voluntat, el pregó
català que portava ajut i consol a la pobresa, a canvi d'una pregària en sufragi
d'estimats difunts.

Així trencada la consuetud, poc ha valgut l'assaig d'altres mitjans de
publicitat, i enguany, per primera vegada d'ençá que existeixen aquelles fun-
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dacions, ha resultat deserta la nostra ofrena. En català sobraven dolors per
guarir ; privat el català, la caritat i la misèria ja no es troben, ni tan solament
es coneixen.

Sóc prou gran, he corregut bon xic de terres i àdhuc he patit experiència
sobrera; no obstant, jo no he sentit mai cap llei divina ni humana que pugui
excusar, ni molt menys justificar, una acció coercitiva sobre la caritat, tos-
temps venerada i honorada arreu del món, àdhuc al bell mig del desvari dels
camps de batalla, quan la mateixa feresa humana resta vençuda i humiliada
per l'amorosa serenor de la caritat.

Enyorant el pur conhort cristià de comunió amb els difunts, que ens
han arrabassat, jo em redreço amb l'autoritat moral d'una ànima ofesa i
apellant a la humanal consciència, demano que judiqui:

Quin nom mereix aquella pretença de separar espiritualment els pares
de la filla ; el fill de la mare ; la pobressa de la caritat quan li allarga la mà
els difunts de la piadosa recordança dels vivents ?

I vosaltres, apòstols i pastors d'una doctrina tota ella caritat, amb
aqueixa violació de la caritat, no sentireu ferida l'essència mateixa de la repre-
sentació espiritual vostra ? Digueu-me: com hauria parlat en semblant cas
aquell Crist tot amor ?

Car la vera jerarquia i autoritat, són conceptes i preceptes fonamen-
talment morals, i així com sense cor no pot pas haver-hi humanitat, tampoc
sense humanitat, no hi ha, ni autoritat ni jerarquia, car s'esvaeix la
societat.

R. Patxot i Jubert
Barcelona, 12 gener, 1925.

ADDENDA

Fa més de cinc anys que vaig enviar 1' anterior escrit a « La Veu de
Catalunya », d'on fou totalment suprimit per la censura militar d'aquells
temps medievals.

Subsisteix la raó que el va provocar i jo reprodueixo el meu escrit i
refermo la protesta de cara a l'actual Poder públic que, havent heredat els
fruits de la sembradura dictatorial, a hores d'ara ha de saber tota l'amargor
de la secular experiència que ens ensenya com no és pas trepitjant els sentiments
dels pobles que es poden estintolar ficcions alteroses, perquè aquells són
força més perdurables que aquestes.
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També, d'aleshores ençà, ens ha escandalitzat la famosa enquesta
eclesiàstica : un espionatge de compte-meitat 1 , que féu del Crist un servent
del Cèsar.

Per aixó roman majorment justificada la pregunta final que llavors jo
feia, i que ara repeteixo des del carrer estant, on el poble català va recollint,
per servar-la, la doctrina cristiana que d'altri han baratat. — P.

Barcelona, 20 març, 1930.

(«LA PUBLICITAT». 22 Març 1930).

'La informació Magaz-Tedeschini de la primera dictadura.
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INSTITUCIÓ DOTAL

Magnífic Senyor:

En memòria de la nostra filla Montserrat (a.c.s.), que era natural de
St. Feliu de Guíxols, i morí el 16 del passat Febrer, instituïm una Fundació
Montserrat Patxot i Rabell, l'objecte de la qual és: repartir cada any una
llibreta dotal a la noieta guixolenca més pobra, nada dintre l'any que enclou
aquest concurs, les condicions del qual estatuïm com segueix:

ia. — Per als efectes d'aquesta Fundació, l'any es comptarà des del
dia 8 de Novembre de l'any anterior, fins al dia 7 de Novembre de l'any
corrent. Això és per raó que la nostra filla (a.c.s.), nasqué el dia 7 de
Novembre.

2a. — Solament tindran dret d'opció a la inscripció dotal les noietes
guixolenques, definides de la següent manera :

a) preferentment, les nades a St. Feliu de Guíxols, i de pare i
mare guixolencs tots dos ;

b) per extensió, les nades a St. Feliu de Guíxols, de pare o mare
guixolencs, essent l'altre consort català.
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El criteri a) serà sempre Preferent i únicament en cas de no poder-lo
aplicar, s'utilitzarà el criteri b) .

Fora d'això, els altres casos no entren en la Fundació.

3a. — En igualtat de condicions de, pobresa, es donarà la preferència
a la noieta que sia nada més a la vora del dia 7 de Novembre.

qa. — La imposició es farà a «capital reservat », de manera que si,
malauradament, la noieta morís abans de la seva major edat, la part corres-
ponent de la imposició passarà: primerament, a les germanetes que tingui
i per parts iguals ; per falla de germanetes, podran cobrar, semblantment, els
germans que hi hagi; i solament quan manquin germanes i germans de l'afa-
vorida, podran cobrar els pares, perquè instituïm, ans que tot, per a la
infantesa.

5a. — La imposició serà comptada de tal manera que la noieta, en
arribar a la seva major edat, trobi capitalitzada una dot de cinc mil pessetes.

6a. — Farà l'adjudicació de la llibreta dotal, una Junta formada pel Sr.
Alcalde, el Sr. Rector, i una persona nomenada per nosaltres o la nostra familia.

7a. — Els pares que tinguin dret a la llibreta oferta anyalment, pre-
sentaran llur sollicitud dintre els dies 8 al 3o de Novembre, ambdós inclosos.

8a. — Les sollicituds seran per escrit, en paper usual, i aniran adreçades
al Sr. Alcalde, com a President de la Fundació Montserrat Patxot i Rabell.

ga. — Aqueixes sol-licituds deuran presentar-se aplegades amb la partida de
naixença de la noieta, i a més detallaran : el domicili, l'edat i l'estat dels pares,
justificant degudament llur naturalesa guixolenca, com ho requereix
la condició za.

ioa. — La Junta dictaminadora començarà l'examen de les solli-
cituds el dia ier. de Desembre, comprovarà les petièions, i podrà exigir tots
els justificants complementaris que cregui necessaris ; després, publicarà
la seva decisió dintre el mateix Desembre.
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iza. — La llibreta dotal serà formalitzada de seguida que la Junta hagi
publicat aqueixa decisió.

12a. — La Junta farà entrega de la llibreta dotal mijançant acta dupli-
cada: una per a ésser arxivada a• la Casa Comunal, i l'altra serà tramesa a
nosaltres o a la nostra família.

13a. — Aquesta Fundació és un acte voluntari i, per tant, no podrà
mai esdevenir obligació, imposició, ni servitud de cap mena. Per això ens
reservem, sempre i tostemps, la facultat de modificar, i àdhuc annulIar,
totes les clàusules precedents, si per qualque raó, moral o material, ho cre-
guéssim així convenient.

Barcelona el 8 de Març del Zgig.

LI. Rabell de Patxot	 R. Patxot i jubert

Al Magnífic Senyor Alcalde de St. Feliu de Guíxols.

ADDENDA:

En virtut de la reserva de la condició 13a., el 29 de Desembre del 1931,
várem anullar aquesta Fundació « per raó de les circumstàncies* ; s'havien
atorgat 14 llibretes, com segueix :

Any Zgig — Rosa Altrachs i Pla
Any Z920 — Maria Bech i Girbal
Any 1921 — Carme Mas i Vilanova
Any 1922 — Magdalena Pigem i Fàbregas
Any 1923 — Concepció Basacomas i Pastells
Any 1924 — No s'adjudicà per la raó que s'explica en el plany «Caritat

ofegada » (pàg. 63).
Any 1925 — josefa Marill i Rams

Clara 1 uron i Vinyas
Any 2926 — Margarida Sabater i Reixach

Rosa Bosch i Rovira
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Any 1927 — Rosa Arnau i Pou
Any 1928 -- Carme Crosas i Sabater
Any 1 929 Maria Ferrer i Planellas
Any 1930 — josefa Morató i Berga
Any 1931 -- Olga Vergés i Sentí.

RECORDANçA CULTURAL:

També, per recordança social i cultural de la nostra Filla

Montserrat Patxot i Rabell

vàrem associar el seu nom a 1'« Institut de Cultura de la Dona », pagant-ne
la Biblioteca, en la qual, a més del nom de la nostra Filla en la testera, hi
havia la nota sentimental i simbòlica de Fenteixinat, que era el mateix de la
meva Biblioteca de St. Feliu de Guíxols.

Però, durant la Guerra Civil, preveient la invasió colonial franquista
i la seva catalanofòbia tradicional, amb la consegüent violació i el capgirament
de 1'« Institut de Cultura de la Dona », Fundació exemplar i cabdal de Madona
Francesca Bonnemaison, Vda. Verdaguer, cuitàrem a treure'n el nom de les
nostres Filles i a rebutjar solemnialment tota ulterior connexió amb l'Institut,
violat i capgirat per la irrupció franquista, i l-legal i violenta, amb la
complicitat de « co l-laboracionistes », que és el nom vergonyant dels
« caragirats » d'abans.
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Beques d'estudi per a noies mancades de mitjans.

A nom i bona recordança de la nostra filla Na Maria Patxot i Rabell
(a.c.s.) instituïm una Fundació l'objecte de la qual és : oferir beques per a
facilitar els estudis a noies catalanes que, posseint una capacitat intellectual,
siguin mancades de mitjans materials per a conrear-la.

Aqueixes beques seran atorgades per l'Institut de Cultura de la Dona
en acordança amb les següents.

ORDINACIONS

ia. — L'Ofrena durà per nom Beca Maria Patxot i Rabell.

2a. — S'adjudicarà anualment el dia 29 de Desembre.

3a. — La beca podrà comprendre, segons els casos : a) carrera superior
del Magisteri ; b) carrera oficial de Comerç ; c) estudi del Bat-
xillerat: d) qualsevol carrera superior de Ciencies, Lletres, etc. ;
e) el Doctorat a les Universistat corresponents ; f) Especialitza-
cions, borsa de viatge i àdhuc pensió a l'estranger.

VLO
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4a. — Tindran opció a la beca les noies catalanes, entenent-se per tals
les nades a Catalunya, filles de pares catalans.

5a. — Cada any — el dia 15 de Novembre —l'Institut de Cultura de
la Dona, publicarà la convocatòria d'opció a la beca.

6a. — Les sollicituds a la beca impliquen submissió a aquestes ordi-
nacions, i s'hauran de presentar abans del 1 5 de Desembre, acompanyades dels
següents justificants :

Quant al dret a la beca:
a) partida de naixença de la noia;
b) partida de naixença dels pares.

La mancança de mitjans serà apreciada pel Patronat de l'ordinació 13a.
Quant a l'aplicació de la beca :

c) detallar els estudis que la noia tingui fets, fins al moment
de la sollicitud, i professió carrera o ampliació que preté.

MAGISTERI :

7a. — Les aspirants a la carrera superior del Magisteri hauran de tenir,
almenys, l'ingrés i el primer curs aprovats, i sotmetre's a una revisió de les
assignatures cursades.

En l'any de l'adjudicació, la Fundació subvindrà a la despesa de matrí-
cules i llibres. Per al curs següent, la becària percebrà l'import de les matrí-
cules, cent cinquanta Pessetes mensuals durant els vuit mesos del curs,
i cent vint-i-cinc durant els quatre mesos restants, amb l'obligació de
passar dos mesos fora ciutat sense fer cap treball productiu, sinó repòs
i sanitat.

COMERÇ :

8a. Les aspirants a la carrera de Comerç hauran de tenir aprovats el
Curs Preparatori i el Grau Elemental o Pericial, i sotmetre's a una revisió de
les assignatures cursades.
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En l'any de l'adjudicació, la Fundació subvïndrà a la despesa de matrí-
cules i llibres. Per al curs següent, la becària percebrà l'import de les matrí-
cules, cent cinquanta pessetes mensuals durant els vuit mesos del curs, i cent

vint-i-cinc durant els quatre mesos restants, amb l'obligació de passar dos
mesos fora ciutat sense fer cap treball productiu, sinó repòs i sanitat.

Especialitat Actuarial; La becària haurà d'haver seguit els cursos amb
notable aprofitament ï sollicitar-ho de la Fundació justificant la finalitat d'a-
d'aquests estudis i, en cas d'acquiescència, se li concedirà una subvenció de
mil dues centes pessetes i un plus a discreció del Patronat, destinat a despeses
de viatge, ja que aquest títol solament pot cursar-se a l'Escola de Comerç
Central.

BATXILLERAT:

ga. Les aspirants al Batxillerat hauran de tenir mes de 14 anys, dos
anys al menys j a aprovats, i sotmetre's a una revisió de les assignatures cursades.

En l'any de l'adjudicació, la Fundació subvindrà a la despesa de matrí-
cules i llibres. Per al curs següent, la becària percebrà l'import de les matrí-
cules i cent vint-i-cinc pessetes mensuals durant els dotze mesos, però amb
l'obligació de passar-ne dos de repòs fora ciutat, fent sanitat i represa de
forces.

S'entén, naturalment, que per al Batxillerat deurà aprovar, dintre
el 6è. any, els estudis de revàlida.

CARRERES UNIVERSITÀRIES :

ioa. Les aspirants a Carreres Universitàries hauran d'haver fet la
revàlida del Batxillerat, tenir aprovat el primer any de carrera¡ sotmetre's
a una revisió de les assignatures cursades.

En l'any de l'adjudicació, la Fundació subvindrà a tota la despesa de
matrícules i llibres. Per al curs següent, la becària percebrà l'import de les
matrícules, cent setanta cinc pessetes mensuals durant els vuit mesos del curs
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i cent cinquanta pessetes durant els quatre mesos restants, amb l'obligació
de passar dos mesos fora ciutat, sense fer cap treball productiu, sinó repós
i sanitat.

Per a aquests estudis i en igualtat de condicions, es donarà la prefe-
rència a la becària que ja hagués obtingut la beca del Batxillerat.

DOCTORAT:

iia. La becària que, havent seguit el curs de la carrera amb aprofi-
tament, volgués doctorar-se, podrà sol licitar-ho de la Fundació, la qual en cas
d'aquiescència li concedirà, per un any més, la mateixa subvenció i un plus
a discreció del Patronat, destinat a despeses de viatge.

AMPLIACIó D'ESTUDIS ESPECIALS :

I2a. L'aspirant a aquests beneficis extraordinaris haurà de detallar
en la sollicitud : la mena d'estudis que li interessa ampliar, els cursos comple-
mentaris de que fretura, les institucions que vulgui conèixer, etc.

El Patronat podrà demanar una major aportació de dades, si així
ho creu convenient, i en igualtat de circumstàncies, donarà preferència a
aquelles sollicitants que ja hagin obtingut la beca per a la carrera.

i3a. Fallarà l'adjudicació de la beca un Patronat format per :
a) Na Lluisa Rabell de Patxot.
b) Na Francesca Bonnemaison, Vda. Verdaguer, Presidenta

de l'Institut de Cultura de la Dona.
c) En Francesc Cambó.
d) En Rafel Patxot i jubert.

14a. La decisió del Patronat es farà pública precisament el 2 9 de Desem-
bre, diada de naixença de Na Maria Patxot i Rabell.

i5a. La noia obtenedora de la beca, mentre frueixi d'aquesta, deurà
aplicar a l'estudi tot el seu temps de treball.
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16a. — En acabar la beca, la becària deurà presentar una memòria
original sobre qualque tema de la seva especialitat, que contingui les seves
adquisicions i experiències personals durant els estudis.

17a. — La beca, àdhuc després d'atorgada, podrà ésser estroncada o
suprimida per raó d'incompliment o falta greu per part de la becària. Si tal
cas arribava, el mateix Patronat que Fliagués atorgada fóra qui ho decidiria,
sense apelIacio.

18a. — Essent aquesta Fundació un acte voluntari, ens reservem la
facultat de modificar tot el precedent, segons ho aconselli l'experiència, i a
més, tindrem sempre el dret de suspendre les convocatòries i àdhuc d'anulIar
la institució, si així ho creguéssim convenient.

LI. R. de P.	 R. P. i J.

Barcelona, el 15 de Novembre del 1925.

BECARIES

Primera Promoció — Any 1925

Srta. Pilar Mas i Bou, natural de Barcelona.
Doctorat en Ciències Exactes.

Srta. Roser Capell i Martinez, natural de Montçó.
Magisteri.
Cursà a l'Escola Superior del Magisteri a Madrid.

Srta. Ma. Angela Pujol i Solanellas, natural de Reus.
Batxillerat.
Cursà a l'Institut General i Tècnic de Reus.
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Segona Promoció — Any 1926

Srta. Emília Fustagueras i Juan, natural de Barcelona.
Doctorat en Ciències Naturals i Farmàcia.

Srta. Rosa Balcells i Llastarry, natural de Barcelona. Música.
Cursà a l'Escola Municipal de Música de Barcelona i a VEcole
Normale de Musigite de Paris.

Tercera Promoció — Any 1927

Srta. Maria Mitjà i Sagué, natural de Celrà.
Filosofia i Lletres (Secció d'Històries).
Cursà a la Universitat de Barcelona.

Quarta Promoció — Any 1928

Srta. Teresa Llaberia i Sais, natural de Barcelona.
Doctorat de Medicina¡ Ampliació d'Estudis de Toco-Gineco-
logia a les Facultats de París i de Berlín.

Srta. Maria Rossell i Tremoleda, natural d'Arenys de Munt.
Magisteri.
Cursà a l'Escola Superior de Mestres.

Cinquena Promoció — Any 1929

Srta. Ma. Josefa Barba i Gosé, natural de Barcelona.
Tècnica de Farmacologia a la john HoÉkins University,
a Baltimore (E.U.A.).
Tornà pel Pacífic i la Xina, havent fet la volta, al món.
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Sisena Promoció — Any 1930

Srta. Remei Bardina i Soronellas, natural de Barcelona.
Ampliació d'Estudis de Psicologia Experimental a l'Universitat
de Berlin.

Setena Promoció — Any 1931

Srta. Pilar Mas i Bou, natural de Barcelona.
Ampliació d'Estudis de Ciències Exactes à Louvain (Bèlgica).

Notes:
La becària Srta. Pilar Mas i Bou, no pogué gaudir dels avantatges

de les beques que li foren atorgades.
La becària Srta. Emilia Fustagueras i Juan, es retirà sense fer ús de

la beca.

Com que té un cert interès l'orientació professional de les beques
demanades, donem ala seguida el

Resum de les sollicituds presentades

Magisteri	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 32
Batxillerat 12

Carreres Universitàries 	 .	 .	 .	 .	 . .	 ig
Doctorat	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 6
Ampliació d'Estudis Especials	 .	 .	 . .	 1 4
Música	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 32
Continuació de la Beca	 .	 .	 .	 .	 . .	 5
Ampliació d'Estudis a l'Estranger 	 .	 . .	 6

Total .	 .	 .	 .	 126

t n
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POSTILI.A :
Noli -me tangere

Hi ha dues institucions públiques que no han respectat les nostres
Filles, ni la nostra Família.

En vida, no les respectà l'Església orgànica, representada per un
Cardenal que començà recusant-se ell mateix, en oblidança de la Llei moral.

En mort, no les respectà l'oficialitat de l'exèrcit, el franquista major-
ment, quan després d'liaver perjurat la seva funció, trepitjava a més el
dret públic.

Malgrat llur aparent diferència, en el fons, ambdues transgressions
socials són filles d'un mateix pecat origina.l : els « mals usatges» tradicionals
d'unes castes privilegiades, consentits, nodrits, o àdhuc, de vegades, merca-
dejats, per tal d'afermar dominis i satisfer cobejances.

Per això, aquestes forces abusives, concurrents i amb un denominador
comú — domini — fàcilment s'han sumat, associades a l'ombra, i han con-
griat la guerra civil ; després la desfermaren en ple dia i, finalment, de bracet,
se'n gaudeixen l'usdefruit.

Val a dir, que l'Església creia fer casament amb el Gl. Franco i aquest
aviat li féu sentir que només es tractava d'un amistançament. Ara, entre altres
coses, els Bisbes han d'escriure llurs pastorals amb la ploma travada, res-
pectant la dogmàtica franquista, altrament no les poden publicar; quant a
les encícliques, són interceptades si cal, o bé exporgades, ad usum Del phini.

L'exèrcit, malagraït, ha pagat així l'escalf que li donà l'Església, quan
ambdós covaven la conspiració, 1'éclosió de la qual fou la guerra civil.

« En el pecat hi ha la penitència», diu el proverbi.
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Assegurança maternal i pensions de vellesa

Magnífic Senyor:
Com ofrena de pietosa recordança a la meva Mare (a.c.s.), institueixo

una Fundació nomenada:

Clara Jubert de Patxot

la qual disposarà anyalment d'una quantitat fixa, exclusivament destinada
a millorar la situació de dones necessitades que visquin a St. Feliu de Guíxols.
Aquesta quantitat es compartirà, alternadament, entre l'assegurança maternal
i la pensió per a la vellesa, de conformitat amb les condicions estatuïdes a la
seguida :

ir. — L'ofrena de bona recordança es farà, cada any, el 24 de Gener,
diada de naixença de la Mare (a.c.s.).

2n. — Podran optar a l'ofrena :
a) les dones guixolenques, maridades i emmainadades, que

passin necessitat i tinguin el marit català, amb residència a St. Feliu
de Guíxols;

b) les vídues guixolenques, emmainadades i necessitades;
que sien vídues de marit català i resideixin a St. Feliu de Guíxols.
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c) les dones palafrugellenques, emmainadades i necessitades,
amb tal que sien maridades amb un guixolenc o vídues de guixolenc,
i resideixin precisament a St. Feliu de Guíxols ;

d) les velletes guixolenques necessitades i que visquin a St.
Feliu de Guíxols.

L'extensió c) és per raó que la Mare era filla de Palafrugell.

3r. — S'entendrà per « guixolenca », la dona nada a St. Feliu de Guíxols,
filla de pares guixolenes. Semblantment, serà « palafrugellenca », la dona nada
a Palafrugell, filla de pares palafrugellencs.

qt. -- Per a poder gaudir de l'ofrena, no n'hi haurà pas prou amb la
. materialitat d'ésser una dona necessitada, sinó que es posarà gran esment

en les qualitats morals que dignifiquin el cas que es tracta d'afavorir. Per
això, per exemple, en els casos de maternitat, es tindrà cura de preferir la
dona que pugi degudament major nombre de criatures.

5è. — Les dones asilades no podran optar a aquesta Fundació.

6è. — La valor de l'ofrena serà de dues mil pessetes, que no es donaran
pas en inetallic, sinó en forma de llibreta de previsió.

7è. — Ordinàriament, l'ofrena tindrà un caràcter alternatiu, ço és :
començarà enguany per una renta temporera d'assegurança maternal i l'any
vinent serà una pensió per a la vellesa; retornant l'altre any a l'assegurança
maternal, després a la pensió per a la vellesa i així successivament.

8è • — No obstant aixó, si sobrevingués qualque necessitat extraor-
dinària, podria trencar-se accidentalment aquesta seqüença; mes, en tel cas,
caldrà que així ho acordi el Patronat per unanimitat i ho ratifiqui la meva
aquiescència.

9è --- La llibreta de la Caixa maternal, representarà sempre una
renda temporera, fins a absorbir la consignació de l'art. 6e.

Ioè• --- Ouan la llibreta sia de pensió per a la vellesa, podrà esdevenir:
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a) una pensió te»t2 oyera: si s'adjudica a una dona que tingui
nunys de 75 anys ;

b) una pensió vitalícia; si s'escau que la dona j a hagi f et els 75 anys.
En igualtat de condicions de morálitat i necessitat, haurà d'afavorir-se

sempre la major vellesa b).

ziè. — Aquesta Fundació serà administrada per un Patronat cons-
tituït pel Sr. Alcalde, el Sr. Rector, i una tercera persona nomenada per mi o
per la meva família.

I2è. — Les peticions a l'ofrena seran adreçades al Sr. Alcalde, com a
President de la Fundació Clara jubert de Patxot i es faran, cada any, durant
tot el mes de Desembre. La sollicitud s'escriurà en paper usual, acompanyada
sempre de la Partida de naixença i detallant a més : el domicili, l'estat civil, la
naturalesa « guixolenca » o « palafrugellenca », i els altres justificants que puguin
requerir els articles 2n., 3r., i 4t.

i3è. — El Patronat podrà adjudicar l'ofrena, no solament a les solli-
citants per escrit, sinó àdhuc a qualsevol dona necessitada que no ho hagués
demanat, sempre que s'escaigui plenament dintre els articles 2n., 3r., i 4t.
Car no ha d'oblidar-se que aquesta Fundació vol escampar el bé per damunt
de la fredor dels formalismes administratius.

z4è. — Durant el mes de Gener, el Patronat dictaminarà sobre les
sollicituds o necessitats, comprovarà les peticions, i podrà exigir tots els
justificants complementaris que cregui necessaris ; després farà públic el nom
de la dona af avorida, precisament el dia 2¢ de Gener, diada de naixença de la Mare.

z5è. — De seguida de conegut aquest nom, es formalitzaré la llibreta
corresponent.

16è. — El Patronat farà donació de la llibreta mijançant acta duplicada,
de la qual, un exemplar serà arxivat a la Casa Comunal¡ l'altre em serà tramès.

i7è. — Em reservo la facultat de modificar tot el que precedeix, segons
ho aconselli l'experiència.
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FUNDACIÓ CLARA JUBERT DE PATXOT

18è. — Aquesta Fundació és un acte voluntari i, per tant, no podrà
mai constituir obligació de cap mena i en tot temps tindré el dret Wanullar-la,
si així m'ho imposés qualque raó, moral o material.

Déu Vos guard molts anys.
R. Patxot ï Jubert

Barcelona, el 24 de Gener del 192o.

Senyor Alcalde de St. Feliu de Guíxols.

OFRENES ATORGADES:

Maternal: Renta
Any 1921
Any 1923
Any 1925
Any 1927
Any 1929
Any 1931

temporera:
--- Maria Dausà i Figueras
— Josefa Pentinat i Albo
— Isabel Comas i Poujarniscle
— Mercè Vila i Bosch
— Maria Nadal i Castellà
--- Angela Liñon i Mestres.

Vellesa: Pensió Vitalícia:
Any 1922 — Rita Prats i Vilallonga, 88 anys
Any 1924 — Beatriu Calzada i Piferrer, 84 annys
Any 1926 — Raimonda Cruz i Prats, 81 anys
Any 1928 — Rita Alberti i Gafas, 8o anys
Any 1930 — Magdalena Vilaret i Torras, 8o anys
Any 1 932 --_ Filomena Noguera i Figueras, 79 anys
Any 1932 -- Victoria Anglada i Rigau, 73 anys.

De conformitat amb el dret reservat en la Clàusula 18a. de la Insti-
tució, aqueixa Fundació Clara Jubert de Patxot, fou annullada després del 1932.
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CONCURSOS MUSICALS
EUSEBI PATXOT i LLACUSTERA 1

Evocació
Fill d'un guixolenc de vigorosa gesta cívica, N'Eusebi Patxot i Lla-

gustera, en canvi, per un d'aquells contrasts que no són pas rars en la seqüència
de les famílies, fou per excel.lència l'home d'intimitat, i defugí qualsevol
actuació pública. Tot el seu ésser es pot encloure dintre d'aquest acord
família, música i sofriment ; així ritmà el seu viure.

El recordo, en l'albada de la meva infantesa, aplegant-nos al seu entorn
a la vora del foc, mantenint-nos-hi tota la vesprada embadalits pel seu bell
dir. I mentres pausadament descabdellava la rondalla, haurieu vist com
insensiblement la rodona s'anava eixamplant, car el contaire també encisava
la gent gran i àdhuc, de vegades, s'hi acoblava el servei que escoltava, furti-
vament, enllà de la porta.

Després, amb els anys, me som explicat això, quan retrobava algun
dels seus herois en els mites primevals, els èpics de l'antigor, les nebulositats
de les u sagues » del Nord, etc., que ell adaptava d'una manera escaient a la
nostra ' petitesa i, fantasiant invents meravellosos actuant en escenaris aco-
lorits, fàcilment teixia una trama extraordinària que s'allargava durant

1 Nasqué a Sant Feliu de Guíxols el dia i r . de Desembre de l'any 1845. Morí
el 12 de Juny del 1893.
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CONCURSOS EUSEBI PATXOT i LLAGUSTERA

tota la hivernada, fins assolir les proporcions de veritable concepció literària,
mereixedora d'ésser recollida per a una major fruïció. I és que el Pare disposava
d'un gros proveïment cultural ; era força coneixedor dels vells clàssics, par-
lava correntment les principals llengües europees puix havia residit en nacions
diverses. També podia retreure els seus estudis d'enginyer.

Mes era en la música on calia sorprendre la seva ànima adollant Iliure-
ment en una mena de colloqui que, sortint d'ell, a ell mateix retornava i
intensificava l'íntim esplaiament. En música s'escolaren les alegrances del
sol ixent de la seva vida i les roentors de migdiada i la calma serenitat de posta
amb la defallior final de l'esperit que es deslliura, deixant un cos dolorosament
retut.

Jo puc destriar detalls, diversificar aspectes de la seva història ; emperò
no el puc pas concebre separadament de la música : sí tant com el cant maternal,
ben segur que ens breçaren les veus d'aquell Pleyel de cua, el moble principal
de la nostra sala de rebre! No puc evocar la imatge del Pare altrament que,
enquadrat pels canalobres d'argent que jo li portava, ja abans d'arribar a
la dignitat i l'alçària, de girar full.

I donant-se les mans amb el piano, ell hi desgranava magistralment les
melodies de totes èpoques i de qualsevol autor, modulava els temes amb
Vexquisïdesa de la seva sensibilitat, vencia les més grans dificultats d'execu-
ció, joguinejava amb la lectura a primera vista per a la qual gaudia d'una
facilitat sorprenent. Això es solia escaure a entrada de fosc, ï com que ales-
hores plegaven els tapers, aquests es deturaven en colles, captius d'aquell
piano que els arrencava aplaudiments indiscrets. La gent, el poble, podia
no capir-ho del tot, emperò ho sentia prou bé i, per tant, ho consagrava.
Quan, per la contrada, es volia estimular qualque jovincel que prometia, era
corrent dir-li : u te portarem a sentir En Patxot ».

Afavorit de sentiment i ric de cultura, el Pare no tingué salut sobrera.
Davant del seu exemple vivent, jo vaig aprendre prematurament aquest
aforisme on me som arrapat més d'un cop: el sofriment és un mitjà, un
element de perfecció.

Ja sia per natural predisposició o bé per excés de vida sedentària,
agreujada per les seves aficions, patia un reuma inflamatori que, de vegades,
l ' impossibilitava fins al punt d'haver d'anar amb crosses. Emperò, de seguida
que se sentia convalescent, bo i amb les crosses s'atansava al piano, per con-
fiar-hi el seu plany i l'aconhortadora harmonia li responia.
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GUAITANT ENRERA

Freturós de consolació per a ell, encar li llegue de portar-ne als altres
i durant anys fou administrador de l'hospital, benvolgut de tothom, a part
de les seves qualitats, per la senzilla raó que els malalts, més que un superior,
sabien en ell el company de patir. I com a revelació de la seva manera d'ésser,
afegiré que ell també estimava això, perquè el feia incompatible amb altres
càrrecs públics.

Algun cop, la malaltia se li tornava més refinadament cruel, car li
deformava les munyeques ; mes, àdhuc així, amb les mans embenades i mal-
meses pels revulsius, jo les he vistes moure's penosament damunt del tecler, de
primer, confonent-hi els gemecs amb els acords, després, accelerar el ritme,
anar afinant l'execució i, en plena dalera musical que se l'enduia, vèncer
heroicament aquella misèria fisica que pretenia, debades, barrar el pas a
la volada de la seva ànima : que quan l'esperit actua, s'ha de sotmetre la
matèria.

Tal era N'Eusebi Patxot i LLagustera, ànima delicada, intelligència
cultíssima, ciutadà selecte, Pare model : tot això fou aquell músic empor-
danès, ignorat en vida, emperò perdurable en mort, car segueix conreant el
nostre patrimoni català i el tenim a l'obra en la seva Fundació.

6 Desembre igig.

(Revista musical catalana. Butlletí de 1'u Orfeó Català », vol. XVI, any igig,
pàgs. igo-igi. Amb un retrat fotogravat de N'Eusebi Patxot).
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CONCURSOS MUSICALS EUSEBI PATXOT i LLAGUSTERA

FUNDACIÓ

N'Eusebi Patxot i Llagustera, natural de St. Feliu de Guíxols, morí
en aquella ciutat el 12 de Juny del 1893, a l'edat de 47 anys.

1 el seu fill Rafel Patxot i Jubert, volent honorar, pietosament i
escaient, la memòria del seu difunt Pare, institueix una Fundació amb
l'objecte de repartir premis a obres musicals, car N'Eusebi Patxot fou
un esperit cultissim que trobà en la música esplai i conhort, i fou notable
pianista.

Per amor d'això, En Rafel Patxot i Jubert confia a l'Orfeó Català
de Barcelona les materialitats necessàries, que romandran subjectes a la
Convenció Administrativa, complementària d'aquesta Fundació.

Els Concursos es convocaran precisament en la diada de naixença
de N 'Eusebi Patxot i Llagustera, ço és : el dia primer de Desembre, en
la qual diada es publicarà així mateix el veredicte del concurs anterior, si
s'escau.

L'Orfeó Català de Barcelona, associant-se als desigs d'En Rafel Patxot,
accepta la seva proposició i es compromet a donar-hi compliment, i per aquest
fi s'estatueix que els Concursos Musicals Eusebi Patxot i Llagustera es regiran
per les següents
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GUAITANT ENRERA

ORDINACIONS

ia. — Cada any es farà la convocatòria el dia primer de Desembre,
evocant la naixença de la persona honorada.

2a. — En dita convocatòria, sonarà sempre i amb totes les lletres el
nom sencer, posant esment a servar la característica catalana d'aplegar amb
conjunció els noms patern i matern

Eusebi Patxot i Llagustera

car la Fundació, ene que sia musical, se fa també a major enaltiment de
l'esperit català, la tradició i la parla, nostres.

3a. — Els concursos seran convocats per l'Orfeó Català en la data
establerta, tenint gran cura, com és natural, que ressoni per tot Catalunya
1a publicitat de les Convocatòries. L'Orfeó Català designarà la persona a nom
de la qual s'hauran de remetre les composicions optant als premis i fixarà
el terme d'admissió per a cada concurs.

4a. — Quan per raó de la importància del tema i a fi d'acumular inte-
ressos per a un major premi corresponent, el concurs no resulti anyal, sinó
que enclogui dos o més anys, no per això deixarà de repetir-se la convocatòria
anyal, en la diada tradicional, puix no deu oblidar-se que és data de pietosa
recordança. Per tant ; el premi podrà no resultar anyal, emperò la convoca-
tòria haurà d'ésser-ho sempre, el primer de Desembre.

5a. — Per a examinar les obres rebudes i emetre veredicte en els con-
cursos, hi haurà un Jurat de tres membres, el nomenament dels quals es farà
així :l'un d'ells serà designat per l'Orfeó Català, l'altre per una de les entitats
musicals de Barcelona, i el tercer, serà potestatiu d'En Rafel Patxot i Jubert
mentre visqui. Aquest Jurat es reunirà per a cada concurs.

6a. — Les entitats musicals barcelonines nomenaran el membre del
Jurat que el present Reglament els assigna, seguint un ordre de llista de dites
entitats, les quals, pel torn que els correspongui, acompliran tal comès. Aquest
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CONCURSOS EUSEBI PATXOT i LLAGUSTERA

ordre serà el resultat d'un sorteig que l'Orfeó Català efectuarà, d'acord amb
En Rafel Patxot i jubert.

7a. — Per als efectes del nomenament anterior, es consideraran e enti-
tats musicals » :

a) Les docents de caràcter oficial, que existeixen en aquest
moment, ço és : « Escola Municipal de Música» i Conservatorio de
Música y Declamación del Liceo de S. M. Isabel II i les que en l'avenir
puguin constituir-se, després de comptar cinc anys d'existència.

b) Les que actualment reuneixen el major nombre d'elements
professionals — Sindicato Musical de Cataluña — i les d'idèntic
caràcter que en l'avenir puguin constituir-se després de comptar deu
anys d'existència.

8a. -- El lliurament dels premis als compositors que a judici del Jurat
en resultin mereixedors, es farà dintre els tres mesos següents a la data de
publicació del veredicte, havent, els tals compositors, de justificar els seus
drets i la seva personalitat, en la forma prèviament determinada en el Cartell-
convocatòria de cada concurs. Els compositors que, en circumstàncies normals,
no recullin els premis dintre els tres mesos assenyalats, s'entendrà que renun-
cien als drets llurs.

9a. — Les partitures de les obres premiades, formaran una secció
especial de l'Arxiu-Biblioteca de l'Orfeó Català, i en cap cas podran sortir-ne.
Si l'autor d'alguna d'elles en desitja una còpia, l'Orfeó Català la farà treure,
ï la despesa serà a càrrec de l'autor.

Ioa. — Essent potestatiu del Jurat deixar d'adjudicar els premis per
raó del magre valer de les obres presentades i podent succeir, a més, per falla
de concursants, que alguns temes quedin deserts, quan això s'esdevingui, el tema
o temes que s'escaiguin en semblants condicions s'afegïran al concurs següent; i
si després de tal repetició tampoc no fossin adjudicats, les quantitats corres-
ponents quedaran sotmeses a les previsions de la Convenció Administrativa.

iia. — La propietat de les obres premiades queda a favor del seu autor,
i l'Orfeó Català es reserva únicament el dret d'executar-les.
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12a. — Les obres no premiades podran ésser recollides pel seu autor
dintre els tres mesos següents a la data de publicació del veredicte, liavent
d'acreditar els autors els drets llurs en la forma prèviament determinada en
el Cartell-convocatòria de cada concurs. L'Orfeó Català es desentén del corn-
promis de guardar les obres no premiades que no es recullin dintre els tres
mesos assenyalats.

13a. — Els compositors que concorrin als concursos, han d'ésser fills
de terres catalanes (Catalunya, Balears, València, Rosselló, etc.), o han de
tenir almenys, deu anys de residència en alguna de les contrades on es parla
la llengua nostra. L'Orfeó Català podrà exigir als autors premiats la docu-
mentació necessària per a justificar aquesta condició.

14a. — En publicar-se alguna de les composicions premiades, serà
obligatori estampar en la portada que l'obra ha estat prerniada per la « Insti-
tució Patxot » en els « Concursos Musicals Eusebi Patxot i Llagustera »,
i s'haurà de precisar també el número d'ordre i l'any corresponent del
Concurs.

15a. — En Rafel Patxot i jubert, per durant la seva vida, es reserva
a) el dret d'imposar un tema determinat a qualsevol concurs
b) la facultat de nomenar un dels tres membres del Jurat ; ï
c) el dret de publicar aquelles composicions premiades que

bé li sembli ; el de retenir del producte de llur venda, les
despeses de publicació, i deixar a benefici dels autors les rendes
successives.
Després de la seva mort, quedaran annullats els privilegis personals

a) i c) ; emperò el b), o sia, la facultat de nomenar un dels membres del
Jurat, passarà a l'Orfeó Català, mes amb l'obligació de triar sempre aquest
tercer membre del Jurat entre els músics no barcelonins i preferentment
entre els empordanesos, sense que això impliqui un dret exclusiu
d'aquests.

16a. — L'Orfeó Català, per al millor funcionament del mecanisme dels
Concursos, nomenarà un Secretari-Administratiu que es regirà per una con-
venció especial.
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17a. — En Rafel Patxot i Jubert i l'Orfeó Català es reserven el dret
de modificar en avinença aquestes Ordinacions, en la forma que els aconselli
l'experiència.

Firmat per duplicat a Barcelona, en el Palau de la Música Catalana, el
dia dinou de Març del mil noucents vint-i-set.

J. Cabot, President de l'Orfeó Català 	 R. Patxot i Jubert

Lluís Millet	 Blanca Selva	 A. Nicolau
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PREMIS MUSICALS
EUSEBI PATXOT i LLAGUSTERA

CONCURS I, ANY 1919

I. Premi de mil pessetes a les quatre millors sardanes per a cobla empor-
danesa d'onze instruments. Cada partitura anirà acompanyada de reducció
per a piano. A cada una de les sardanes premiades li correspondrà una quarta
part del premi, o sigui 25o pessetes, entenent-se així que el Jurat podrà adju-
dicar el premi sencer a un sol recull de quatre sardanes, repartir-lo entre
sardanes de diferents reculls o adjudicar la part corresponent a sardanes que
s'hagin presentat soltes.

Guanyador : Juli Garreta, pel Recull de quatre sardanes per a cobla
empordanesa titulades u Juny, Pastoral, Somnis i Recordant ».

II. Premi de mil pessetes a les quatre millors glosses de cançons o ballets
populars catalans per a cobla empordanesa d'onze instruments, pròpies
per a ésser executades en les festes populars (concert, serenata, etc.). Cada
partitura anirà acompanyada de reducció per a piano. A cada una de les
glosses premiades li correspondrà una quarta part del premi i el Jurat
procedirà a l'adjudicació en les condicions determinades en el premi
anterior.
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Premiada una sola glossa. Guanyador : Josep Sancho Marraco per la
« Glossa del Ball dels Gegants » (Solsona), anomenada «Joc » (scherzo).

Jurat : Antoni Nicolau, Lluís Millet, Marian Vinyas.

CONCURS II, ANY 1920

I. Premi de mil pessetes a la millor Sonata per a piano.

No s'adjudica.

II. Premi de mil pessetes a la millor Collecció de quatre poemets per
a quartet vocal a solo amb acompanyament de piano.

Guanyador : Antoni Planas, pels seus « Quatre petits poèmes ».

III. Premi de set-centes cinquanta pessetes (extraordinari), sobrant
del concurs anterior) a les tres millors glosses de cançons o ballets populars
catalans per a cobla empordanesa d'onze instruments, pròpies per a ésser
executades en les festes populars (concert, serenata, etc.). Cada partitura
anirà acompanyada de reducció per a piano. A cada una de les glosses pre-
miades li correspondrà una tercera part del premi, o siguin 25o pessetes,
entenent-se així que el Jurat podrà adjudicar el premi sencer a un sol recull
de tres glosses, repartir-lo entre glosses de diferents reculls o adjudicar la
part corresponent a glosses que s'hagin presentat soltes.

Guanyadors : Eduard Toldrà amb la glossa « Les danses de Vilanova » ;
Francesc Pujol amb la glossa « Els estudiants de Tolosa » ; i Antoni Català
amb la glossa « Ballet de Déu ».

Jurat : Lluís Millet, Juli Garreta i Domingo Forns.
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CONCURS III, ANY 1921

I. Premi de mil pessetes ,al millor poema coral a veus soles, sobre text
català.

No s'adjudica.

II. Premi de mil pessetes al millor recull de sis peces per a violí i piano.

Guanyador: Eduard Toldrà amb Sis sonets per a violí i piano. Lema:
«Líriques ».

III. Premi del mil pessetes (extraordinari per no harver-se adjudicat
en el concurs anterior) a la millor Sonata per a piano.

No s'adjudica.

S'adjudiquen dos ac&sits de cinc-centes pessetes cada um
Guanyadors: Juli Garreta (Sonata en do menor per a piano. Lema:

«De nostra terra ») i Tomas Buxó (Sonata en si menor per a piano. Lema:
« Excelsior ») .

Jurat : Joan Manen, Lluis Millet i Joan Lamotte de Grignon.

CONCURS IV, ANY 1922

I. Premi de dues mil pessetes a la més important collecció, tant en
quantitat com en qualitat, d'obre antigues (vocals, instrumentals o mixtes),
d'autors de terres de llengua catalana, Catalunya, Balears, València, Rosselló,
etc.) anteriors a l'any 1650, no publicades en notació moderna.

Cada collecció haura d'anar acompanyada de dades relatives als ori-
ginals transcrits (lloc on es troben, descripció dels originals, data d'impressió
i llocs, si es tracta d'originals impresos, dades biogràfiques dels autors si són
poc o gens coneguts i si se'n poden haver, etc.) i d'una fotografia d'una de les
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pàgines de música de cada original. Si es tracta d'impresos, també haurà
acompanyar-se fotografia de la portada.

No s'adjudica.

II. Premi de mil pessetes (extraordinari per no haver-se adjudicat
en el concurs anterior) al millor poema coral a veus soles, sobre text català.

Guanyador : Mossèn Vicents F. Casajús amb el poema coral « La Cançó
del vell Cabrés ».

Jurat : Antoni Nicolau, Lluís Millet i Lluís Romeu, Pvre.

CONCURS V, ANY 1923

I. Premi de quatre mil pessetes al millor poema simfònic per a gran
orquestra.

No s'adjudica.

II. Premi de dues mil pessetes (extraordinari, per no haver-se adjudicat
en el concurs anterior), a la més important collecció, tant en quantitat com
en qualitat, d'obres antigues (vocals, instrumentals, o mixtes) d'autors de
llengua catalana (Catalunya, Balears, València, Rosselló, etc.) anteriors a
l'any 165o, no publicades en notació moderna.

Guanyador: Revnd. Higini Anglès amb la seva collecció que porta
per Lema: « Músics vells de la terra ».

jurat: Lluís Millet, Vicenç Ma. de Gibert i Jaume Pahissa. El ir. de
Desembre del 1924 es publica novament el cartell del Vè. Concurs, Any 1924,
amb aquesta forma «Segona i última Convocatòria ».
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CONCURS VI, ANY 1925

I. Premi de deu mil pessetes a la millor obra lírica per a l'escena (drama,
comèdia, etc.) en tres o més actes sobre text català tot ell musicat, o sigui
amb exclusió de parlat. En igualtat de mèrits musicals, serà preferida l'obra
de major qualitats eseènico-literàries. Acompanyarà cada partitura una reduc-
ció per a cant i piano i una còpia del llibret.

II. Premi de quatre mil pessetes (extraordinari, per no haver-se adjudicat
en el concurs anterior), al millor poema simfònic per a gran orquestra. Acom-
panyarà cada partitura una reducció per a piano.

El ir. de Desembre del 1926 es publica el cartell del VIè. Concurs de
Segona convocatòria fent constar que fou publicat en primera convocatòria
en la mateixa data del 1925-

El ir. de Desembre del 1927 es publica el veredicte al tema II d'aquest
concurs el premi del qual no s'adjudica.

Es concedeix un accèssit de mil cinc-centes pessetes a «La sega». Lema:
«Cançó de Juny ». Autor: Joaquim Zamacois.

Jurat Lluís Millet i Amadeu Vives. El Mestre Nicolau que també inte-
grava el Jurat no pogué actuar per no estar restablert d'un accident que havia
sofert.

El ir. de Desembre del 1927 es publicà en tercera convocatòria el que
es refereix al Tema I. Premi de deu mil pessetes.

El ir. de Desembre del 1928 es publicà de Quarta convocatòria el que
es refereix al Premi de deu mil pessetes.

El ir. de Desembre del 1929 es publicà en cinquena i darrera convo-
catòria el que fa referència al Premi de deu mil pessetes.
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El ir. de Desembre es publicà el Veredicte del Jurat integrat per Lluís
MiRet, Antoni Nicolau i Amadeu Vives .

No s'adjudicà el premi.

CONCURS VII, ANY 1930

Premi de vint mil pessetes a la millor obra lírica per a l'escena (drama,
comèdia, etc.) en tres o més actes sobre text musicat, o sigui amb exclusió
de parlat. En igualtat de mèrits musicals, serà preferida l'obra de major
qualitats escènico-literàries. Acompanyarà cada partitura una reducció per
a cant i piano i una còpia del llibret.

El 1r. de Desembre del 1931 es publicà novament el cartell del VIIè.
Concurs de Segona convocatòria.

El 1r. de Desembre del 1932 es publicà novament el cartell del VIIè.
Concurs de Tercera Convocatòria.

El 1r. de Desembre del 1933 es publicà novament el cartell del VIIè.
Concurs de Quarta Convocatòria.

El 1r. de Desembre del 1934 es publicà novament el cartell. del VIIè.
Concurs en Cinquena i darrera Convocatòria. .

El ir. de Desembre del 1935 el Jurat integrat per Francesc Pujol,
Domènec Mas i Serracant i Josep Barberà, publicà el veredicte del
Concurs VIIe. i no s'adjudicà el premi.

CONCURS VIII, ANY 1935

I Premi de dues mil pessetes, a la millor Suite en tres o més parts
per a gran orquestra. Acompanyarà cada partitura una reducció per a
piano.
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II. Premi de vint mil pessetes a la millor obra lírica per a l'escena (drama,
comèdia, etc.) en tres o més actes, sobre text català tot ell musicat o sigui
amb exclusió de parlat. En igualtat de mèrits musicals serà preferida l'obra
de majors qualitats escènico-literàries. Acompanyarà cada partitura una
reducció per a cant i piano i una còpia del llibret.

Jurat del terna I : Francesc Pujol, Antoni Pérez Moia i Frederic Alfonso.
El Jurat del tema II s'havia d'anunciar en la darrera convocatòria fixada
per a l'any 1938.
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ESTUDIS HISTÒRICS, POLE TICS I SOCIALS

Senyors Acadèmics :
Sorprès de trobar-me en aquest lloc on m'ha portat la vostra cortesia,

que agraeixo, i més sorprès encara de tenir d'adreçar-vos la paraula, us demano
la benvolença que mereix aquell qui, no oblidant el nosce te ipsum, té plena
consciència que actua fora del seu clos, però es conhorta pensant que és mogut
per amor d'espiritualitat, aplegada a la veneració d'uns avantpassats, el bell
exemple dels quals s'ageganta a mida que el temps i l'experiència els tornen
més albiradors.

Ja feia molts anys, tot bregant amb realitats més aspres, que m'havia
corprès la idea d'enaltir uns noms que jo estimo i que s'ho guanyaren certa-
ment. No obstant, les meves activitats s'esqueien ésser molt diferents de les
que caracteritzaren aquelles personalitats, i així, àdhuc la meva modesta
capacitat resultava desavinguda amb el tribut que jo acaronava.

Per això, en trobar la davallada en el camí de la meva vida, resolguí
demanar ajut, trucant a les portes d'altri, pregant-los que suplissin el meu

i Nota biogràfica llegida pel seu nét, en la Sessió de 1' «Acadèmia de Bones
Lletres», celebrada el 20 d'abril del 1924, a la Sala Doctoral de la Universitat de
Barcelona i publicada en el Butlletí de l'Acadèmia t. XI, pàg. 338•

En R. Patxot i Ferrer nasqué a Sant Feliu de Guíxols el 28 de gener del 1810
i hi morí el 26 de gener del 1886.
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r'	
mancament. I mentre el benemèrit Orfeó Català compartia la bona recordança

	

$'	 del meu pare Eusebi Patxot i Llagustera, el nom del meu avi Rafael Patxot
i Ferrer rebia acolliment sota l'ombra secular de la vostra Honorable Acadèmia
de Bones Lletres.

I qui era aquest patrici guixolenc, En Rafael Patxot i Ferrer, que
encapçala les nostres convocatòries ?

Senzillament : fou tot un home i no és dir poc.
Nat gairebé dintre la revolçor de la invasió francesa, degué respirar

ben aviat la valor pràctica de l'acte cívic i, sentint-se rublert del deure públic

	

r	
s'hi llancà adalerat, i s'imposà de seguida amb la sola força moral d'una virtut
que el poble admirava i acatava.

De costums austers, físic resistent i rígides conviccions, exercí autoritat
es pot dir tota la vida i, per tant, actuà no poques vegades entremig d'aquells
remolins del segle passat, quan la rebullida de les passions s'encobria amb
qualificatius enlluernadors, barrejant còmodament les nocions de dret i de

	

i	 violència i, ço que és pitjor, posant-ho en obra.

	

`t	 Fou aleshores quan la seva rectitud el portà més d'un cop, no solament
a arriscar-se la llibertat, sinó àdhuc la vida, car tenia una voluntat de tremp

' d'acer per a oposar-se a qualsevulla tirania i, de dalt i de baix, sovint féu
recular poders abusius que en aquells temps, més que no pas ara, es conside-
raven inviolables i ho eren de fet.

En tals encontres tingué gestos heroics, que les gents es passaven de
boca en boca i, envoltats de cert aire llegendari, són romasos en les tradicions
de la meva contrada, per l'estil de ço que ha esdevingut amb el seu propi nom,
que perdura contret en la designació bellament indeterminada de e l'avi
Patxot ».

1 S'associava a les iniciatives de tota mena, i avançant-se a la seva
època, féu construir unes escoles municipals que ja lluïren no pocs dels reque-
riments higiènics i pedagògics que s'han vingut pregonant després ; predicava
i practicava l'autoritat com una funció delegada del poble i regida per la

1 intelligència ; tingué dites i fetes, veritables anècdotes folklòriques, que
podrien omplir un llibre, i unes vegades el seu seny dreturer, i altres la seva
pròpia butxaca, li servien per a omplir buits del comú on carregava moltes
culpes d'altri, resultant així pràcticament parent de tothom.

Era apassionat per la cultura i tenia gran amor als llibres, dels quals
féu tot l'aplec que li permeteren els seus mitjans. Constituïen la seva biblio-
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teca : literatura general, obres de filosofia sociàl, però sobretot, un fons d'his-
tòria que principalment l'atreia, potser no tant com investigador, sinó més
aviat com experimentació social, i d'aquestes ensenyances treia aque lla enve-
jable decisió que li permetia servar l'equanimitat en les situacions més para-
doxals. Un Patxot convertí en tema romàntic les criminals indignitats de
«l'any 35 », però «l'avi Patxot » — llavors un jove de vint-i-cinc anys —
s'hi barreja noblement, interposant el seu pit entre les víctimes i el punyal
dels assassins, tal com ho ha publicat no fa pas molt un erudit histo riador
eclesiàstic.

En la intimitat solia dir que havia errat la carrera i que havia d'haver
estat mariner. En això ressonava un atavisme de família, car el seu nom
matern, Ferrer, provenia de Blanes, on tenim un Ferrer cosmògraf i, quant
al llinatge patern, Patxot, també és de nissaga marinera, perquè en el
segle XVIII un Patxot ja feia proa a nord, i vorejant el glaç polar amb el
sol de mitja nit, portà 1a seva nau mediterrània a fer càrrega al port d'Arkàngel.

Mes no segueixo: no fos cas que acabés per sentir-m'hi vanitosament
interessat i no vull patir semblant fallença.

Confio la preada estela del meu avi Rafael Patxot i Ferrer a la vostra
Honorable Acadèmia de Bones Lletres, i prego a tots els estudiosos que es
dignin oferir-li qualque fruit del saber llur concorrent als nostres Concursos
fins a tenir un corpus monogràfic que porti el nom d'ell, i mercès a la Vostra
collaboraciO, jo vegi la serenor del deure acomplert.

R. Patxot i Jubert

PRIMER CONCURS : 1920

FUNDACIÓ

En Rafael Patxot i Ferrer, ciutadà guixolenc de vigorosa actuació
pública, era un home sell-made, amb una voluntat d'acer, moguda per un
esperit de govern dreturer com pocs ; alcalde quasi vitalici, fou defensor
valent, àdhuc temerari, del civisme, en un temps quan autoritat i arbitra-
rietat eren massa sovint sinònims ; cor generós, sac rificà el propi interès i
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arriscà la seva vida pel bé del poble. En tota l'extensió de la paraula era vera-
ment un caràcter la recordança del qual perdura en la contrada empordanesa,
on es fa sovint retret de «l'avi Patxot ». Nasqué a Sant Feliu de Guíxols, el
28 de gener del 18io, i morí en la própia vila, el 26 de gener del 1886.

Volent honorar aqueixa bella figura cívica, el seu nét, En Rafael Patxot
i jubert, institueix aquesta Fundació destinada a premiar estudis monogràfics
sobre temes que s'adiguin amb les aficions o la manera d'ésser d'aquell patrici,
i l'encomana a l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Aquesta, després
d'acceptar-ho amb agraïment, endreça als estudiosos el següent

CARTELL

S'adjudicarà, si així el Jurat ho considera just, un Premi de cinc mil
pessetes al millor treball que desenrotlli el tema

Ètica social de la fiost-guerra

on l'autor, a part del desastre material de la guerra, estudiï més especialment :
a) La gran ferida soferta per 1a Civilització, forçada, no solament a

deturar-se, sinó a retornar bon tros enrera del camí fet, per raó de la pertor-
bació de totes les disciplines socials, religioses i polítiques.

b) L'errada comesa per certs elements intel-lectuals que contribueixen
a mantenir aquest estat de fallida moral.

c) La perduraciO de la Pàtria — fet natural d'agrupació ètnica —
malgrat les violències de l'Estat — artifici polític. Així, d'entre la desfeta
d'Estats, ressorgeix la pàtria polonesa i veiem actuar Lituània, Finlàndia
Armènia, etc.

d) El millor camí per a retornar a l'equilibri perdut, sense exercir coer-
cions violentes, ni valer-se de baixes complaences que deprimeixen l'orga-
nisme social.

SEGON CONCURS: 192I

Premi de dues mil Pessetes al millor treball que desenrotlli el
TEMA : Relacions externes d'Empúries en l'Antiguitat o en l'Edat

Mitjana.
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TERCER CONCURS: 1922

Tres premis de dues mil pessetes:
a) La dona en la marxa general de Catalunya, o estudi biogràfic d'una

dona la influència de la qual s'hagi fet palesa en l'Edat Mitjana a Catalunya.
b) Estudi sobre un regnat, una institució o una personalitat de relleu

històric, comprès dins del període que va del començament del regnat de Jaume II,
fiits a la mort del rei Martí I.

c) Tenint en compte que la classe mitjana es troba en el present des-
considerada dins de l'organisme social per tendències malsanes, i havent
estat dit estament el principal element de progrés ciutadà en deixar
establerts els fonaments o fites de les institucions modernes, s'assenyala el
següent.

TEMA : Estudi històric de la influència de la classe mitjana en la jorniacíó
dels Municipis, o de la seva intervenciò en altres institucions polítiques i socials
de Catalunya.

QUART CONCURS: 1923

Dos premis de dues inil pessetes:
a) TEMA: La casa reial d'Aragó en el comtat d' Urgell.
b) TEMA: L'anullació de la personalitat humana com una tendència

política¡ social de l'Estatisme contemporani. Precedents històrics, experiència
ï conseqüències actuals.

CINQUL CONCURS: 1924

Tres premis de dues mil pessetes:
a) TEMA : Estudi crítico-històric de la Catalunya del segle XIX.
b) TEMA : La preterició de la inte l-ligència i la materialització del con-

cepte de treball, produint la minva d'espiritualitat, que és una de les moltes fallides
portades per la guerra.

C) TEMA : Estudi d'una dona de relleu històric, dins el període que va
de Jaume II al rei Martí.
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SISÈ CONCURS : 1925

Dos premis de dues mil pessetes:
a) TEMA: Monografia d'algun dels monarques catalans del segle XIII

al XV inclusiu.
b) TEMA: L'annullació de la personalitat humana com una tendència

política i social de l'Estatisme contemporani. Antecedents històrics, experiència
i conseqüències actuals: manca X idealital, falla de civisme, atonia i materia-
lisme col-lectius.

SETÈ CONCURS: 1926

Dos premis de dues mil Pessetes:
a) TEMA : El ressorgiment de Catalunya en la segona meitat del

segle XVIII, i les seves causes.
b) TEMA : Estudi de contrastos històrics. Els ideals de llibertat de la

passada centúria i llur crisi en la present.

VUITÈ CONCURS: 1927

Dos premis de dues mil Pessetes:
a) TEMA : Monografia sobre política exterior d'algun dels monarques

catalans dels segles XIII al XV inclusiu, o sobre alguna de les institucions
de Catalunya fens al Decret de Nova Planta.

b) TEMA : Estudiar la família dintre dels costums i la legislació de la
societat contemporània.

NOVÈ CONCURS: 1928

Dos premis de dues mil cinc-centes Pessetes:
a) TEMA : Estudi de contrastos històrics. Els ideals de llibertat de la

passada centúria i llur crisi en la present.
b) TEMA: Monografia històrica catalana dintre dels segles XI i XII.
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DESÈ CONCURS : 1929

a) Premi de mil cinc-centes pessetes:
TEMA : Estudiar algun dels moviments socials, polítics o econòmics de

Catalunya, dels segles XVI al XVIII.
b) Premi de Onil pessetes :
TEMA : Estudi de la Marca Hispànica.
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Barcelona 25 Gener 1930

Sr. President de la R. Acadèmia de Bones Lletres
BARCELONA

Honorable Senyor ;

Quan vaig presentar a la R. Acadèmia de Bones Lletres els « Concursos
Patxot i Ferrer », tinguí cura de fer avinent que hi havia un caire — els estudis
polític-socials — que no lligava pas del tot amb l'Acadèmia. Malgrat això,
aquesta els acolli i jo li ho he agraït coralment.

D'aleshores ençà, l'experiència ha vingut a ratificar la meva previsió
perquè, d'une banda, l'Acadèmia s'esforça a avalar coses que no són ben
bé del seu clos i, de l'altra, aquesta consideració m'entrabanca la tria de
temes. Ambdós constrenyiments donen per resultat una desfiguració de I.a
personalitat del meu avi Rafael Patxot i Ferrer, que no era home junyidor
a convencionalismes.

Existint actualment la « Institució Patxot », no nada encara quan s'ini-
ciaren els Concursos, me sembla que per a tothom, el millor és encloure els
Concursos dintre la Institució, fent plena justícia a la manera d'éser de l'avi
Patxot i, al mateix temps, alliberant l'Acadèmia d'un compromís que les
circumstancies han agreujat considerablement.

En conseqüència, a comptar d'enguany, els « Concursos Patxot i
Ferrer », seran convocats i regits per la Institució Patxot, si bé, quan s'escai-
guin temes d'investigació històrica, me plaurà molt de seguir oferint a l'Aca-
dèmia un lloc en el Jurat.

La nostra convivència intellectual en moments difícils per a l'Acadèmia,
resta prou evident en el seu Butlletí i les seves Memòries. Ho recordaré sempre
amb el respecte que se mereix i estic segur que, d'ara endavant, en la nostra
respectiva independència, també ens aplegarà sovint l'espiritualitat de
Catalunya.

Aprofito l'avinentesa, Honorable senyor President, per renovar a
l'Acadèmia l'expressió del meu agraïment i repetir-vos la consideració
personal meva.

R. Patxot i Jubert
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En Rafael Patxot i Ferrer fou un ciutadà de vigorosa actuació pública,
que nasqué a Sant Feliu de Guíxols el 28 de gener del 18io, i hi morí el 26 de
gener del 1886.

El seu nét R. Patxot i jubert, volent honorar aqueixa exemplar figura
cívica, en 1920 instituí la present Fundació que convoca Concursos cada any,
el 28 de gener, i premia estudis monogràfics adients amb les aficions o la manera
d'ésser d'aquell patrici.

Fins l'any passat, aquests Concursos foren encomanats a l'Acadèmia
de Bones Lletres de Barcelona, i enguany resten estructurats dintre la Insti-
tució Patxot, de la qual són una de les modalitats.

Tractant-se d'un tribut a la memòria d'un home d'acció, cal que els
concursants a temes socials prescindeixin d'abstraccions, i prenent els fets
concrets ï consumats de les coses viscudes, en facin l'anàlisi sobre la taula
experimental, i en treguin les conclusions positives amb plena llibertat
d'intelligència.

ONZÈ CONCURS: 1930

Internacional. Premi: 5000 Pessetes.
En la munió de fets que són el ròssec de la guerra, veiem pobles fora

camí, conreant ficcions condemnades per experiències seculars.
Aquesta dissort, la pateixen majorment els pobles que, seguint el mal

usatge de barrejar la noció de govern amb la de domini, sovint malmeten belles
qualitats, i van oscillant de la servitud a la revolta, fases extremes d'una
mateixa negació, causa d'inferioritat social.

Per això, la tesi autoritària, postulada en l'Orient estepari, agafa tan
fàcilment en terres meridionals, evocant-hi el feudalisme.

Davant de l'esgarriament, i en la freqüent desavinença entre el con-
cepte d'Estat i el Dret Natural dels pobles, ens adrecem a la Intelligència,
posant a Concurs el següent.

TENIA : Estudiar els casos de regressió pública que veient en l'Europa
contemporània.
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DOTZÈ CONCURS : 1931

Premi s000 pessetes. Els treballs han d'ésser en català.
Quan l'Estat no és més que un accident polític extern, sense arrels

en el poble que el suporta, aleshores fàcilment desferma la seva tendència
invasora¡ pretén regir àdhuc les espiritualitats que no són del seu abast, puix
l'Estat té el deure primordial de respectar-les i garantir-les. D'ací la limitació
de la sobirania, ço és, l'acatament al fet humà, natural i bàsic en la societat
de la qual l'Estat deriva.

Aquell abús de potestat, característic de la regressió pública contem-
porània, s'esplaià a Catalunya no fa pas gaire.

Entre altres coses, l'Estat imposà la dependència de l'Església i així
la burocràcia eclesiàstica trencà l'espiritualitat religiosa per servir de reforç
d'ocupació. Fou un doble falliment de jerarquia, moral i social, que pertorbà
consciències i ferí sentiments venerables, al mateix temps que engruixia
l'onada del materialisme imperant.

Mes, com sempre sura la Llei moral, que és la que veritablement guia
l'home i te en la Religió la seva més alta expressió, proposem que, a la llum
de la independència intellectual i prenent esment dels antecedents històrics,
s'estudiïn contraposadament, sobretot amb referència a casa nostra, els
conceptes enclosos en el següent.

TEMA: La Llibertat religiosa i l'Estatisme eclesiàstic.

TRETZÈ CONCURS : 1932

Internacional. Premi s000 pessetes:
La minva de la personalitat humana és un fet moral que es retroba

al fons del greu treball que està passant la humanitat.
Quan els antics poders personals es diluïren dintre Fanonimitat de

l'Estat, aquest esdevingué pràcticament irresponsable i, mitjançant l'anorrea-
ment de l'home, ha fet una creixença parasitària que mena de dret al comïng
slavery predit per Herbert Spencer. D'ací l'esperit prohibitiu, o sia, negatiu,
que impera en la legislació contemporània.

A mida , que l'automatisme estatal va eixugant la nostra Llei
moral, l'home s'impersonalitza, i la societat es desfà en colles gregàries
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sense franc voler ni directriu pròpia, que faciliten l'adveniment de
maneres de tirania.

Patim una falla social que aconsella la revisió de nocions correntment
admeses i, en comptes de considerar l'home per a la societat, potser sia arri-
bada l'hora de retornar al fet natural i de concebre, inversament, una societat
gravitant entorn de l'home, causa prima i final. Si de primer no proclamem
l'home, és debades parlar de drets de l'home.

Aquests raonaments ens duen a formular el
TEMA : Apologia de la Personalitat humana com gènesi social i f oitament

d'un Dret Públic concordant amb el Dret Natural.
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Vox clamantis in deserto.

Una de les tares de casa nostra més greus per les seves derivacions
morals i socials, és aquella temença de veritat, que ha avesat la gent a escan-
dalitzar-se, o a aparentar escandalitzar-se, quan sent pregonar en alta veu, o
troba estampat en lletra de motlle, allò mateix que ella esta pensant.

Per culpa d'aquest fingiment tradicional, hem anat curosament arre-
conant en el magatzem del noli me tangere una colla de problemes que es
redrecen urgentment vitals i no respecten cap apriorisme.

I mentre el nostre poble vegetava així en beatitud passiva, els fets
seguien el camí llur, i ara ens estalonen, ens trepitgen i passen enllà, sobtant
les nostres encantàries assolellades.

Per tal de contribuir a esventar aquest ambient i volent honorar un
avantpassat, home d'acció la vida del qual fou antitètica del que acabo
d'exposar, vaig instituir el Concursos Patxot i Ferrer, dedicats a estudis
històrics, polítics i socials.

De bell començament, els dits concursos foren acollits per una preuada
Corporació secular nostra, i després han vingut actuant per si sols, sota el
nom de llur Patró, que era home fet a les tramuntanades.

A la nostra terra, els Concursos desplegaren varietat de temes :
història critica, moral pública, sociologia experimental, psicologia collec-
tiva, etc. ; llevat de les qüestions històriques, on s'han atorgat alguns premis
les altres tesis restaren persistentment desertes.
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Davant d'aquesta experiència, vaig internacionalitzar algunes de les
propostes, i els Concursos Patxot i Ferrer demostraren una efectivitat fàcil-
ment endevinable en les següents indiscrecions, entre altres en cartera :

Fa ben pocs anys, que en el carteig internacional on hi hagué una travessa
diplomàtica, la ploma catalana pogué donar una lliçó d'independència al Rector
de la Universitat d'un dels pobles que passen per més liberals i independents.

La convocatòria de l'onzè Concurs excità talment el vulcanisme medi-
terrani, que un càrrec internacional de la més alta jerarquia intellectual, que
per se ha d'estar fora l'abast de tota coacció, hagué de dimitir ; però, a la seguida,
la tesi catalana fou avalada per l'esperit anglo-saxó, i ha fet néixer un llibre 1,

que no trigarà gaire a escampar-se, on es veurà com la nostra ideologia ressona
en la consciència mundial.

En un ordre semblant d'idees, si bé en un altre sector, afegiré aquesta
anecdota tràgico-còmica. Darrerament una ofrena científica internacional
catalana agreujà les gelosies del quixotisme dictatorial, el qual s'ormejà una
grolleria arbitrària que no pogué consumar sinó que allà, en una capital de les
Ivars del Nord, hagué de complir la gentilesa d'oferir un ram de flors al repre-
sentant de Catalunya, davant d'una selecció internacional.

La sembradura forana., donà esplets de llarga maturitat, però dintre
casa jo cobejava collites més freqüents.

Cada poble té característiques que modulen tota cosa que li passa i consti-
tueixen el seu patrimoni nacional. Jo havia somniat poder recollir algunes d'aques-
tes modulacions en una sèrie de llibres escrits en l'humanal batec de cosa viscuda
i reflectint la nostra mentalitat, per a fer-ne deixa espiritual als que vindran. Cal
no oblidar que a la nostra generació li han tocat moments potser no massa agra-
dables i sí d'un interès extraordinari, que compensa els neguits que l'envolten.

Per tant, jo prego als nostres pensadors que parin esment en els Con-
cursos Patxot i Ferrer, i vulguin honorar-los amb llur collaboració. No es
tracta pas de la materialitat del premi, sinó de la seva moralitat, perquè és
una invitació a exercir la disciplina intellectual filla de l'estudi.

I l'estudi pressuposa escola, i en l'escola, hi ha la continuïtat que bona
falta ens fa.

R. Patxot i Jubert
(« LA PUBLICITAT », 2 de Febrer del 1932).

1 Rudolf LAUN : Der Wandel der Ideen. Staat und Volk als Äusserung des Welt-
gewissens. Barcelona, 1933•
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CATORZÈ CONCURS : 1933

Premi 5000 pessetes. Els treballs han d'ésser en català.
L'Estat, concreció de voluntat collectiva, és un mecanisme que posa

i manté en acció les funcions delegades que el Poble li ha encomanat ; en conse-
qüencia, l'Estat per se no té cap sobirania.

Per això, temps a venir, costarà bon xic de capir que una funció tan
bàsica com l'ensenyament, hagi pogut ésser mai deixada en mans de l'Estat
o monopolitzada per ell, el qual així s'erigeix en mestre de ciutadans, quan
rigorosament ha d'ésser-ne deixeble.

Adhuc el ciutadà, no és més que una modalitat circumstancial en la
vida de relació, car per damunt d'ell preexisteix i roman l'home, ésser dotat
d'intelligència, una facultat l'essència de la qual és, no solament la llibertat,
sinó la independència. I en aquesta independència intellectual radiquen
les més belles possibilitats de l'home, el qual té una missió força més enlairada
i complexa que servir merament de ciutadà.

En acord.ança amb les idees que acabem d'exposar, i sempre dintre
la Llei moral, proposem l'estudi del

TEMA : La Llibertat d'ensenyament i la independència de la intelligencia.

QUINZÈ CONCURS: 1934

Premi 5000 pessetes. Els treballs han d'ésser en català.
El desplaçament de població en cerca de millor viure, és un fet humà

estimulat actualment per la facilitat de comunicacions.
Si el desplaçament s'encamina a suplir necessitats d'altres contrades,

la immigració serva un equilibri reciprocament profitós.
Però, si massa s'intensifica i esdevé moviment instintiu de multituds

incontrolades, la immigració congria perill, moral i material, en el poble que
li dóna acolliment.

No sempre és tan natural i aparent la immigració. De vegades, enco-
breix la pretensió de dominar o suplantar el medi on vegeta, cometent una
deslleialtat que es vesteix sovint amb els eufemismes de penetració, assimi-
lació, colònia, Estat, imperialisme.
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Quan s'acoblen aqueixes menes d'immigracions, fan un greuge temible,
no solament a la personalitat, sinó a la mateixa existència, de la collectivitat
que les sofreix.

Són classicisme històric els fenòmens de reacció i defensa que això
provoca en la gent, les famílies, l'ensenyament, les creences i el sentiment
popular de la terra envaïda; les relacions internacionals han nodrit llur legis-
lació preventiva.

A Catalunya, ve de lluny l'experiència d'aquests enunciats i pot pre-
cisar-se amb documents i estadístiques. Ara, la immigració manifesta revolçors
que torben la nostra vida nacional.

Corn a homes de cor, havent esment del Dret Natural i assenyats en
la Llei moral, tenim el deure patriòtic d'estudiar el problema d'urgènc ia que
formula La immigració a Catalunya.

SETZÈ CONCURS : 1935

Premi 5000 pessetes. Els treballs han d'ésser en català.
Sota el punt de vista funcional, la societat sovint ha estat comparada

amb un organisme, i si la considerem en la seva estabilitat, també és compa-
rable amb el món inorgànic.

Perquè el fet natural de la societat pot definir-se com un procés d'estra-
tificació sedimentària, provinent de la nostra condició humana.

El liberalisme de la passada centúria, en postular una igualtat que la
natura es complau a desmentir, féu l'errada, ensems simplista i transcendent
— mortal per a ell — de voler basar aquell procés solament en el nombre i
prescindint de la densitat dels elements, amb la qual cosa provocà una sub-
versió d'estrats mal avinguda amb la gravitació social. I una de les víctimes
principals d'aquest regirament ha estat el braç mitjà, que justament és un
dels factors més eficients en la perdurança de la nostra catalanitat.

Aplec considerable, massa conscient per a ésser facilment enganyat
o arrossegat, poc agressiu per temperament, però assenyadament reaccionador,
l'estament mitjà és una zona de resistència que connecta el nombre amb la
densitat i facilita la continuïtat social, esmorteint els sotracs d'un costat i les
pressions de l'altre.
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Aquest nexe importantíssim de la vida pública, ara es troba injusta-
ment preterit, abandonat i àdhuc amenaçat, raó per la qual, en el Concurs
d'enguany, proposem el

TEMA : Apologia i necessitat de l'estament mitjà, com a element social.

DISSETÈ CONCURS : 1936

Premi 5000 pessetes. Els treballs han d'ésser en català.
Talment com la disbauxa de lleis escrites pregona la decadència política

dels Estats i l'abús d'impost prepara llur fallida material, també la conside-
ració de la família dóna l'exponent d'una civilització, perquè la família n'és
l'element primordial.

Fogar de sentiment i escola de sacrifici, la família és la mare de la societat
i la seva jerarquia moral, fonaments que es van descalçant amb la difusió
i el desarrelament d'avui dia.

Essent fermança de continuïtat, nombrosos factors públics cerquen
d'influir la família, i majorment quan els Estats no són la concreció d'un
poble, sinó un farcell de pobles, l'estatisme malda sempre per junyir la família
al seu domini i aquesta coacció, contraria al dret natural, torç la continuïtat
i esguerra la família. D'ací arrenca la deplorable course à Venjant, no pas per
amor d'ell i si com el medi més directe de penetració fins a la rel social.

La manca de respecte a la família porta l'Estat a les brutalitats del
nostre temps, en el qual un governant ha osat proclamar que la missió de la
dona és proveir de soldats el camp de batalla, prospecte bàrbar d'una civi-
lització follada, que vol reduir la família a una funció d'Estat.

En convertir així la privadesa de la llar en un mercat públic, s'esventa
el caliu ; aleshores la família s'enfredora, té defallior i es torna xorca, malura
que es va encomanant arreu en la societat actual.

La intromissió de la vida pública, causa principal de la malura, debades
assaja de remeiar-la amb temptacions i avantatges materials que compten
ben poc en l'ordre moral, l'únic en què floreix i grana la família.

I a mesura de la falla d'homes, la societat esdevé una massa vivent que
segueix d'esma la ventura del capitost audaç que se li posi davant : és la
imatge contemporània.
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Però, com que la societat s'ha de refer amb l'home i l'home s'haurà
de recobrar en la família, el Concurs d'enguany demana estudiar el

TEMA : Reivindicació de la família, en la vida privada i en el Dret Públic.

DIVUITÈ CONCURS: 1937

Convocatòria Inèdita : Premi 5000 pessetes.

Aquesta Convocatòria, redactada el Maig del 1936, per a ésser publicada com
de costum el 28 de Gener del 1937, malgrat el meu intent, no fou possible publicar-la
aleshores per raó de la revolçor eri la vida pública. Així i tot, vull que consti la pre-
sentació del tema, per tractar-se d'un problema molt discutit en aquells moments.

Una vella tradició oriental presenta el treball corn un càstig, i ara la
reacció occidental, en fa argument de discòrdia : la resignació del passat s'ha
tornat agressivitat present.

Amb esperit dictatorial es proclama que el treball és el fi de la vida i
sovint es vol imposar el millorament material per via d'una regressió moral.

Com totes les reaccions, l'actual és extremosa.
D'una banda, tendeix a desplaçar el lloc del treball en la producció,

la seqüència jeràrquica de la qual és : intelligència, treball i capital. Ací,
intelligència vol dir la concepció dirigent ; quant al capital, designa estalvi,
o sia, fruit de treball convertit en previsió.

D'altre banda, la idea popular rebaixa el treball a un esforç muscular
i el desennobleix quan n'exclou la part de la intelligència, que un dels capi-
tosts novells ha motajat de u luxe dels desvagats », proposició que animalitza
l'home.

El treball és verament una necessitat orgànica, però, per damunt d'ella,
és deure de collaboració social i acte conscient de responsabilitat que digni-
fica. Intellectualment, augmenta el saber ; moralment, ens perfecciona, i
materialment, proveeix la família, sostenint així la continuïtat humana:

la integració d'aquests diferents ordres de treball, dóna per resultat la
civilització.

Les experiències actuals del treball acusen mancaments i violències
que cal corregir, i el Concurs d'enguany vol contribuir-hi posant per

TEMA : Estudi crític del concepte del treball i de la seva dignificació.
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TREBALLS PREMIATS

TERCER CONCURS, 1922

La Reina Maria, muller del Magnànim. Per Ferran Soldevila.

Incorporat en les Memòries de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, t. X (1928).
Publicat també en el llibre Sobiranes de Catalunya, editat per la Fundació Concepció Ra.bell

i.Cibils, Vídua Romaguera; un vol., 4t holandès, de 480 pàgs., en paper de fil. Barcelona, 1928.

CINQUÈ CONCURS, Ig24
Leonor von Sizilien, 1349-75. Studien zu Aragons Politik und Hof-

{'	 haushalt. Von Dr. Ulla Deibel (München).
x

Incorporat, traduït al català, en les Meinbries de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona,
t. X (1928).

Publicat també en català, en el llibre Sobiranes de Catalunya, editat per la Fundació Concepció
Raben i Cibils. Vídua Romaguera, en un vol., 4t holandès, de 480 pàgs, en paper de fil. Barcelona, 1928.

SISÈ CONCURS, 1925
Johan I d'Aragó. Per Joseph Ma Roca.
És el t. XI de les Memòries de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (1929).
Editat també a part per la Institució Patxot en un vol., 4t holandès de 47 0 pàgs. Barce-

lona, 1929.

VUITÈ CONCURS, 1927

La Politique orientale d'Al f onse V d'Aragon, roi de Naples (1416-1458) .
Par le Prof. Constantí Marinesco (Cluj, Romania).

Aquest llibre, la publicació del qual es retardà esperant l'original dels darrers capítols, era
compost i tirat en la major part quan sobrevingué la guerra. Aleshores s'esgarriaren aquests materials,
que no es pogueren recobrar sinó anys després i que ara l'autor va refent.

DESÈ CONCURS, 1929
La Marche d'Espagne. Par le Prof. Jacques Flach (Institut de France).
Publicat en la Revista Estudis Universitaris Catalans, vol. XVI. Barcelona, 1931.

TRETZÈ CONCURS, 1932
The Doctrine o f Personal .Right. By S. Hutchinson Harris, Berkhamsted

(England) .
1 vol. 4t petit, de 593 pàgs. Barcelona, 1935•
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QUINZÈ CONCURS, 1934

La immigració a Catalunya. Per Josep A. Vandellös i Solà.
1 vol. 4t petit, de 239 pàgs. Barcelona, 1935•

La immigració a Catalunya. Per Lluís Creus i Vidal.
1 vol. 4t petit. Barcelona, 1936.
Aquest llibre, ja imprès i a punt de sortir, fou destruit per la por durant la guerra civíl.
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INSTITUCIÓ PATXOT DE

CATALUNYA

ACOLLIDA A SUÏSSA D'ENS A DEL 1936

Mens agitat molem
VIRGILI





LA INSTITUCIÓ PATXOT ÉS TRIBUT DE VENERA-

CIÓ A UN NOM DE TRADICIÓ SECULAR, QUE JO

VOLDRIA PODER ESCULPIR EN EL TEMPLE DE LA

INTEL•LIGÈNCIA, PER ASSENYALAR -LO ALS QUI

HAVENT CONEGUT LA DOLOR, SABEN D'ESTIMAR

R. PATXOT i ,JUBERT

HISTORIAL INÈDIT DE LA INSTITUCIó PATXOT

FRAGMENTS

1926. 17 Juny. CONSELL :

i

	

	 Avui he convocat, a les sis de la tarda, en aquest hostatge del Carrer
de la Cucurulla, els Senyors següents :

N'Eduard Fontserè, Director del Servei Meteorològic de Catalunya.
En Jordi Rubió i Balaguer, Director de la Biblioteca de Catalunya.
N'Agusti Duran i Sanpere, Director de l'Arxiu-històric Municipal de

Barcelona.
El Mtre. Francesc Pujol, de l'Orfeó Català.
En Josep Ma. Batista i Roca, President de la Secció de Folk-lore del

Centre Excursionista de Catalunya.
Els he convocats per constituir en íntima solemnitat el Consell de la

1 INSTITUCIÓ PATXOT. De fet ja ho eren, perquè tots ells col-laboren de temps
en les meves tasques, la realització de les quals m'hauria estat impossible
sense llur capacitat cientifica i llur amical benvolença.

El pis on tenim estatge és construït de nou, amb els locals actualment
buits, sense parament de cap mena, llevat del meu despatx que ha estat moblat
fa pocs dies. Tampoc no és montat encara l'ascensor de la casa.
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No essent habilitat el pis, una mica abans de l'hora me som posat a
fer de porter, situant-me en el replà de l'escala a fi de guiar i distreure la
pujada dels convocats, puix que es tracta d'un quart pis.

De primer, ha arribat En Duran i Sanpere, poc després el Dr. Fontserè
i el Mtre. Pujol, als quals he ensenyat les nostres parets nues. Mentrestant,
entrava En Batista i Roca, i En Duran i Sanpere me rellevava generosament
de porter fins a la vingada d'En Jordi Rubió.

Cal dir que els meus hostes no semblaven pas sentir gens Festranyor
d'un estatge presentment tan poc casolà, sinó que més aviat la cosa ens feia
una certa illusió a tots, com evocant en nosaltres temperaments estudiantils
bon xic pretèrits i que no és cap mal símptoma que revinguin de tant en tant.

Resseguides les futures dependències, canviades les degudes cortesies
i esplaiats els primers sentiments, ens hem constituït en Consell, començant
l'assentada inaugural de la I. P. en el meu despatx.

Historiant una mica, he recordat que en la meva actuació jo m'havia
acollit a les nostres Corporacions populars i això, no solament per acatament a
la tradició que elles representaven, sinó també perquè volia deslliurar-me del
defecte corrent a casa nostra d'individualitzar massa les tasques, les quals,
no coordinant-se escaientment, acaben per malmetre part de l'esforç esmerçat.

Vaig obrar així mentre Catalunya curava legalment de la seva persona-
litat i la refermava dintre del dret constituït. Mes, d'ençà de la dictadura militar
d'Espanya, aquelles Corporacions han estat apassionadament intervingudes
per damunt de la llei, i la noció de govern esdevenint una encegada funció
de domini, l'experiència ens acaba de mostrar el perill de mantenir la inicia-
tiva individual sotmesa als incidents i a la mentalitat de dites corporacions.

Per aqueixa raó vaig resoldre muntar unes oficines on reuniria els
treballs que teníem entre mans i que eren escampats en llocs insegurs. Això
implicava una major sistematització i aquest era el motiu que ens aplegava,
car la I. P. va eixamplant el seu camp d'acció per disciplines molt allunyades
de la meva i ja sabíem que jo tot sol no podria pas menar-la plenament
a terme.

A més, hi ha moments en els quals, no solament el meu físic, sinó
majorment el meu esperit, s'afeblien, i havent-me'n adonat prou jo mateix,
els pregava que, d'una banda, me perdonessin els falliments en els quals jo
hagi incorregut i, de l'altra, els demanava l'obra de caritat que me sostin-
guessin amb llur fortitud quan me veiessin en defallença.
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En 
'
 Jordi Rubió ha respost deixant vibrar el seu lleial optimisme,

s'ha ofert en tot i per tot, m'ha donat una autoritat que sóc lluny de posseir i,
I'	 en canvi, ha rebaixat exageradament la seva i ha afegit amb l'assentiment dels

Ii
seus companys, que estava convençut que la reunió seria molt profitosa per

i;	 als ideals culturals de Catalunya.
'i

Reprenent la nota íntima, he volgut fer-los remarcar que jo actuava
desplaçat car, per raons d'ordre moral que Déu Sap, jo havia traspassat a la
« Fundació C. Rabell i Cibils », diverses iniciatives testamentàries meves que
pertocaven dreturerament a la meva família, a la tradició i al nom Patxot.

Així, les « Cròniques Catalanes », rigurosament havien d'haver-se
publicat sota el nom del meu Avi En Rafael Patxot i Ferrer, que fou un be ll
exemple de civisme i molt donat als estudis històrics.

El « Cançoner Popular de Catalunya», pertanyia indiscutiblement al
meu Pare N'Eusebi Patxot i Llagustera, músic de debó i cultíssim literat.

I els treballs de « Nefologia Catalana», era cosa de lligar-se amb el meu
nom, per ésser la continuació d'experimentacions començades en el meu
« Observatori Català » de St. Feliu de Guíxols i realització actual de projectes
que aleshores esdevingueren impossibles.

Constitueix això un acte de desprendiment intellectual que no volia
que ells ignoressin en judicar les meves orientacions.

Inventariant les activitats de la I. P., tenim actualment :

ir. — Els *Concursos Patxot i Ferrer, comanats a la R. Academia de Buenas
Letras de Barcelona i que versen sobre estudis histórico-político-socials.

2n. — Els Concursos Musicals Eusebi Patxot i Llagustera que regeix
l'Orfeó Català.

3r. — Les Memòries Patxot, posades originàriament sota Fègida de la
Biblioteca de Catalunya, de la qual s'han hagut d'emancipar per les raons
exposades en un dels paràgrafs anteriors.

4t. — Bibliografia General Catalana, en la qual es comprendrà tot el publi-
cat en català i és tasca que va realitzant-se sota la direcció d'En Jordi Rubió.
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5è. -- Repertori dels Manuscrits Catalans; és feina començada aquest
hivern per En Pere Bohigas i ens proposem inventariar-hi tots els manuscrits
catalans coneguts.

6è.	 Llegendari Popular Català, degut a una proposta d'En Rossend
Serra i Pagès i s'ha iniciat ja l'aplegament de materials.

7è. — Tenim en premsa la Quaresma de Si. Vicent Ferrer, utilitzant
un manuscrit que ens oferí el Revnd. Dr. J. Sanchis Sivera de la Seu de València.

8è. — Encara que la majoria dels presents ja ho sabien, els he assa-
bentats de l'avinença feta amb l'Institut d'Estudis Catalans, en virtut de la
qual aquests podran continuar les seves publicacions en forma condicionada
i a (c despeses de la I. P. ».

9è. — Dintre la convenció precedent, resulta enclosa la publicació
de la premiada Arqueologia Litúrgica del Revnd. Mn. Gudiol.

ioè. -- Entre les tasques en cartera per al vinent hivern, senyalava
lloc preferent al Re f raner Popular de Catalunya, a base dels materials de Mtre.
Marian Aguiló, que el seu fill N'Àngel Aguiló m'havia generosament donats.
També disposem de les colleccions de molts altres folkloristes.

He pregat a En Jordi Rubió que expliqués quelcom respecte de la
/	 Bibliografia Catalana, que ja fa temps tenim entre mans.

Ha recordat que en una conversa li vaig proposar primerament una
Bibliografia Científica de Catalunya i com després, de mica en mica, la idea
originària s'era convertida en una pretensió a tota la Bibliografia Catalana.
Fa cosa d'un parell d'anys que hi treballem, i tenim actualment arxivades unes
25.000 fitxes dels segles XIXè. i XXè. Com a límit modern, hem posat el 1923,
tenint en compte que, des d'aquesta data, ja hi ha qui va continuant la nostra
bibliografia.

A fi que sia més aviat utilitzable aqueixa quantitat de materials,
n'hem començat l'ordinació per anar-la publicant en forma especialitzada
i, seguint aquest criteri, En Givanel està preparant i completant tot ço
que pertoca a la Premsa Catalana, que segurament formarà el primer volum,
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si bé, naturalment, no seran pas seriats, sinó independents dintre del
corpus general.

Entrats dintre la Bibliografia, se m'acudí que calia completar-ho amb
els Manuscrits Catalans. Aleshores En Rubió me féu sabedor de l'avinentesa
d'En Pere Bohigas, el qual, havent estat pensionat a Paris, li podíem proposar
tasca suplementària.

En Bohigas ho acceptà i a hores d'ara tenim fitxats tots els Manus-
crits Catalans ble París i els d'algunes Biblioteques departamentals franceses.
Més endavant continuarà la feina a Londres i així successivament.

Dels manuscrits més notables en treiem fotografies per a ornar i docu-
mentar les nostres publicacions.

En Jordi Rubió creu que arribarem a anotar uns 2000 manuscrits
catalans.

Adreçant-me a En Duran i Sanpere, l'he invitat a confessar les coses
amb les quals ell m'havia penyorat en ocasió que jo visitava el seu Arxiu i
ell no volgué deixar-me'n sortir enterament lliure.

Iiè. — I En Duran i Sanpere ens ha parlat de publicar Les Solemnitats
de Catalunya, començant pels còdexs de Barcelona, que potser farien uns tres
volums, als quals seguirien dos més referents a d'altres indrets de Catalunya.

Pel que respecta als materials de Barcelona, ha afegit que pràctica-
ment estan a punt d'anar a l'impremta.

i2è. — Ha continuat En Duran i Sanpere tractant d'una Bibliogra-
fia Històrica de Catalunya, que a ell i a mi ens havia ocupat més d'una vegada
i que hauria de consistir en aplegar, en forma crítica i detallada, tot ço que hi
liagi publicat respecte de les diferents contrades o poblacions de Catalunya.

El Dr. Fontserè ha subratllat el valor pràctic del propòsit, car actual-
ment els que fan certes investigacions, perden un temps considerable en
recerques moltes vegades inútils, com li era esdevingut a ell en voler situar a
Catalunya fenòmens sismològics, i això ens ho estalviaríem el dia que tingués-
sim degudament ordenades les nostres fonts d'informació.

S'ha convingut que. En Duran i Sanpere tindria cura de realitzar la
seva proposició, ben acordant-se de primer i tostemps amb En Rubió, per tal
de no duplicar les fitxes bibliogràfiques.
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M'ha semblat convenient no alludir el Mtre. Pujol, a fi d'estalviar-li
un conflicte de discreció, i pel meu compte he insinuat que la I. P. està madu-
rant un estudi molt documentat de música catalana medieval, prenent peu
del premi guanyat per Mn. Higini Anglès en els Concursos Eusebi Patxot
i Llagustera.

Amb En Batísta i Roca, hem reprès el tema del Refraner Popular,
en el qual ja havia intervingut temps enrera.

Actualment, tenim el Refraner de Mtre. Aguiló i se'ns han ofert nom-
broses colleccions aplegades per folkloristes de diverses contrades catalanes.

Continuant una qüestió anterior li he demanat si podríem cornptar
amb el Refraner d'En Sebastià Farnès. Ha respost que En Farnès tenia cedida
la seva collecció per escrit a 1'« Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya »,
emperó solament per a després de la seva mort, car se la reservava en vida.
De moment, sembla que En Farnès es refusa d'englobar la seva amb els altres,
potser per raó que havent treballat tants anys en una orientació determinada,
ara li fa l'efecte que s'anulla la seva personalitat.

Aqueix argument és molt humà, mes no té aplicació al nostre cas ï jo
he insistit en que no se tractava pas Xaminorar l'obra de cadascú, sinó ben
al contrari, de proclamar-la, d'enlairar-la i de fer-1i el degut acatament. Que
ço que jo pretenia era el Refraner Popular de Catalunya i per això tothom
havia d'abocar-hi el seu proveïment.

Per tant, la I. P. no podia pas publicar refraners individuals, que foren
inevitablement incomplets. A més, jo creia que en els moments actuals, no
tenim pas encara la preparació necessària per al difícil estudi comparatiu,
sinó que ens havíem de limitar a recollir al més rigurosament possible els
materials, per deixar-los ben ordenats als folkloristes venídors, els quals
així manejaran un millor utillatge.

Posat a dir, he repetit ço que arreu vaig pregonant : que la I. P. no
solament no vol prendre res a ningú, sinó que ho dóna tot i àdhuc se dóna ella
mateixa. Perquè el nom Patxot que fa sonar no és pas el meu, sinó el dels meus
passats que m'ha llegat una tradició secular de família, i ja que el noin s'acaba
amb mi, jo vull posar-hi un termenal digne de la veneració i l'exemple llurs.

Tornant al Refraner, i pel que respecta a 1'« Arxiu d'Etnografia i
Folklore de Catalunya », els he fet sabedors que l'any passat el Dr. Carreras
i Artau havia acceptat amb entusiasme la idea d'una intima collaboració
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fent tota mena d'oferiments, i em comunicà àdhuc la seva visió d'un Refraner
segons un pla més extens i complexe que el nostre, car s'hi encloïa l'estudi
crític i les derivacions dels materials.

Tot això són temes que pertoquen al sector representat per En Batista
i Roca, el qual ha acceptat d'encarregar-se'n posant esment en lligar la nostra
tradició folklòrica autodidàctica, amb la disciplina més estricta de les escoles
modernes. I quant al Refraner d'En Farnès, ha afegit En Batista¡ Roca, que
no calia pas perdre tota esperança, ja que una de les seves filles havia comprès
el bon intent de la proposta nostra.

Canviades aqueixes primeres impressions d'iniciativa, la conversa s'ha
familiaritzat, ha esdevingut més imprecisa i únicament s'ha hagut de consignar
l'assenyada remarca d'un dels presents, el qual feia notar que aquesta reunió
nostra en pro de la cultura i l'espiritualitat de Catalunya, segurament coincidia
amb una altra d'antitètica, on es tractava de trepitjar i escanyar, si possible
fos, tot quant nosaltres estimem, des de la llengua fins a 1a intellectualitat.

Eren les vuit del vespre quan donàvem per enllestida la presa de pos-
sessió, i davallant de llurs setials de conseller, els companys m'han ajudat
humilment a, tancar persianes, balcons i portes, mentre els fumadors feien
llum, perquè encara no és feta la instalIació elèctrica en el nostre hostatge.

I en repassar aquelles sales buides, hem sentit que ja hi havia un
esperit, que Déu faci ben llevador.

I926. 25 Juny. — FRANCESC CAMBó
He tingut una assentada amb En Francesc Cambó per qüestions de la

nostra dèria cultural respectiva.
Encara que, de bell començament, ja fóssim completament avinguts, la

pràctica ha ensenyat que calia anar articulant les nostres tasques més íntimament.
Li he explicat tot el meu camp d'acció, i li he ofert d'enviar-li nota

detallada per escrit, a fi que, coneixent-la bé, no permeti a cap dels seus subor-
dinats que se fiqui dintre de les nostres afrontacions, car això era una juris-
dicció que ens reservàvem exclusivament. D'aquesta manera evitarem inci-
dents i moltes impureses.

Passant a un altre tema, li som exposat que la «Fundació C. R. C. »
era senzillament un mite, el mateix que la « Institució Patxot », que ara anava
sortint a llum.
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I el mateix que la « Fundació Bernat Metge», m'ha interromput

ell somrient.
Doncs bé, també som vingut per això, per veure si hi hauria manera

de consolidar aqueixes coses. Jo hi he pensat molt i no ho trobo pas per ara ;
en primer lloc, per una certa malfiança dels homes que he après en la meva
trista experiència testamentària, i segonament, perquè l'actual poder públic no
comporta la iniciativa particular, i el present estatisme tendeix cada dia
més envers l'anullació de l'home. Remarqueu que no parlo pas política, sinó
que tracto merament sociologia experimental.

Ell m'ha contat que havia estat a punt de donar forana a la seva Fun-
dació quan sobrevingué el Cop d'Estat espanyol, emperò que llavors ho
deixà córrer i es posà a veure venir, majorment en. adonar-se que no se res-
pectava ço que fins aleshores havia estat respectat.

Com a possible solució, s'inclina a fer-ne una societat anònima, condi-
cionada amb una certa intervenció estrangera — per exemple l'Institut de

France — i a semblança de la Institució Osma.
Donant tombs al tema, me som enterat de que la discutida fundació

de Vex-ministre espanyol Osma, fou redactada pel mateix Antonio Maura,
quan aquest era President del Consell de Ministres, i constituí la feta un tableau

complet de ministerialisme espanyol, al qual se pot afegir que ambdós ministres
s'escandalitzaven del separatisme en el Congrés.

He tancat l'entrevista parlant de l'Institut d'Estudis Catalans, que la
fòbia de l'actual Diputació considera no existents i el nom del qual àdhuc
voldria fer desaparèixer. L'he sorprès amb la nova que no manquen intellec-
tuals catalàns, arrecerats en una Corporació erudita i contrària a 1'I. E. C.,
que ara treballen a l'ombra per ésser-ne els hereus, almenys de la part histò-
rico-filològica. Altra sorpresa en dir-li com tothom ignorava que 1'I. E. C.
fou gestació d'unes converses amb el Dr. Revnd. Norbert Font i Sagué,
tingudes a casa meva i que anaren prenent estat fins arribar a En Prat de
la Riba.

I en aquest moment de crisi, jo sentia novament el deure de sostenir
1'I. E. C., car podria ésser-ne la salvació, si ens permetia emancipar-lo e de fet»
com jo havia pretingut «de dret» no fa pas gaires anys.

Per amor d'això, jo tenia a punt de firmar una avinença amb 1'I. E. C.
mij ançant la qual aquest continuaria les seves publicacions, que serien editades
« a despeses de la Institució Patxot ».
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En Cambó s'ha complagut d'aqueixa decisió i l'ha compartida, ratificant
que en les seves edicions d'Art Català, també faria sonar el nom de 1'I. E. C.

1926. 22 jUli0l. — PUBLICACIONS DE L'I. E. C.

La Dictadura vol fer desaparèixer 1'I. E. C., però no pas arbitrària-
ment d'una manera violenta, sinó que prefereix matar-lo per atròfia, llevant-li
tot sosteniment.

Davant d'una tal iniquitat traïdora, 1'I. P. ha ofert continuar pel seu
compte les Publicacions de 1'I. E. C., de conformitat amb la següent avinença :

« Els sota signats :
Ramon d'Alòs-Moner, representant de la Secció Històrico-Arqueològica de

l'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS;

Lluís Nicolau d'Olwer, representant de la Secció Filològica de l'INSTITUT

D'ESTUDIS CATALANS;

Eduard Fontserè, representant de la Secció de Ciències de l'INSTITUT D'ESTU-
DIS CATALANS;

Rafael Patxot i Jubert, en representació de la pròpia INSTITUCIó PATXOT,

Han convingut el que segueix :

Conegudes les dificultats que priven l'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS

del compliment de la finalitat cultural catalana per a la qual fou creat, i això
precisament quan ja va essent coneguda la nostra personalitat cientifica,
En PATXOT s'afanya a proclamar la seva germanor espiritual amb 1'I. E. C.
i compleix el deure català d'oferir-li l'ajuda material de la INSTITUCIó PATXOT,

fundada a nom i bona recordança dels seus avantpassats.
Aquesta ajuda material es posada en obra i va condicionada en les

Ordinacions a continuació :

ia. — Se constitueix una « Comissió de Publicacions » formada pel
tres representants de les Seccions de 1'I. E. C. i En R. Patxot i Jubert com a
Institució Patxot.

2a. —Els representants de 1'I. E. C. portaran a les reunions de la dita
Comissió les propostes i iniciatives de les Seccions corresponents, emperò
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amb plens poders, car les resolucions de la Comissió de Publicacions seran
executives, sense re f erendum de cap mena.

3a. — Les publicacions aprovades per la Comissió, se faran a despeses
de la INSTITUCIó PATXOT, entenent-se per tals el paper i la impressió, emperò
no pas els autors, els quals tractaran directament amb la Secció corresponent
de 1'I. E. C. sense que hi tingui res a veure la INSTITUCIó PATXOT, llevat del
dret que se reserva en l'Ordinació 8 a) , b) .

4a. — A conseqüència de l'anterior paràgraf, les edicions filles d'aquest
conveni seran proprietat de la INSTITUCIó PATXOT, la qual facilitarà a 1'I. E. C.
els volums de consuetud per a l'intercanvi usual en la vida de relació cientí-
fica. Per tant, en la portada d'aquestes Publicacions se farà constar en forma
ben visible que són fetes a despeses de la INSTITUCIó PATXOT.

SECCIó HISTÒRIco-ARQUEOLÒGICA

5a. — Se continuarà l'Anuari-Crònica del qual es desglosarà la part
monogràfica.

L'Anuari-Crònica, haurà d'entrar en premsa immediatament de finar
l'any corresponent, per tal que no resulti un anacronisme i se mantingui jus-
tificat el nom de la publicació.

La part monogràfica constituirà una publicació a part, sense periodi-
citat determinada, emperò portarà doble paginació de manera que formi
volum amb el títol de Memòries.

SECCIÓ FILOLÓGICA

6a. — Seguirà la publicació del « Butlletí de Dialectologia », respecte
del qual EN PATXOT assenyala la conveniència de donar-li major amplitud,
car àdhuc s'hi encabirien molt escaientment algunes monografies de la Biblio-
teca Filològica. Les altres podran publicar-se en volum de « Memòries ».

També caldrà preocupar-se preferentment de la publicació del Diccio-
nari Català.
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SECCIó DE CIÈNCIES

7a. — Completats els « Arxius» amb les portades i index corresponents,
se deturaria llur publicació.

En canvi, se començaria altra publicació a base de fascicles mono-
gràfics, sense periodicitat determinada¡ amb doble paginació per anar formant
volum.

També s'estudiarà la manera d'acabar la publicació de la « Flora de
Catalunya » i, potser, els « Neuròpters ».

Sa. — EN R. PATXOT i JUBERT fa les següents reserves:
a) essent aquesta oferta un acte voluntari d'ell, tindrà el dret d'alli-

berar-se'n a qualsevol moment, avisant-ho per escrit i liquidant la feina d'im-
premta feta en aquell moment.

b) tenint en compte que hi associa el nom de la INSTITUCIó PATXOT,

se reserva la facultat d'opció per triar els treballs que millor li escaiguin dintre
els que proposaran les Seccions de 1'I. E. C. ; Ço és, que la INSTITUCIÓ PATXOT

no s'obliga pas a publicar tot el que se li ofereixi, sinó solament aquelles coses
que ell judiqui ben avingudes. Les que ell no accepti, podrà publicar-les 1'I. E. C.
per compte propi, fora de la present convenció i sense intervenció de la
INSTITUCIÓ PATXOT.

c) EN PATXOT podrà reproduir, sense necessitat de demanar permís,
els fragments que li convingui de les Publicacions de 1'I. E. C. pagades per
ell i, naturalment; fent constar la procedència dels Materials utilitzats.

d) EN PATXOT farà un curt tiratge en paper de fil portant la seva marca
d'aigua i el seu monograma o ex-libris, el qual tiratge serà propietat exclu-
siva d'ell

e) finalment, EN PATXOT i JUBERT no vol pas que aquest compromís
lligui gens la seva família, ni els seus lieures o marmessors i, per tant, la mort
d'ell determinarà i pso facto la derogació de la present avinença.

ga. — La Comissió de Publicacions portarà un Llibre Historial per
duplicat, on constaran els temes tractats i les decisions preses, i, dels dos
exemplars, l'un serà per a 1'I. E. C. i l'altre pertocarà a la INSTITUCIó PATXOT.

Les anotacions seran firmades per tots els presents a la sessió.
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ioa. --- Tots els tractes amb les impremtes, així com tota mena de con-
tractes comercials, se faràn per compromís escrit i firmat per duplicat, car la
INSTITUCIó PATXOT no admet tractes verbals.

Tots els rebuts deuran ésser a nom personal de R. PATXOT i jUBERT,
i complint estrictament tots els requisits de les actuals lleis fiscals.

11a. — Queda ben definit i estipulat que, encara que la INSTITUCIó

PATXOT pagui la despesa de les publicacions, ni ella, ni EN PATXOT i jUBERT,
en són els editors, sinó que ho seran les Seccions corresponents de 1'I. E. C.
i en darrer cas els autors de cascun dels treballs.

12a. --- Se considera refós dintre del present conveni, el compromís
que EN R. PATXOT i jUBERT estipulà amb la Secció Històrico-Arqueològica
el dia 2 de Novembre del 1925.

Tot el qual s'accepta i firma per quadruplicat.
Barcelona el 22 de juliol del 1926.

R. Patxot i jubert	 Eduard Fontserè
Ll. Nicolau d'Olwer	 Ramon d'Alòs-Moner.

1926. 22 juliol. 1. E. C. COMISSIÓ DE PUBLICACIONS

Havent ofert la I. P. ferse càrrec, en forma condicionada, de la despesa
de publicació de certs treballs de l'Institut d'Estudis Catalans, avui ens hem
aplegat a la Biblioteca de Catalunya, per constituir una « Comissió de Publi-
cacions», on són representades cascuna de les Seccions de 1'I. E. C. i la I. P.,
com segueix :

Per la « Secció Històrico-Arqueològica », En Ramon d'Alòs-Moner i
de Dou.

Per la «Secció Filològica », En Nicolau d'Olwer.
Per la « Secció de Ciències », N'Eduard Fontserè.
Per la « Institució Patxot », En Rafel Patxot i jubert.
S'ha estudiat la manera de continuar i posar al dia l'Anua ri de la Secció

Històrico-Arqueològica, convertit únicament en Crònica¡ desglossar-ne les
monografies, que seran incloses en altres publicacions.

134



INSTITUCIÓ PATXOT DE CATALUNYA

S'ha convingut en iniciar una sèrie de « Memòries » per a cada una de
les Seccions.

Ha compartit momentàniament la sessió En R. d'Abadal amb el qual
hem parlat de la publicació dels seus « Privilegis Carolingis», que ja havien
estat en bona part compostos, emperò que l'actual President de la Diputació
Provincial manà fer fondre a la impremta de la Casa Provincial de Caritat,
gesta simptomàtica dels temps que correm i de les mentalitats que hi actuen.
Aquests « Privilegis Carolingis » podran fer per si sols tot un volum de Memòries.

Hem començat a tractar de la presentació tipogràfica d'aqueixes
impressions.

1926. 8 Novembre. FERRAN DE SEGARRA: SIGII-LOGRAFIA

Temps enrera, parlant amb En Ramon d'Alòs, férem incidentalment
retret de la « Sigillografia Catalana» d'En Ferran de Segarra, i se m'acudi
preguntar-li respecte de la continuació o acabament d'aquella obra.

Aleshores poguí assabentar-me que pensava publicar solament el text
del vol. III, mes no pas les illustracions per la qual raó vaig dir-li que, si
calia, la I. P. seria gojosa de poder ajudar a l'acabament de la publicació.

Per amor d'això, aquesta tarda he rebut la visita d'En Ferran de Segarra,
el qual m'ha dit que tenia cobrada la consignació de l'anterior Ajuntament
amb destinació al novell volum de la Sigillografia ; emperò que tal quantitat
era insuficient i únicament li permetia imprimir el text.

Com que d'aquesta manera se desfiguraria una publicació tan bella-
ment començada, jo li he ofert que la I. P. se faria càrrec de les illustracions.

En Ferran de Segarra ho ha agraït efusivament i feia pler de veure
vibrar un esperit tan jovenívol dintre una còrpora prou envellida.

També m'ha dit que caldria publicar un Apèndix, amb les troballes
fetes durant el curs de l'obra.

I hem acabat l'assentada fent comparances del present amb altres
èpoques històriques similars, que ell té minuciosament estudiades i àdhuc,
historiades, fins al punt que serva inèdit un volum, actualment impublicable,
que caldrà mirar que no s'esgarriï, per poder sortir a llum quan hora sia.

1927. 29 Març. UNIVERSITAT DE GENÈVE
Com que en els Concursos Rafel Patxot i Ferrer, que patrocina aquesta

« Real Academia de. Buenas Letras », els temes de caràcter politico-social
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van restant repetidament deserts, ja sia perquè no assoleixen la publicitat
requerida, o bé perquè no hi tenim prou estudiosos, o bé, més probablement,
perquè patim de massa manca d'aire ; sia com se vulla, se m'havia acudit
moltes vegades la idea d'internacionalitzar- los pràcticament. Això me temp-
tava per moltes raons, no essent pas la més insignificant, l'intent de preparar
un recer on posaríem la nostra feina cultural, si perdurava el propòsit de desfer-
nos l'ànima i s'allargava massa el regne de la força batejada d'autoritat.

Personalment , jo hauria preferit asilar a l'Anglaterra la nostra acti-

vitat intellectual , més hi ha l'inconvenient que és un país bon xic fora de camí.
En canvi, la Suïssa és semblantment un país molt atractívol cívicament i ben
centrat en les rutes del nostre intercanvi internacional.

En Maspons i Anglasell havent compartit a Genève les tasques del
Congrés de Minories Nacionals, me semblà persona indicada per a confiar-li
el meu projecte. De seguida compartí l'idea amb entusiasme, s'oferí a
estudiar-la mijançant les seves relacions fresques de Genève, i avui m'ha
comunicat els primers resultats de les seves exploracions.

El Rector de la Universitat de Genève se mostra dispost a donar acolli-
ment als Concursos de la Institució Patxot i a escampar-los des d'allà. No
solament això, sinó que insinua la creació d'una càtedra d'estudis catalans,
que és precisament la finalitat a la qual jo pretenia arribar i que poc m'es-
perava que se m'oferís així, tan espontàniament.

Aquest tema ha ocupat la major part de l'assentada d'avui amb En
Maspons, per tal d'anar perfilant l'estructura dels Concursos i precisant el
referent a la càtedra, en tots els seus aspectes.

1927. 6 juny. INSTITUT DE HAUTES ETUDES INTERNATIONALES. Genève.
Responc al Rector de la Universitat de Genève, després d'haver trac-

tat el meu punt de vista amb En Maspons i el Dr. Eduard Fontserè, als quals
he llegit així mateix la meva carta abans de cursar-la.

He meditat força el prospecte de l'Institut de Hautes Etudes Inter-

nationales i és indubtable que enclou una idea que pot esdevenir exemplar
i fructífera, amb tal que tingui tota la llibertat i amplitud que pertoquen a
la investigació rigorosament científica. No obstant, això no s'hi respira pas
prou en l'imprès que tinc a la vista, i jo crec el meu deure d'assenyalar-los-

ho acadèmicament , i d'aquesta manera pledejaré socialment el sentir i el

pensar de molts pobles massa oblidats.
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Per tant, després d'agrair al Rector la seva cortesia i d'avançar-li
Ii	 que, com que els nostres companys passen sovint per Genève, no li caldrà

^

	

	 pas la molèstia de venir ací, entro a fons de la matèria, exposant la meva tesi
amb tota claredat.

Li dic que jo m'ocupo de les Ciències Físiques i ara, en canvi, me toca
tractar qüestions en les quals no tinc autoritat, raó per la qual ho faré prac-
ticant el tres passing dels nord-americans.

^i El prospecte de l'Institut fa témer que se limiti a estudiar l'Estat, fet polític
consumat. No obstant, la història ens revela un factor més permanent: el substra-
tum biològic, poble o nació. Aquesta sola diferenciació aclareix coses que la ciència
no pot ignorar, perquè ha d'escoltar la veu de tots els pobles i, en els països inal
constituïts, la confusió de l'Estat amb el Poble o Nació, converteix el govern
en un domini que mena de dret al coming slavery de Herbert Spencer.

Des del moment que llur Institut no és pas oize sided, al costat de l'Estat
{	 diplomàtic ha d'esbrinar les seves fonts ; car n'hi ha que son relleixos d'antics
11 

poders absoluts o apilonaments heterogenis fets pels conqueridors, mentre
els pobles segueixen esperant la promulgació dels drets llurs que ha d'ésser la
gran obra social de la nostra centúria. Cal una càtedra on, a més d'altres coses, es
doni acolliment a aquells problemes per a ésser investigats en les regions serenes
de la intelligència : això no és pas fer política, sinó l'esperit cristià en acció.

Si aqueixa càtedra manca de patronatge, proposo al Rector que cer-
quem la manera d'arribar a una entente cordiale et économique que me permeti
oferir-los-la en nom de la Catalunya intel-lectual. La càtedra publicaria un
anuari honorant les llengües dels collaboradors, car nosaltres estimem i
defensem la nostra, com expressió de l'ànima collectiva.

Reprenent la idea del Concurs, li dic que el tema podria ésser, per
exemple : ti Estudiar la regressió medieval en la Europa contemporània »,
perquè això caracteritza un dels salts enrera de la postguerra.

Finalment, faig constar que si se tractés d'opinions personals, jo no
hauria dit res, emperò la meva consciència sent el deure d'assenyalar Fobli-
dança d'aquest aspecte fonamental de l'internacionalisme, que sotmeto a la
consideració de llur Institut.

1 927- , 1 5 Juny. «COSAS DE ESPAÑA »

Amb motiu del Congrés Científic de Praga, FInstituto Geogràftco de
Madrid, ha fet circular unes instruccions en les quals se llegeix que presentarà
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a dit Congrés, entre altres coses, un Estudio Meteorológico del Mediterráneo

Occidental y más especialmente de las Costas Catalanas, ço és, precisament el

tema, traditït literalment, del W. Concurs de les Memòries Patxot, convocat

l'any passat.
En altres terres, això fóra una grolleria inconcebible, però, tractant-se

de Madrid, és una incongruència més, un arresto burocràtic o una patrioteria

oficial dels qúe ara s'estilen.
Potser la meva Convocatòria els induí realment a fer algun treball i

ara tracten d'anticipar-se al meu Concurs, que no se fallarà fins a la primavera,
mentre que la reunió de Praga serà el Setembre vinent.

Sia corn se vulla, aquest incident deplorable és digne d'ésser consignat,
perquè revela la lleugeresa o la hidalguía d'aquell Centre oficial.

1927. 4 Agost. INSTITUT DE GENÉVE
El Rector de la Universitat de Genève m'escriví el 25 de Juliol referent

1
I	 al tema que venim debatent, acadèmicamerit fins ara.

Com que ja tocàvem a les resolucions executives, es veu que, poste-
riorment, la qüestió s'ha enfilat a les altures i, en conseqüencia, han començat
a intervenir-hi novells factors, raó per la qual la resposta del Rector ha canviat
de to, i lia perdut aquella lleial efusió d'entre intellectuals i ara assaja de fer-se
enrera malgrat les seves afirmacions anteriors.

El Prof. Rappard havia respost de primer seguint el liberal impuls
del seu civisme suís, mes ara deu haver trobat que això de 1'e internacionalisme »
no és pas precisament una cosa abstracta, una idealitat, sinó cosa ben con-
creta i una convenient utilitat industrial, com el turisme, la Societat de Nacions,
etc., per amor dels quals, cal no somoure, ni esverar el mercat, i la darrera
lletra del Rector plegant-se a aqueixes exigències, recorda les gacetillas
de qualsevol governador de Barcelona, esmunyint-se en la buidor d'algunes

frases estereotipades.
Vet-ací el motiu que m'ha fet cridar els companys a Consell.
Per tal de situar els qui no coneixen el detall de les negociacions, els

he llegit el dossier corresponent i així mateix l'esborrany de la resposta que se
m'havia acudit per a la última carta del Rector. L'objecte del Consell era pre-
cisament demanar parer sobre aquesta resposta, perquè ara jo em trobava
amb una bifurcació de camí i no volia sobre mi tot sol la responsabilitat moral

de la direcció a prendre.
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He fet constar el meu parer que era mantenir l'afirmació del dret natural
dels pobles, perqué no es pas política sinó senzillament doctrina¡ un fet expe-
rimental fill de la història i ratificat per experiències prou actuals. Si les nego-
ciacions en curs havien de finar ací, era millor que fos per la negativa de Genève
que no pas per claudicació nostra, car jo defensava el convenciment d'una tesi
i no pas l'obtenció, ni la concessió, d'una càtedra.

El paràgraf de la meva resposta definint la càtedra, ha donat lloc a
que tothom prengués la paraula, exposant cadascú el seu particular punt de
vista i hem assajat diverses redaccions amb intent de prevenir que les lliçons
proposades derivessin a una tònica inversa de la concepció nostra.

Pràcticament, no s'ha trobat cap exposició satisfactòria, perquè les
indeterminacions no aclareixen conceptes i obren la porta a tota mena de
sorpreses. Bona part dels assistents s'han inclinat a substituir l'enunciació
del « dret natural », per l'estudi de u l'evolució de les nocions de Poble, Nació i
Estat », cosa que també pot menar a cantar el Déu-Estat, que és el mal de la
societat contemporània, que anulla l'home i en comptes de Pobles, vol fer
ramats.

Essent molt inconvenient tractar aquestes qüestions per escrit, car
s'allarguen innecessàriament, previnc el Rector de FUniversitat de Genève,
que l'anirà a saludar una persona autoritzada per aclarir verbalment els punts
dubtosos.

I així acomplerta la finalitat del Consell, hem quedat a donar curs
al meu esborrany.

1927. 6 Agost. UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Avui he vist l'amic que va delegat a Genève.
A ell tampoc el satisfà l'enunciat modificat de la càtedra proposada,

car és de parer que aquesta ha d'ésser ço que nosaltres pretenim, i
si per conveniències locals o particulars no els escau, que la rebutgin
senzillament.

i Aquesta manera de veure és ben bé el punt on jo volia situar-me ;
per tant, la meva resposta marxa avui amb la primitiva redacció, una mica
accentuada i tot, proposant : étudier le droit naturel des peuples, f ait fonda-
mental, antérieur et sitpericur aux conroentions politiques ou estatales.

Per a mi, tal és la vera doctrina, que algú trobarà que és d'ahir, mes
jo crec que serà la de demà.
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1927. 3 Novembre. FLORA DE CATALUNYA D'EN CADEVALL
M'han vingut a visitar el Dr. Pius Font i Quer, acompanyat del Dr.

Fontserè, per tractar de la continuació de la « Flora de Catalunya » d'En
Cadevall, la publicació completa de la qual tinc oferta a 1'I. E. C.

Hem convingut d'ordenar i cosir en volums sencers els fascicles que ja
hi ha publicats i, en els que seguiran, prescindirem de raons d'editor-indus-
trial, com el nombre de plecs, etc. i ens regirem estrictament per les exigències
del rigorisme científic. També hem decidit suprimir les làmines de color, que

no resulten prou exactes.
Per a acabar l'obra, manca editar tres volums més i un Apèndix amb

notes complementàries i algunes rectificacions.
El Dr. Font i Quer ha acceptat d'encarregar-se de la realització d'aqueixa

tasca científica, en les condicions que ja té exposades per escrit a 1'I. E. C.
Així farem tribut de digna recordança al botànic que no tingué el

goig de veure acabada la seva obra, i al mateix temps afirmarem que la espi-
ritualitat catalana compleix el seu deure de continuar les belles coses que la
tirania o la poca-solta contemporànies s'obstinen a voler matar.

1927. 19 Novembre. UNIVERSITÉ DE GENÉVE : ACABAMENT
He fet conèixer als companys l'acabament de la nostra correspondència

amb la Universitat de Genève.
Resultat de la visita de l'amic, fou que el Prof. Rappard aquest cop

li confessés lleialment que, malgrat el seu bon desig, no trobava la manera de
complaure'ns, perquè la nostra proposta no encaixava prou amb l'intent de

llur Institut de Hautes Etudes Internationales.
Reprenent jo la paraula, he afegit que, com que malgrat haver esperat

setmanes, no venien noves de Ginebra, vaig decidir-me a escriure la carta,
un duplicat de la qual he llegit als presents i, acabada la lectura, En Jordi
Rubió s'ha afanyat a exclamar : « Quina sort de poder escriure ço que

hom pensa! »

LA HAIA
Clos el tema de Ginebra, els he comunicat que se m'acudia intentar

un Concurs Internacional a La Haia, per a un tractat de Dret Natural dels
Pobles. Actualment havia començat a situar-me i, si la cosa s'encarrilava,

ja els n'assabentaria.
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En Rubió ha fet notar que probablement ens ho entrabancarien a tot
arreu, i que si els de Genève han estat indiscrets, potser els d'ací me moles-
tarien si s'adonaven que trucava a La Haia, i calia sospesar si era prefe rible
Facció externa o la interna, com ell creia.

Jo he respost que essent arbitrari l'actual Poder Públic, me semblava
debades pressuposar seguretat personal ni en un sentit ni en l'altre.

1928. 9 Maig. FRANCESCH MATHEU : SORPRESES
Aquest vespre hem anat a casa d'En Francesch Matheu, la filla del

qual, Na Montserrat, me feia un concert íntim, complint un oferiment de
l'hivern. No hi havia altre públic.

Aprofitant un moment de repòs del piano els he demanat que m'excu-
sessin de no haver pres la paraula el dia de la Festa de la Medalla. No és pas
que l'acte no s'ho valgués de sobres, ni que me'n manquessin ganes, i que En
Maspons no agreugés aquesta temptació amb el seu acudit de fer-me lliurar
la Medalla, gest cavalleresc que equivalia a estirar-me la llengua.

Malgrat tot, la meva boca romangué closa. Per què ?
Perquè la darrera vegada que vaig parlar en el C. E. C., tenia allà,

en els rengles del meu davant, la nostra Filla Mariona (a.c.s.). En aqueixes
circumstàncies, si hagués intentat enraonar, m'hauria fallat el cor, precisa-
ment perquè me'n sobra.

En Matheu, visiblement emocionat d'escoltar-me, m'ha aturat de
seguida, i m'ha donat les gràcies, car ja vaig fer prou assistint a l'acte, malgrat
aqueixa cruel evocació.

Per tal d'atenuar la meva descortesia aparent, li he llegit un parlament
suplementari que ara a Posteriori li endreçava.

He començat demanant-li que hem deixés fer el criatura, perquè ja
estic cansat d'ésser gran, i prenent peu d'una llegenda del Nord, l'he convertida
en episodi de la nostra espiritualitat, fent-ne sortir els Jocs Florals, amb llur
florida¡ granada, prometedora de millor esdevenidor.

El meu parlament s'inicia amb una mena de prosa rimada, que es va
transformant en intent de vers i acaba, naturalment, en un esclat optimista,
com pertoca als infants.

Jo havia escrit això, per cortesia intima i sentimental, sense cap pre-
tensió literària; mes l'emoció de Mtre. Matheu li ha volgut donar una valor
que, certament, no té pas i que gairebé m'ha fet penedir d'haver-la-hi llegida.
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Posats a relliscar, ell també s'ha tret uns papers de la butxaca i ha
llegit uns versos que havia començat i que me destinava'.

D'aquesta manera hi ha hagut sorpresa mutual, que s'ha acabat repre-
nent el concert Na Montserrat Matheu, la qual així no ha estat sola a omplir
el programa de la vesprada.

1928. 23 Maig. M. CARRASCO
En M. Carrasco i Formiguera és vingut a fer-me presentalla del primer

volum de les seves « Normes del Comerciant », a la publicació de les quals he
contribuït materialment com acte de simpatia envers son autor, una de les
primeres víctimes de la catalanofòbia dictatorial.

Empresonat per pretès delicte d'impremta i després portat al penal
de Burgos lligat de peus amb un veritable criminal¡, com si ho fos, brutalitzat,
el cas Carrasco ens revela tota l'arbitrarietat de la persecució que s'iniciava.

I, per a major dissort, el pobre Carrasco també s'escaigué ésser de la Junta
del Collegi d'Advocats, quan En Raimond d'Abadal i altres companys foren
exiliats, perquè osaren defendre llur dret i dignitat professionals davant
la força.

1928. 27 Agost. CONCURS DE LA HAIA
Hem tornat a revisar la redacció dels motius del Concurs projectat

i en arribar a l'enunciat del tema per a la convocatòria, jo he volgut precisar-ho
més, a fi d'evitar que se'ns descarrilessin aquells concursants que veuran el
problema des d'una situació sortosament ben distinta del nostre actual punt
de vista. Així, hem topat novament amb la mateixa dificultat que les altres
vegades, ço és, el perill que els tractadistes, movent-se en un mar c tan diferent
del nostre, potser no colliran el sentit de distincions que l'experiència ens
ensenya que són fonamentals per a la pròpia defensa.

Cal estudiar a fons i revisar a la llum de la consciència, el fet individual
de l'home i el collectiu dels pobles.

Respecte del fet individual, l'Estat s'afanya vers Fanullació de la
personalitat humana i vol un home autòmata, mer instrument estatal. Això
és per raó que la present dèria socialista no és, ni cristiana, ni democràtica,
ni verament social, sinó un socialisme d'Estat, provinent del fet que la buro-

1 Francesch MATHEU, Veysos de Vell, pàg. 116. Barcelona, 1928.
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cràcia s'ha apoderat del mecanisme i l'usufructua invertint-ne la funció, de
manera que, en comptes de servir el poble, ella va fent-se servir pel poble;
d'ací que, com més impersonal sia aquest, millor.

Quant al fet collectiu, l'Estat nega el fet natural dels pobles i brega
per esborrar, àdhuc amb violència, l'heterogeneïtat, car crea nuclis de
resistència, mentre que a l'Estat li és grata la uniformitat, perquè facilita el
parasitisme, la invasió, el domini, i finalment la tirania.

Mes, tot això mena a Feixorquia i constitueix greus problemes socials
de l'esdevenidor, dels quals la intelligència deu preocupar-se, estudiant-los
amb temps, per tenir solucions quan arribi l'hora. Semblants pensaments
són els que m'han suggerit la idea del Concurs entre mans.

La noció i pràctica actuals de l'Estat cal que desapareguin i sien substi-
tuïdes per una concepció a base d'absolut respecte a la personalitat de l'home.
I els pobles, com a collectivitats ètniques, han d'ésser reconeguts i consa-
grats causa determinant i àrbitre del fet o accident polític Estat.

L'era colonial se'n va a la posta i els imperis comencen d'afluixar-se,
i malgrat que el consignat sia encara una heretgia diplomàtica, quelcom d'això
va furgant actualment per Europa, i és curiós de notar-hi com l'Alemanya té
gran cura de fer-se'n una eina d'acció, mentre la França se la deixa prendre,
potser per por de desvetllar el propri remordiment. Certament, la llibertat
lírica és llatina, però l'efectiva s'hostatja més al nord.

Per fi, hem arribat a presentar la nostra tesi en forma acadèmicament
passadora.

i928. 13 Setembre. LA HAIA — GENÈVE
He anat a veure l'amic que ha tornat de La Haia, per tal de felicitar-lo

verbalment de l'esplèndid resultat de la seva missió.
Ve encantat de ço que ell hi ha sentit, parlant amb grans figures jurí-

diques d'Europa, alguna de les quals li ha dit senzillament que la nostra tesi
és el problema de l'esdevenidor.

De pas per Ginebra, el Prof. Rappard s'afanyà a justificar-se-li, confes-
sant que ells no havien capit el nostre punt de vista, car semblava que vol-
guéssim prescindir de l'Estat i aquest és necessari ; d'ací que no trobessin
solució a la proposta.

El nostre delegat li respongué que nosaltres no prescindíem pas de
l'Estat, que és un element inevitable de coordinació, però li explicà com el
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volíem fill del poble, sotmès a aquest i, per' tant, negàvem a l'Estat la facultat
de fabricar pobles i el dret de mercadejar-hi ; li formulà la distinció del fet
natural poble o nació i l'accident o convenció política Estat ; li remarcà que,
per aixó mateix, els pobles són força més perdurables que els Estats, etc., és
a dir, totes aquelles coses que per a nosaltres ja són velles, dissortadament, i
en canvi, a aquells Senyors els sobtaven com un món nou.

El Prof. Rappard s'interessà profundament en capir l'insospitat
problema que se'ls havia escorregut de les mans i, després d'una llarga
conferència sobre el tema, tinguda a altes hores de la nit, dintre
l'auto a pluja batent, confessà lleiálment que, com que entre els Consellers
n'hi havia de socialistes, aquests s'esveraren davant la manera de trac-
tar l'Estat.

El Prof. Rappard, en acomiadar-se, pregà al nostre delegat que, almenys,
a la primavera, hi anés a donar un curs de quinze lliçons, i que la despesa aniria
a càrrec de l'Institut de Hautes Etudes Internationales.

El problema de l'any passat, se'ns havia tornat funció inversa : ales-
hores, jo oferia i ara són ells ; hauré de continuar aquest dossier.

A La Haia, impressionà molt el nostre delegat l'assentada amb el Dr.
Anzilotti, actual President de la Cour Permanente de Justice Internationale,
el qual féu unes notes marginals a la Convocatòria afinant-ne el sentit d'una
manera extraordinària i donant una abstracta generalitat a ço que nosaltres,
àdhuc sense voler, exposàvem amb relleix de punyida.

Jo crec que és el començament de la croada de 1a intelligència contra
l'Estat, violador de l'home.

1928. 27 Setembre. « COSAS DE ESPAÑA »

Val la pena de notar una gesta més de la incorregible barroeria xerraire
de sempre.

« La Publicitat » d'avui, encapçala un telegrama de Madrid dient :
que la Legació d'Espanya a La Haia ha informat el Ministeri d'Estat que un
català havia ofert un premi, etc., es a dir, esbombant senzillament el nostre
Concurs, amb el qual aquells organismes no tenen res a veure i, per la mateixa
raó, venien obligats a una discreció que, a més d'ésser inherent als càrrecs
diplomàtics, també era imposada per la més elemental cortesia envers les
personalitats que han de convocar el Concurs. Aquestes són les que han de
parlar primer i no pas una burocràcia bocamolla.
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1928. 27 Octubre. CONCURS DE LA HAIA
Aquesta tarda hem tingut assentada amb En Maspons i Anglasell,

referent al Concurs de La Haia, les condicions del qual li ha enviat el Prof.
Altamira 1 des de Madrid, redactades seguint la pauta verbalment convinguda.

Abans d'entrar en matèria, En Maspons m'ha donat a llegir una carta
que acabava de rebre del Prof. van Eysinga, de la Universitat de Leyden,
acceptant el càrrec de Jurat que se li havia ofert i agraint d'una manera espe-
cial la cortesia d'incloure la llengua holandesa en el Concurs, si bé feia notar,
molt finament, que s'hauria de dir « neerlandesa ». Aquest purisme, tan simp-
tomàtic, ens ha entusiasmat, perquè revela un estat d'esperit i una sentimen-
talitat semblants als nostres i prova que hem encertat l'home.

Ouant a les bases presentades, estan bé en el fons, però hi he fet algunes
supressions i addicions, he precisat conceptes, ete., tot englobat en un contra-
projecte mecanografiat de nou. En Maspons ho trametrà a La Haia acom-
panyat del primitiu projecte ; per tant, aquest punt també pot considerar-se
pràcticament resolt.

1 El Prof. Altamira, representant d'Espanya en el Tribunal Permanent de Justícia
Internacional de La Haia, collaborà eficientment a la reeixida del nostre Concurs.

145



CONCURS PER A PREMIAR UN TRACTAT QUE ESTUDIÏ
LA INFLUÈNCIA DEL DRET INTERNACIONAL I LES INSTITUCIONS
INTERNACIONALS CONTEMPORÀNIES, SOBRE EL DRET PUBLIC

INTERN

FINALITAT DEL CONCURS

Una llarga sèrie de fets, demostra que el dret públic ha entrat en un
període de fonamental evolució, i que les seves institucions s'estan transfor-
mant sobre bases diferents de les que predominaven en el període de Favant-
guerra.	 !

Estudiant aquesta evolució, hom veu que, sobretot d'ençà del Tractat
de Versalles, s'està formant un estat d'esperit nou que s'inspira en nous
principis, dels quals ni tant sols els més importants han pogut ésser encara
recollits i sistematitzats per la ciència jurídica.

La necessitat de resoldre els conflictes que provoca la vida real, i el
desig de millorar les seves normes de solució, ha donat lloc ja a nombrosos fets
que permeten fixar les característiques de la novella orientació. Entre e lls;
cal remarcar d'una manera especial, a més dels Tractats signats d'ençà
del 1gz8, l'actuació de la Societat de les Nacions, les sentències del Tribunal
Permanent de Justícia Internacional, les convencions de l'Oficina Internacional
del Treball, les publicacions de l'Acadèmia de Dret Internacional de La Haia,
de l'Institut de Dret Internacional, de FInternational Law Association, de
la Fundació Carnegie per a la Pau Internacional, de la Unió d'Associacions
per a la Societat de les Nacions, de la Unió Interparlamentària, dels Congressos
de les Nacionalitats Minoritàries d'Europa i de gran nombre d'altres organit-
zacions ; a tots els quals, cal afegir-hi llibres recents d'autors remarcables.

Tots aquests treballs, malgrat les oscillacions explicables per l'esforç
que representen, tendeixen a orientar el règim jurídic dels pobles vers un estat
de consciència en el qual les idees de « Nació », societat natural, i d'« Estat »,
concepció política, adquireixen nova importància i significat.

El dret dels pobles a disposar de si mateixos, la limitació de la sobi-
rania, la interdependència dels Estats i els drets de les minories de raça, de
religió, o de llengua, semblen ésser les manifestacions cabdals d'aquest novell
estat de la consciència collectiva.

m
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Una conseqüència essencial i de primer ordre, en resulta : és la neces-
sitat de precisar la influència que el dret internacional exerceix sobre el dret
intern, que fins ara havia estat principalment dominat per la idea de la tota-
puixança de l'Estat, més que per la submissió de l'Estat a les exigències supe-
riors del dret i de la justícia 1.

Per tal de contribuir a que siguin formulats els principis jurídics
que responen a la nova idealitat, la « INSTITUCIÓ PATXOT », de Catalunya, ha
decidit convocar un Concurs, i atorgar un premi al millor Tractat de Dret
Públic general que els exposi i sistematitzi d'una manera cientifica, i que
estudiï llur influència sobre les teories més recents del dret públic, i sobre la
legislació i les altres fonts de dret de la postguerra.

La Haia, Desembre del 1928

Prof. Dr. D. ANZILOTTI	 JONKEER W. J. M. VAN EYSINGA

President del Tribunal Permanent 	 Rector de la Universitat de Leiden.
de Justícia Internacional.

Professor de Dret Internacional a 	 Membre del Tribunal Permanent
la Universitat de Roma.	 d'Arbitratge.

Prof. Dr. F. de P. MASPONS I ANGLASELL

Ex-president de l'Acadèmia de Legislació i Jurisprudència de Barcelona.
Delegat de la INSTITUCIÓ PATXOT.

El Jurat- acordà no atorgar el premi però, de conformitat amb la con-
dició VIIa. del Concurs, recomanà la publicació de l'obra del Prof. RUDOLF
LAUN : Der Wandel der Ideen Staat und Volk als Äusserung des Weltgewissens,
que fou editada a Barcelona el 1933 i la meitat de l'edició donada a
l'autor.

1 929• 19 Gener. CONCURSOS PATXOT i FERRER
A casa d'En Carreras i Candi, ens hem aplegat amb En Valls i Taberner

per al veredicte dels Concursos Patxot i Ferrer. En Daniel Girona s'ha excusat
de venir per no poder sortir de casa.

1 
Aquest paràgraf sobrevingut, que desvia una mica l'original de la nostra convo-

catória, fou suggerit i afegit pel Prof. Anzilotti ; nosaltres l'hi respectàrem i encloguérem,
per tal de correspondre a l'honor que ens feia el President del Tribunal Permanent de
Justícia Internacional de La Haia en avalar amb la seva alta autoritat la nostra convo-
catòria, signant-la.
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Resolt el veredicte, En Carreras i Candi m'ha dit que tenia l'encàrrec
en nom de dues persones, de fer-me avinent la conveniència de cenyir-nos a
temes històrics, que són més nostres i tenim massa oblidats, en lloc de qües-

tions de filosofia social.
He respost que aquesta observació ja feia temps que me l'esperava,

si bé volia remarcar que és inexacta la preterició de temes històrics car, en els
Concursos, sempre hi havia hagut un tema històric alternant amb altre d'expe-
rimentació social, malgrat el qual, ambdós resultaven massa sovint deserts.
D'altra banda, els Concursos són , a nom i en recordança d'un home l'acció
característica del qual fou precisament aquest aspecte político-social, que jo
no podia sotmetre ni sacrificar a ningú.

La veritat de l'observació d'En Carreras i Candi és que, per raó del
caràcter de corporació oficial que té l'Acadèmia de Bones Lletres, la seva
actual composició i la creixent tivantor de certs problemes de la vida pública
a casa nostra, els meus temes de vegades comprometen l'oportunisme tradi-
cional de gran nombre d'acadèmics. És un mal que ja vaig preveure i fer
constar de bell començament i que no té altra solució que el sostraure els
Concursos Patxot i Ferrer de tot lligam corporatiu.

En Valls i Taberner s'ha mostrat molt interessat en aquest diàleg,
amb el qual ell no comptava.

1929. 22 Gener. ARXIU DE RIPOLL
Els coneguts de la redacció del Scriptorium de Ripoll — colla Tomàs

Raguer — vingueren a trobar-me aquesta tardor sollicitant cooperació per
a l'Arxiu que projecten installar a l'església de Sant Pere, de dit lloc.

Els vaig dir que ara jo ja portava una càrrega massa feixuga per a
poder escampar el meu esforç, però que miraria de fer quelcom com expres-
sió de la meva simpatia personal, la valor de la qual fóra d'ordre moral i no
s'havia pas de judicar per la seva materialitat.

Arribat el moment de realitzar aquell oferiment, ara ens trobem amb
les ordres de Roma, treient el català de l'Església, perseguint i expatriant
sacerdots catalans i, en un mot, pretenent barrar el pas a l'ànima catalana que
Déu ens donà.

Així les coses, avui escric a aquells companys dient-los que me dol de
no poder oferir-los ço que jo volia, perquè se tracta d'un Arxiu Parroquial,
és a dir, una oficina burocràtico-estatista segons la nova pràctica romana, amb
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la qual nosaltres, els catalans, no tenim res a veure, car som romasos al carrer
servant la doctrina cristiana que l'Església hi ha deixat oblidada.

Estic segur que la meva resposta punyirà profundament aquells bons
ripollencs, tant més quan interiorment ells mateixos també han de compartir
el meu argument i no el poden desfer. Ara, nosaltres continuem l'Església
del Crist, mentre que els altres, Roma, s'han venut al Cèsar. Totes les deca-
dències són pariones.

192 9 . 14 Juny. ATLAS INTERNACIONAL DE NÚVOLS
Aquests dies hem tingut reunida ací, sota la Presidència del General

E. Delcambre, la Commission Internationale pour PEtude des Nztages,
C. I. E. N.

Ha vingut, aprofitant l'avinentesa de la reunió, per fer acatament a
la colleció de Núvols de la Fundació C.R.C., que el President ha qualificat
d'única en el món, tant per la quantitat com per la manera sistemàtica d'ésser
aplegada.

L'objecte de la reunió era discutir l'Atlas Provisori de Núvols i deixar-
lo en forma definitiva per a ésser promulgat en la reunió de Copenhagen, el
Setembre vinent.

Solament he pogut assistir a les primeres reunions, perquè les meves
misèries corporals, presentant-se inoportunament, m'han obligat a fer llit.
Sortosament, restava el Dr. Fontserè per a mantenir bellament, com sempre,
la representació de Catalunya.

El novell Atlas contindrà algunes apreciacions físiques nostres i foto-
grafies triades de l'Arxiu de Nefologia de la Fundació C. R. C.

El dia abans de cloure les tasques de la C. I. E. N., el General Del-
cambre ha suprimit la sessió de la tarda, per tenir la gentilesa de venir a fer-me
una estona de companyia amb el Dr. Fontserè.

Assegut a la capçalera del meu llit, hem parlat llargament amb el Pre-
sident de qüestions de Meteorologia, de records del passat, de coses de França,
de l'estat intellectual d'Europa, de la ciència, cultura¡ neguits de Catalunya,
etc. Llavors, jo li he ratificat l'oferiment que ja coneixia per conducte d'En
Fontserè, que la Institució Patxot s'honoraria de subvenir a la publicació
del novell Atlas Internacional de Núvols. Ho ha agraït profundament i hem
fixat unes primeres linees de realització, que precisarem després de la reunió
de Copenhagen.
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Nosaltres hem obsequiat la C. I. E. N. a l'Orfeó Català amb un concert
d'homenatge, que fou molt reeixit, tant per la part artística, com pel públic
que respongué omplint aquell casal.

1929. 5 Setembre. KOPENHAGEN : ATLAS C. 1. E. N.

Marxa el Prof. Fontserè cap a Kopenliagen per prendre part a la reunió

del Comité International de Méteorologie i particularment a les sessions de la
C. I. E. N., on es donarà el darrer cop de mà a la publicació de l'Atlas Inter-

national des Nuages, com epíleg de la reunió de Barcelona.
El Dr. Fontserè és portador d'una carta meva al General Delcambre,

President de la C. 1. E. N., en la qual jo vaig precisant la meva manera de
sentir i concebre l'edició de l'Atlas Internacional « aux frais de FInstitution
Patxot de Catalogne ».

Això ha estat provocat per la incorrecta intromissió del Director del
Servei Meteorològic de Madrid, pretenent que se suprimis el nom de Cata-
lunya i s'hi posés el d'Espanya en les planxes provinents de la Fundació
C. K. C. És ço de sempre : ni fan, ni volen deixar fer.

L'actual Directór del Servei Meteorològic de Madrid, que a l'exposició
de núvols de la C. I. E. N., a Barcelona, presentà com obra de l'aviació espa-
nyola, una sèrie de fotografies preses de l'Atlas del nostre company Mr. Que-
nisset, de la Sociéte Astronomique de France, ara voldria desnaturalitzar
igualment el treball dels meteoròlegs catalans. Segurament que el resultat
serà semblant : llavors ell mateix hagué d'arrencar i endur-se'n les foto-
grafies disfressades, i ara hi sortiran més Catalunyes de les que altrament
haurien aparegut.

1929. 25 Setembre. KOPENHAGEN : ATLAS C. I. E. N.
Ha tornat el Dr. Fontserè de la Conferència Internacional Meteoro-

lògica de Copenhagen on, a més de la seva personalitat, duia la representació
de la Fundació C. R. C., i actuava en qualitat de Conseller de la I. P.

M'ha explicat l'acolliment fet a París pel Gl. Delcambre a les meves
oferta i proposicions referents a la publicació de l'Atlas Internacional de Núvols,
i la forma definitiva convinguda per a ésser presentades a la C. 1. E. N.

Quan el Dr. Fontserè ja havia marxat, vingué a , Barcelona el Director
del Servei Meteorològic de Madrid i la següent narració aclareix les maniobres
d'aquest Sr., aprofitant l'absència del Dr. Fontserè.
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Complint amenaces prèvies, el Director del Servei Meteorològic de
Madrid, havia obtingut del Ministre una R. 0. declarant que a la reunió de
Copenhagen no hi havia altra representació d'Espanya que el Coronel M.
Així armat, passà per Barcelona¡ s'anà a esplaiar amb el Capità General sobre
el separatisme de la meteorologia catalana ; després, s'entrevistà amb el
President de la Diputació Provincial, a fi que escrivís al Dr. Fontserè reco-
manant que el Servei Meteorològic de Catalunya, a Copenhagen, aparegués sota
la dependència del Sr. M. El President de la Diputació Provincial féu la
carta demanada i la posà en mans del Coronel M. perquè la donés al Dr.
Fontserè. De tal manera preses les posicions tàctico-burocràtiques, el
Coronel M. partí cap a Copenhagen amb coratge de vèncer el separatisme
dels núvols.

Un cop allà, s'afanyà a visitar el Dr. Fontserè, a qui presentà la carta
del President de la Diputació i féu sonar la R. 0. que duia embutxacada i
tornà a la seva dèria que el Dr. Fontserè demanés personalment al Gl. Del-
cambre, President de la C. I. E. N., la sup ressió del nom de Catalunya, que
figura en l'Atlas Provisoiye, car, de cap de les maneres, no havia de passar a
l'Atlas Oficial.

El Dr. Fontserè li respongué que, així com ni ell ni jo no haviem posat
el nom de Catalunya en l'Atlas Provisoiye, tampoc no faria cap gestió perquè
Ven treguessin, entre altres raons, perquè ell havia de tornar a la seva terra
i no volia anar-hi amb el cap cot.

Esclatat el conflicte provocat per la catalanofòbia central, intervingué
el temperament expeditiu del Gl. Delcambre, el quel destacà Mr. W. a trobar
el Sr. M. a qui manifestà que si el Director del Servei Meteorològic de Madrid
presentava la R. 0. al Comitè Meteorològic Internacional, ell, des d'allà
estant, demanaria telefònicament mijançant l'Ambaixador Francès a
Madrid, una audiència al Rei d'Espanya, en la qual li explicaria la persona-
litat cientifica del Coronel M. Aquesta intimació féu que el Sr. M. se
presentés de seguida al Gl. Delcambre 1.

Les cròniques no diuen si l'entrevista fou gaire repte però se sap posi-
tivament que, entrat en acció, el Gl. Delcambre insistí, ras i curt, que no havia

1 Si jo hagués estat allà, hauria pregat el Gl. Delcambre que no intervingués ;
perquè el coronel M. Director del Servicio Meteorológico Español, era efectivament l'únic
representant d'Espanya. En canvi, el Prof. Ed. Fontserè, Director del Servei Meteoro-
lògic de Catalunya, era representant de Catalunya, i jo representava la iniciativa privada
catalana, independent de l'estatisme i de la burocràcia.
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de sortir per res la malaurada R. O., i a més, exigí del Sr. M. un acte públic
de consideració i desgreuge al Dr. Fontserè.

I l'endemà, mentre el Dr. Fontserè era a passeig amb la seva filla, vet-
ací que arribà a llur hotel un gros ram de roses destinat a la filla del Dr. Font-
serè i acompanyat d'una afectuosa tarja.

1929. 28 Octubre. CERVERí DE GIRONA

A la Biblioteca de Catalunya hem tingut l'assentada convinguda per
tractar de l'edició de les obres d'En Cerverí de Girona. Hi havia: En Jordi
Rubió, En Nicolau d'Olwer, En Ramon d'Alòs i el nostre censor tipogràfic
N'A. Alsina.

Ja fa temps que vaig proposar la publicació dels escrits d'En Cerveri
i, a tal fi, hem anat recollint els clixés de tots els manuscrits coneguts : Bar-
celona, Madrid, París, Venezia, etc. Com que això ara ja ho tenim fent unes
16o plaques, calia decidir la manera de donar-ho als romanistes ; d'ací la
reunió d'avui.

L'edició serà, naturalment, a curt tiratge, sobre paper de fil i repro-
duirà, en fototipia, tots els manuscrits, per tal de posar els documents bàsics
a la vista dels erudits. Anirà precedida d'una transcripció merament diplo-
màtica amb les corresponents notes bibliogràfiques, mes sense pretença
d'erudició crítica. La completarem amb un índex de noms, seguint la suggestió
d'En Nicolau d'OIwer.

Per a aquesta tasca, S'utïlitzarà el treball que d'anys ha té fet En J.
Massó i Torrents, aplegant-ho amb els estudis d'En Nicolau d'Olwer, de manera
que el llibre durà la firma d'ambdós.

Penso dedicar l'obra a la intellectualitat de Girona, com a veí del Baix
Empordà.

1929. 19 Novembre. DE BEQUES

Tot dialogant :
— Vinc d'allò més cremada.
— Madona Verdaguer, jo us prec tingueu en compte que a la meva

edat no convenen neguits i menys després de dinar.
— Per això arribem més tard del convingut, a fi que la nostra visita

resultés més allunyada del repàs.
- S'agraeix l'atenció, si bé no promet gaire res de bo.
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-- Som ací per dir-vos que amb això de les beques n'hi ha que abusen
de Vós i nosaltres no ho hem pas de comportar.

-- Feu molt ben fet, i Déu vos ho pac. Reconec, Madona, que el mal
ve de lluny, perquè no hi he entès mai en dones i sempre m'he deixat enganyar
però, qui sap si això és un defecte o bé una qualitat ? Vós, ja coneixeu la meva
tesi dels inconvenients de fer bé, i n'estic tan convençut que, de vegades,
penso si fóra millor dedicar-me a fer mal.

— És que prenent-vos-ho així, ja comenceu a fer-ne de mal. No us
podeu imaginar com estic de cremada fa dies i això que jo també tinc les mans
foradades.

--- Que per molts anys puguem fer semblants obres. Car, sóc capaç de
no corregir-me, només pel pler que vingueu a reptarme així, Madona, tan
enfadada.

1929. 22 Novembre. CONGRÉS D'HISTÓRIA
El Congrés d'Història convocat amb motiu de l'Exposició Internacional

de Barcelona, i del qual, seguint la dictatorial usança expanyola, són exclosos
els autors i els temes catalans, ens ha dut estrangers prou observadors per a
adonar-se de les incongruències oficials que pretenen envoltar-los i, entre
ells, avui m'ha fet visita Abdul Hamid El Abbadi, Prof. adjunt de la
Universitat Egipciana del Caire, on s'ocupa d'història islàmica. L'acompa-
nyava En Maspons i Anglasell, el qual té vocació i habilitats d'introductor
d'ambaixadors.

La conversa ha estat en anglès, perquè és la llengua que Fegipcià
maneja més fàcilment, a part de la seva.

M'ha explicat que aprofitava l'avinentesa del Congrés d'Història per
venir a escorcollar documents referents a la invasió islàmica ; que per això,
d'ací anirà a Madrid i que sobretot l'interessaven els documents de Còrdova
i de Sevilla.

De mica en mica, Fenraonar ha anat fent solc i ens hem descobert punts
de vista i sentiments comuns. Ell ja havia remarcat com en les botigues,
tothom li deia que érem catalans ; m'ha parlat d'un document aràbic del
Rei En Jaume, etc.

Erudit quant al passat, i observador en el present, l'he enterat de la
ficció que volia ésser l'Exposició de Barcelona i el divorci que hi havia entre
l'aparença oficial i l'ànima del nostre poble, que no era respectada, sinó
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encegadament perseguida. L'he assabentat de l'exclusió dels nostres histo-
riadors, els noms dels quals li he donat, pregant a En Maspons que els li
presentés ; li he ensenyat les nostres publicacions catalanes científiques i
d'estudi que havíem de fer poc menys que d'amagat, perquè això és obra
pecaminosa segons l'actual poder públic espanyol, de manera que molts dels
nostres erudits que ell coneixia, a més de llur valer científic, tenien el mérit
cívic d'haver estat empresonats i exiliats per gent que, ni intellectualment,
ni moral, no podien comparar-se'ls ni de lluny.

A mida que enfondiem l'exposició de conceptes, el Prof. egipcià s'anava

sentint à V aise i com a conclusió ha resumit somrient : « j a ho entenc ; ací,
jo sóc catalanista, i a la meva terra, Vós sou egipcià ; ara, nosaltres som
pràcticament independents ».

M'ha repetit insistentment, que se consideraria molt honorat de col-la-

borar amb nosaltres ; que li enviéssim les nostres proves aràbigues per corregir,
i s'ha ofert a remetre'ns la transcripció dels documents aràbics que ens pogues-
sin convenir.

A més, m'ha demanat Convocatòries en francès i en anglès del Concurs
de La Haia, per a donar-les personalment a juristes egipcians que estava
segur que hi concorrerien.

I així, dintre la Mediterrània, en la regió de la inte l-ligència, hem encaixat
lleialment l'Orient i l'Occident.

Per la seva fisionomia, semblava que em visités talment una figura
eixida d'aquelles parets, tan ben estilitzades, de Karnak.

1930. 25 Gener. CONCURSOS PATXOT i FERRER
Avui envio una carta al Sr. President de l'Acadèmia de Bones Lletres,

fent-lo sabedor que, a comptar d'enguany, els Concursos Patxot i Ferrer són
enclosos dintre la Institució Patxot i, en conseqüencia, seran regits per ella.

En aquests Concursos hi ha un aspecte, el político-social, que no lliga
amb la manera d'ésser de l'Acadèmia. De bell començarnent, ja els ho vaig
fer avinent i malgrat això l'Acadèmia els acollí.

D'aleshores encà, l'Acadèmia s'és tornada més i més «oficial», i tot
l'oficial és esdevingut encegadament anticatalà, de manera que els temes
político-socials esveren la majoria dels acadèmics, els quals me'ls
aigualeixen o substitueixen, i en resulta una desfiguració del tremp cívic
d'En Patxot i Ferrer.

154



INSTITUCIÓ PATXOT DE CATALUNYA

D'altra banda, som en el moment psicològic per a compartir la croada
de la intelligència que batega arreu d'Europa, amb pretensió de dignificar
la personalitat humana i d'obtenir l'alliberació dels Pobles, reduint l'Estat
a la seva funció coordinativa, servidora de les collectivítats i consentida per
aquestes.

Els dos aspectes esmentats són naturalment antitètics i per això els
Concursos Patxot i Ferrer se fan independents de la tirania oficial, sens per-
judici que jo agraeixi a l'Acadèmia de Bones Lletres la convivència espiritual
durant els anys passats, en bona recordança de la qual, quan reprenguem
els temes d'erudició històrica, tornaré a oferir a l'Acadèmia un lloc en el Jurat.

No obstant i per la raó dita, els Concursos Patxot i Ferrer, van endarre-
rits de treballs d'experimentació social i s'han de rescabalar de temes vivents
abans de pensar en les enquestes fòssils.

1 930 . 21 Maig. I. E. C. Dr. TONTSER IL,

Avui he donat al Dr. Fontserè, a fi que la faci a mans de 1'1. E. C.,
com a membre i ensems en qualitat de Degà del Consell de la Institució Patxot,
una exposició de fets, que acaba raonant la meva tesi de la urgència de la
independència de l'Institut d'Estudis Catalans.

Els dic que la meva convivència amb l'Institut d'Estudis Catalans
durant aquests anys de Dictadura espanyola, excusen la pretença de donar
parer en una qüestió vital per a l'Institut d'Estudis Catalans, i faig constar
que ja digui a En Prat de la Riba, ço que ara els repeteixo.

La Institució Patxot ha posat gran cura a no singularitzar-se, sinó
que — mentre ha pogut — ha anat aplegada amb els organismes existents:
Biblioteca de Catalunya, Orfeó Català, Acadèmia de Bones Lletres, etc.
També vaig donar a En Cambó la pauta de la meva actuació cultural, per
tal que les nostres tasques resultessin coordinades malgrat llur completa
independència.

Quan la gent de la Dictadura oferí a 1'I. E. C. una subvenció en forma
que era un suicidi acceptar-la, vaig sentir-me honorat que la Institució Patxot
continués les publicacions de 1'I. E. C., per a l'intercanvi internacional.

I ara que es tracta de definir i consolidar 1 1 . E. C., insisteixo en que
la intelligència, perquè pugui complir la seva missió de mantenir l'espiri-
tualitat per damunt dels falliments humans, ha de viure més enlaire que el
replà on breguen les passions collectives. Això implica convertir 1'I. E. C.
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en institució científica independent de tota estructuració político-adminis-
trativa, cosa a la qual no s'oposaran els homes que actualment regeixen les
Corporacions Públiques, car ben clar han proclamat llurs sentiments de digni-
ficació cívica.

I acabo fent constar que la Institució Patxot no vol col-laborar al fet que
1'I. E. C. torni a exposar-se a recaigudes en les velleïtats i els sotracs ibèrics.

1 930. 23 Desembre. PROJECTE DE LLIBRE
Aquest matí, a casa d'En Maspons i Anglasell, hem començat d'afinar

un projecte que ja havíem tractat més d'un cop incidentalment.
Per amor del Concurs de La Haia, se presentaren Concursants a la

Biblioteca del Palau de la Pau demanant llibres per a situar-se principalment
en el que afecta a la personalitat social de Catalunya, que ha estat promotora
del Concurs en demanda de justícia.

Malauradament, ara ens hem adonat que, en aquella Biblioteca, manca
aquest fons, i el mateix Director, Dr. Jacob ter Meulen, ens sollicita la remesa
de material, cosa que ja hem començat a fer, tant En Maspons, corn jo, al
mateix temps que ho recomanem als companys.

Semblant realitat, que nosaltres no havíem previst, ens recorda la
necessitat de publicar un llibre destinat sobretot a l'estranger, on s'exposin
sintèticament els antecedents històrics del Poble Català i la seva personalitat
social : una mena de vade mecum de Catalunya, que donés orientacions als
investigadors i els senyalés el camí per a trobar les fonts documentals, segons
l'especialització de cadascú.

Encaminat a això, avui he portat a En Maspons un primer assaig
d'index del llibre projectat, a fi que l'estudiï i el modifiqui com li sembli, per
tal de trobar la resultant més encertada.

Jo concebeixo el llibre seguint les fases històriques, dividit en quatre
parts: Ia. part (fins al segle XIVè.), formació i expandiment del Poble Català,
culminant en la civilització mediterrània; IIa. part (segles XVè. a XVIIIè.),
decadència, reis forasters, assimilació, l'Estat versus Catalunya, persecucions,
etc. ; IIIa. part (segle XIXè.), renaixença, romanticisme, industrialisme, acció
política, Prat de la Riba ; IVa. part (segle XXè.), Mancomunicat, post-guerra,
dictadura espanyola, post-dictadura. La Catalunya contemporània, on el
Catalanisme uneix l'antic romanticisme floralesc amb la nova tesi de l'auto-
determinació i el Dret natural dels Pobles.

156



INSTITUCIÓ PATXOT DE CATALUNYA

Clouria l'obra un Apèndix amb la Bibliografia, tan completa com fos
possible.

També En Maspons m'ha ensenyat unes primeres notes seves, amb
la visió del llibre. Ell el divideix en dues parts : en la primera hi ha els ante-
cedents històrics, i en la segona, ell hi posaria una sèrie de treballs monogràfics
fets per especialistes i destinats als especialistes, a fi que coneguessin les deus
on anar a pouar llurs ulteriors recerques.

A En Maspons li ha agradat més el meu projecte, però s'espanta de la
seva realització per manca de personal.

De totes maneres, va resultant que: l'obra ha d'ésser sintètica; un
treball collectiu de diversos autors, centrada en el Poble Català com a fet
humà diferencial i persistent i, finalment, ha de presentar una riquissima
bibliografia.

Hem començat a revisar el personal de collaboració i hem decidit
parlar-los-en i demanar-los parer, després tornarem a digerir la idea.

1931. 30 Juny. SOLEMNITATS DE BARCELONA

Durant la convalescència de la meva operació, sortí una altra obra que
feia temps que s'arrossegava per la impremta : el vol. Ir. de les Solemnitats
de Barcelona, tretes d'un manuscrit de l'Arxiu Històric Municipal.

Aquesta publicació, que farà dos vols., és filla de la reial dictadura
militar espanyola.

L'Ajuntament dictatorial de Barcelona suspengué de seguida la
publicació de documents històrics de l'Arxiu Municipal per raó que eren en
català i no hi valgué l'atenuant proposada per un d'aquells famosos regidors,
que la continuació del « Dietari de l'Antic Consell Barceloni » se fes traduint
l'original al castellà i, naturalment, sense donar el text català. Val la pena
que consti aquest incident com un monument al servilisme i a la ignorància
d'aquell famós Ajuntament.

Aleshores, la Institució Patxot tractà amb En Duran i Sanpere de
publicar qualque volum històric que fos exteriorització de la nostra protesta
en les altures de la intel-ligència i al mateix temps que com una continuació
de la feina començada, podria servir d'argument de represa per a més endavant,
quan la dictadura s'hagués estimbat.

Així decidírem la publicació del manuscrit de les « Solemnitats », la
transcripció i la impressió del qual s'anà allargant més del que calia, puix jo
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volia que sortís durant la dictadura, a fi de dedicar el llibre a la ciutat de Bar-
celona, com a, reivindicació de la seva història i esperit catalans.

La dictadura s'esfondrà abans de tenir llest el vol. Ir., que no s'acabà
fins a mitjans de la primavera, i ha sortit darrerament dedicat a la Ciutat,
recordant-li la disfressa amb que la violaren els transgressors dictatorials i
prevenint-la contra desarrelaments futurs.

En Duran i Sanpere ne presentà a l'actual Alcalde de Barcelona,
Dr. Aiguade, un exemplar tirat a gran marge en paper de tina verjurat
a mà.

Altre llibre sortit durant el meu parèntesi és el del Dr. Millàs i Valli-
crosa, titulat «Assaig d'Història de les Idees Físiques i Matemàtiques a Cata-
lunya durant l'Edat Mitjana ».

Se tracta del treball que presentà, fa un parell d'anys, al Concurs de
les Memòries Patxot, i que fou distingit amb una compensació.

Revisat i redactat més concisament, forma un vol. molt interessant
per la documentació inèdita que aporta¡, amb En Jordi Rubió, decidírem que
serviria per a iniciar la « Sèrie Monogràfica » dels Estudis Universitaris Cata-
lans, on encabirem obres massa extenses per a la Revista E. U. C.

1931. 5 Octubre. CONTRACCIó
Després de mesos d'absència de l'acció cultural, avui reprenc les assen-

tades periòdiques que constitueixen la cíclica monotonia del meu viure espi-
ritual. Malauradament, enguany els auguris no són pas riolers.

Usant la frase consagrada, la contracció econòmica mundial afecta
seriosament les nostres disponibilitats materials, raó per la qual he decidit
que acabessin a fi d'any una colla de treballs que fa anys que vinc sostenint.
Així ho he previngut a En Duran i Sanpere en la meva visita de represa a
l'Arxiu Històric Municipal, i a En Jordi Rubió durant la nostra conversa
setmanal en la Biblioteca de Catalunya. Sortosament, la meva missió és
en bona part acabada.

Durant la dictadura, he sostingut les Publicacions de l'Institut d'Estudis
Catalans i altres coses. Finida la dictadura, ara és Catalunya qui pot i deu
vivificar les seves Institucions, i jo he de reduir-me a la meva trajectòria d'on
me tregué la reial transgressió espanyolista, ablamant el romanticisme de la
generació a la qual estic molt content de pertànyer.
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Tal com me proposava, he realitzat en vida el meu testament intellec-
tual. Deo gratias !

1931. 16 Octubre. ANUARI I. E. C.
Rebut la visita d'En Puig i Cadafalch acompanyat d'En Ramon d'Alòs

els quals, en llur respectius càrrecs de President i Secretari, han vingut a
ofrenar-me el vol. VII de l'Anuari de la Secció Històrico-Arqueològica de
1'I. E. C., que comprèn els anys 1921-1926, i és publicat a despesa de la Ins-
titució Patxot.

1932. 27 Desembre. OBSERVATORI DE ST. FELIU DE GUÍXOLS
Per tal d'anar augmentant els materials catalans d'observació física

que el Dr. Fontserè persegueix amb tanta cura i constància, fa temps que vaig
depositant en el Servei Meteorològic de Catalunya, documents provinents
del meu Observatori Català de St. Feliu de Guíxols.

Anys enrera ja vaig portar al fons de la Xarxa pluviomètrica de Cata-
lunya, els originals de la Xarxa que jo havia organitzat per a un estudi especial,
que motivà la publicació del meu assaig de pluviometria catalana (igi2).

Darrerament, han anat cap al Servei Meteorològic de Catalunya, en
qualitat de dipòsit com tot els altres : diversos registres de St. Feliu de Guíxols,
nombrosos meteorogrames i dues caixes de bobines amb centenars de metres
d'inscripcions del meu anemòmetre de màxima, que seran d'utilitat en l'estudi
sobre la tramuntana que està preparant el Dr. Fontserè. Resten encara més
registres i meteorogrames a St. Feliu de Guíxols, que faran la mateixa via i
així aviat serà liquidada aquella illusió meva de joventut, que fou l'Obser-
vatori Català.

Cantem-li una absolta.
Nat a l'escalf d'una idealitat, esdevingué per a mi una fruïcïo i consol

morals que me sostingueren en crisis atuïdores, i finà per defallior física després
d'un esforç, que vull creure que no ha pas estat inútil per a l'esperit collectiu.

1932. 29 Desembre. GUIU TERRENA
Rebo de la impremta el primer exemplar de Guiu Terrena de Fr. Bar-

tomeu F. M. Xiberta O. C.
Coneguí el P. Xiberta a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, on me'l presentà

el Dr. Josep M. Llovera com un deixeble predilecte seu i temps després, el
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Dr. Llovera m'hi tornà a encarar, en la Biblioteca de Catalunya, sollicitant
l'edició de l'extensa monografia que el jove carmelita havia escrit sobre Guiu
Terrena, Bisbe de Mallorca i d'Elna, i que el P. Xiberta desitjava veure indi-
vidualitzada en català, millor que englobada en uns Analecta, fora de l'abast
del públic no especialitzat.

Vaig acceptar la proposta, després de parlar-ne amb En Jordi Rubió
i així és nat aquest vol. II de la Sèrie Monogràfica dels Estudis Universitaris
Catalans.

1933. 2 Gener. CONFÉRENCE INTERNATIONALE POUR L'ENSEIGNEMENT DE
L' HISTOIRE
Per culpa de les empentes de fi d'any, fins ara no m'ha llegut de res-

pondre a l'amable carta que el Zo de Desembre passat m'escrigué el Prof.
Altamira, sollicitant la nostra simpatia per a la Con f érence Internationale
pour V Enseignement de V Histoire, que ell presideix.

Me plau de retrobar en la seva carta i en els impresos que acompanyava,
aquell Altamira de La España Regional del temps d'En Pella i Forgas, on
l'Altamira destacava com un esperit avançat dintre el marc d'aleshores i que
ara veiem culminant en la tasca conservadora de Jutge del Tribunal Per-
manent de Justícia Internacional, de La Haia.

Indubtablement, que una de les moltes falles del present ensenyament
estatal, és el mal ús que se fa de la Història.

Com que l'ideal de l'estatisme no és pas fer liomes — que se li redre-
çarien en retrets incontestables — sinó arramadar contribuients i preparar
futurs soldats, els Estats tenen gran cura, en llurs escoles oficials, d'ensenyar
als infants que, de seguida d'haver-se fet el món, florí llur propi país i d'una
manera tal, amb totes les qualitats imaginables, que llur terra es convertí
en centre de la humanitat i, per tant, amb dret de menysprear o apunyegar
els altres, segons convingui.

Si esbrinéssim a fons els incentius de la guerra, trobaríem que aquest
mite històric hi juga un paper determinant, al costat de l'Estat, pedagò-
gicament mentider, com instrument « facilitant». La Guerra Europea, des-
fermada per una alta burocràcia, premeditadament criminal, n'és un exemple
catastròfic.

La course à Venjantant és un estigma de la pretesa civilització
contemporània.
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Responc al Prof. Altamira enviant-li l'adhesió de la e Institució Patxot »,
i felicitant-lo entre altres coses, per l'encert d'organitzar la Conferència inde-
pendentment de la política i de la intervenció estatal, segons ell mateix fa
constar.

1933 . 20 Gener. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA
La República Espanyola, adjudada o, millor dit, atiada per les primeres

figures d'aquella intellectualitat occidental, ha tingut gran cura de privar que
la Universitat de Barcelona fos catalana ; però com que l'Estatut permet
demanar l'autonomia universitària, l'amic Dr. Fontserè ha mogut la qüestió
à ha motivat que una representació de Llicenciats la portés al Rector de la
Universitat, per tal de donar forma a un document que, en aquest sentit,
calàa trametre a la Generalitat de Catalunya.

El Rector de la Universitat, Sr. Serra Hunter, en rebre els delegats,
féu de primera resposta : que ell era home de partit i no podia dir res sense de
primer consultar el partit. Exactament la mateixa falsa posició d'En Macià,
el qual pregona¡ sempre repeteix que ell és cap d'un partit, ans que tot. Això
tradueix el moment psicològic dels homes que ara són en primer rengle.

Posteriorment, sembla que la qüestió de la Universitat s'ha encarrilat
i diumenge vinent hi ha convocada una reunió d'entitats per a tal fi.

1933. 26 Gener. FEDERACIó CATALANA D'ESTUDIANTS CATÓLICS

M'ha vingut a visitar una Comissió de la Federació Catalana d'Estu-
diants Catòlics, composta d'un navarrès i un català, que duien unes ratlles-
programa d'En Valls i Taberner, on s'exposava un pla d'ensenyament
de cara a la juventut, per tal d'arribar a una selecció amb vistes al Magisteri.
Han dit que no venien a demanar res, sinó a exposar-me una idea confiant
que mereixeria la meva simpatia.

Els he respost que de simpatia ne tinc molta per gran nombre de coses,
malgrat que me sia impossible de contribuir-hi de cap manera, sobretot ara
que em veig obligat a plegar veles i m'estic encongint a una migrada part
del meu camp d'acció.

Hem parlat de l'actual estat d'esperit de la joventut escolar, que
desconec, però que em sembla bon xic grisa; m'he adonat del seu divorci
amb els professors i m'he sorprès una vegada més que, raonant tothom indi-
vidualment tan bé, gaudim unes resultants collectives tan fallades.

161



GUAITANT ENRERA

La conversa s'lia anat generalitzant i, parlant de coses de la seva terra,
el navarrès m'ha dit que els carlins allà, són els enemics del projectat Estatut
Basc : Fueros si ! Estatuto no ! sembla que és llur mot d'ordre.

Ja que venien lluint divisa catòlica i ací el catolicisme és una còmoda
consuetud dogmàtica, he volgut tractar una mica la falsa situació de l'Església,
filla de la seva anterior posició falsa, que ella mateixa agreujà durant la Dic-
tadura militar espanyola, sobretot a Catalunya, posant-se a servei de la
transgressió reial i contra l'esperit del nostre Poble.

He fet remarcar que actualment l'Església no mostra cap pressa a
canviar de conducta, sinó que es complau a romandre expectant, en la refiança
d'una cobejada Restauració, on rescabalar-se d'enyorats privilegis, mono-
polis i mals usatges, que de vegades servien de patents de corsari. Aquesta
disposició moral és perillosissima, perquè referma la materialització que ha
fet davallar la nostra Església a la seva present decadència.

Raonant així, ha començat a sagnar la ferida i som esdevingut una
mica eloqüent. Parlant, parlant, per amor d'espiritualitat i abraçat a la Doc-
trina Cristiana, he anat fent marxa enrera i, de mica en mica, desbrossant la
pujada, hem arribat fins al Sermó de la Muntanya, on raja aquella deu de
puritat que no cal oblidar mai, si es vol servar l'espiritualitat neta d'opor-
tunismes i sofismes, que no són sinó tapadores de materialitats i egoismes.

El meu auditori, de moment sorprès i gairebé esverat, s'anava cor-
prenent del raonament i ha acabat compartint-lo.

També els he avançat que demà passat, els Concursos Patxot i Ferrer
convocaran un novell concurs el tema del qual crec que interessarà a e lls i
a ço que ells representaven 1.

1934 . 23 Març. GEOGRAFIA IDEOLÓGICA .
Assentada amb En Maspons i Anglasell per a tractar de resoldre les

dificultats que van sorgint en l'intent d'encaixar els anglesos en el Jurat de
la proposada u Revisió del concepte d'Estat ».

Procedint per eliminació, hem resseguit un curs de geografia ideo-
lògica i hem fet l'insospitat descobriment que l'Europa és esdevinguda tan
petita, que la nostra tesi gairebé ja no cap enlloc ; ignoro si aquesta conclusió
és una lloança o bé una condemna, però resulta indubitable. Els Estats llatins,

1 XIW. Concurs : La Llibertat d'Ensenyament i la Independència de la Intelligència.
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són unitaris per naixença, l'Europa central s'hi ha tornat, els orientals i els
escandinaus són socialistes, i l'Anglaterra no es vol comprometre.

Resten alguns oasis, de vegades aparents, perquè la Suïssa p. e., explota
aqueixes psicologies nacionals, però no les sent, ni vol sentir-les; Bèlgica té
els flamencs que la fan recelosa; Holanda, segurament ens ajudaria, mes
ja la vàrem utilitzar; Dinamarca és dubtosa; Irlanda, de moment no convé.

Complert el deure de cortesia envers l'Anglaterra, se'ns ha acudit que
potser, ben cercat, trobaríem un company a Escòcia i hem decidit cercar-I'hi,
al mateix temps que esbrinarem el sentir de Dinamarca.

De totes maneres, són constatacions simptomàtiques de l'estat mental
de la vella Europa, que retorna als pecats d'abans i dels quals semblava
havien de purgar-la les dolors de la guerra. Lasciate ogni speranza?
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SEGON CONCURS INTERNACIONAL: 1934-1936

La INSTITUCIÓ PATXOT, des de La Haia, el Desembre del 1928, oferí
un premi de mil Lliures esterlines al millor treball que estudiés « La Influència
del Dret Internacional i de les Institucions Internacionals contemporànies
sobre el Dret Públic Intern », i es presentaren a Concurs 17 autors de diferents
parts del món.

El Jurat del Concurs, constituït pels Senyors jonkheer W. J. M.
van Eysinga, de Holanda; Sir Cecil Hurst, d'Anglaterra, i el Prof. F. de P.
Maspons i Anglasell, de Catalunya; decidí (Desembre del 1931) no atorgar
el premi ofert, però recomanà la publicació d'una obra presentada pel Pro-
fessor Rudolf Laun, de Hamburg; Der Wandel der Ideeu. Staat und Volk als
Äusserung des Weltgewissens. En compliment d'això, la INSTITUCIÓ PATXOT

edità aquest llibre a Barcelona i sortí l'any passat, 1933•
Mentrestant, les raons que motivaren aquell Concurs s'han agreujat

considerablement, i la INSTITUCIÓ destina aquell premi a un novell Concurs,
l'esperit del qual és ço que segueix :

Les sofrences de la guerra, en desvetllar la sensibilitat collectiva, pro-
duïren un estat de penediment durant el qual s'accentuà la desavinença entre
la consciència mundial i l'estructuració política dels pobles.

Fou aleshores que es condemnaren pràctiques de Dret Públic intern ;
s'acceptà la igualtat de drets de raça, de llengua i de religió ; la llibertat d'en-
senyament, etc. I en l'ordre exterior, es demanaren sancions per a les trans-
gressions estatals ; es proclamà la lliure determinació dels Pobles i es gene-
ralitzà el tema dels mal anomenats « Minoritaris ».

Malauradament, aquella esperançadora ascensió, no solament s'és
deturada, sinó que torna a imperar en l'Estat Fidée de la loute puissance,
plui0t que celle de la soumission de l'Etat aux exigences supérieures du droit
et de la justice.

Obsessionat amb aquesta pressumpció d'omnipotència, i confonent
l'accident a convencionalisme polític amb el fet biològico-social permanent
« Poble o Nació », i amb la seva localització sentimental « Pàtria », l'Estat
s'afanya a intervenir-ho tot i àdhuc pretén governar i modificar lleis morals
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i naturals que són anteriors i superiors a ell; minva moralment l'home fins a
fer-ne una eina automàtica ; desconeix la família con cèllula social bàsica i
la considera merament un obrador de contribuients i de soldats ; estimula
un parasitisme funcional públic que empobreix i coacciona els pobles; no
tolera ni l'estímul, ni la diferenciació personals, i legalment va esvanint la
llibertat Wintelligència.

Volent sostenir ficcions econòmico~polítiques que s'enrunen, els Estats
es reclouen en un pseudo-nacionalisme, per culpa del qual la humanitat resulta
estancada en compartiments que l'ofeguen i desorganitzen.

Tot això s'avé ben poc amb el respecte a la personalitat humana, que
és el fonament de la societat, i amb l'afirmació de la sobirania popular, que es
predica des del cim dels mateixos Estats que la conculquen i condemnen amb
els eufemismes d'assimilació i d'unitat.

I com que l'estatisme actual ja assoleix un paroxisme precursor de la
crisi, en previsió d'ella, la INSTITUCIÓ PATXOT demana als pensadors: que

deseixint-se de les pràctiques corrents, i guiats únicament per la intel-ligència,
facin la

Revisió de la noció d'Estat

d'una manera històrico-crítica i, amb l'ensenyament que en resulti, assagin
d'arribar a una noció de l'Estat en la qual aquest, bo i servant la seva missió
d'organ de coordinació necessari, sia constret a respectar majorment la per-
sonalitat humana i sotmès al Dret Natural dels Pobles, que n'és la conseqüencia.

La INSTITUCIÓ PATXOT té el deure de recomanar als concursants l'expe-
riència de Catalunya, on els autors poden fer observacions aclaridores del
tema proposat. Perquè Catalunya formula el problema, no solament en les
altures doctrinals, sinó també per sentiment de germanor envers els Pobles
freturosos de llibertat i de justícia.

R. PATXOT

Barcelona, Maig del 1934•

Aquest concurs fou malmès per l'esclat de la guerra cívil. Es presentaren
dos treballs, escrits en anglès, però el Jurat acordà no atorgar el premi.

En el Jurat figuraven: Alexander P. Fachiri, jurista del Temple,
London, i el Dr. Robert Guex, Magistrat del Tribunal Suprem Suís i Professor
Honorari de la Universitat de Lausanne.
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1934. 17 Desembre. UNA REPRESALIA ELEGANT

El Prof. Fontscrè me tramet una curiosa demanda que acaba de rebre
del Sr. E. M., actual Jefe del Servicio Geogràftco de Madrid... demanant-li
un exemplar francès de l'Atlas General C. E. N. perquè — segons ell mateix
confessa — no pot anar-lo a consultar a la Biblioteca del Servicio Meteoro-
lógico Español d'on el foragitaren els seus propis subordinats.

Ell aprofita l'ocasió per a fer constar que, de tot cor deplora el calla-
ment manat al Servei Meteorològic de Catalunya pel President del Consell
de Ministres, Sr. Lerroux, de la qual ordre s'ha assabentat per la premsa i hi
afegeix que no hi està pas conforme¡ que suposa que l'ordre serà temporer.
Això ho afirma en paper oficial aquell Sr. M. que maldà per fer altre tant quan
la reunió de Copenhagen, però no li reeixí...

... jo trobo que la incongruença de l'enemic bé val una cortesia desin-
volta, de manera que avui li expedeixo l'exemplar de l'Atlas General C. E. N.
i li'n faig present, acompanyat d'una tarja particular meva que transcric :

R. P. J. saluda al Sr. M. y le ofrece el Atlas General C. E. N.,
solicitado.

Me hace muchísima gracia que sus compañeros le hayan condenado
a la misma pena que a nosotros. Por lo visto, la Meteorologia Central es
muy desabrida y ello aclara naturalmente, no pocos problemas de clima-
tología espiritual. Afortunadamente, nosotros somos litorales.

Le desea Buen Navidad y Año Nuevo
P.

1935. 20 Maig. FALLIMENT ECLESIÁSTIC

Degudament enquadernat en marroquí blau, faig presentalla al Dr.
Carles Cardó de l'exemplar núm. 2, en paper de fil, de la seva K Nit Transpa-
rent », que sortí el més passat.

El Dr. Cardó m'havia demanat que li prologués el seu llibre, demanda que
vaig agrair alhora que refusar, per tal d'estalviar-li dificultats fàcils de preveure.

Però, un cop publicat el llibre, l'actitud del Bisbat de Barcelona m'im-
posa el deure de consciència de dir ço que segueix i que he autografiat i signat
en l'exemplar de referència :

u La inversió de conceptes i confusió d'idees en mig de les quals s'enter-
boleix l'actual generació, comporta la meva incongruença de dedicar-vos
aquest exemplar de la vostra pròpia obra.
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Es veu que Fenterboliment ha arribat a la jerarquia eclesiàstica, la
qual, en un Bisbat de Catalunya i en un llibre català adreçat al Poble Català,
es presente forastera, ignorant la llengua del Poble, però respectant curosa-
ment Festatofília, ço és, aquelles cobejances terreres que li encomanà Constantí.

Verament, cal tornar al Crist ; mes, ai !, que encara després del papal
Instaurare omnia in Christo, a Catalunya ens ha escandalitzat la famosa infor-
mació Tedeschini, que capgirà la Veritat i donà al Cèsar ço que era de Déu:
la nostra fe de naixènça. I així el Poble, que ja vivia divorciat de la jerarquia
material, es trobà abandonat per la jerarquia espiritual.

Heus-ací explicat el present conflicte eclesiàstic sense el recurs de la
Maçoneria, tapadora còmoda d'aquells escriptors catòlics que volen defugir
l'alliçonador mea culpa.

Darrerament — jo ho sabeu — ens demanaren vocacions eclesiàstiques
en castellà, ferint els nostres cors, que en el Temple hagueren de respondre
amb la noble exclamació de Tàcit.

I malgrat la caiguda del Cèsar, invitació providencial a la contricio,
el llindar castellà que han posat al vostre llibre, no és pas penyora d'esmena.

La meva consciència, contristada, compadeix aquest llindar mancat
de Cristianitat i segellat de domini, perquè, tal com deia St. Joan : « Déu és
amor » i amor és donació, no pas imposició de domini.

Quousque landem?	 P.

1935 . 7 Setembre. MALS USATGES

En Maspons i Anglasell ha vingut a passar el dia a la Masia Mariona
de Mosqueroles i, amb motiu d'això, m'he assabentat que enguany, trencant
el costum, no anava a Ginebra a fer acte de presència entre els Minoritaris.

Com que en altra ocasió estigué a punt de succeir això mateix, i jo
em vaig afanyar a suplir la falla material de les institucions i homes públics
nostres, m'ha sorprès que En Maspons no me n'hagués dit res oportunament
i li he pregat, ras i curt, que m'ho aclaris.

Aleshores m'ha descobert que els actuals polítics catalans, malgrat
haver estat precisament ells els qui, anys enrera, iniciaren l'anada a Ginebra,
ara no volen que s'hi vagi.

Els de la dreta ho dissimulen dient que no hi creuen, però, alguns d'ells,
més francs, confessen que en aquests moments ells són governamentals i, per
tant, cal no mortificar Madrid.
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Els de l'esquerra, per l'estil, temen que l'Azaña els excomuniqui
— frase textual — i així, en el fons, concorden amb les dretes.

D'aquesta manera i enganyada una vegada més per oportunismes
venturers, Catalunya va continuant la seva mancança de seny polític

transcendent.
En Prat de la Riba, home de dreta i esperit conservador, era més

pràcticament revolucionari que les esquerres, barroeres i dictatorials, del

present.

EpíLEG. 1937-1938• A. POSTERIORI
La Rosiaz, près Lausanne (Suïssa)

Aquest Historial — a part de les moltes coses que m'han passat per alt
en les anotacions que precedeixeti — fou tràgicament trencat per un d'aquells
sotracs que capgiren la història d'un poble, al mateix temps que n'esqueixen
l'ésser individual.

Una clàssica sedició militar espanyola, preparada dé temps pels monàr-
quics, l'Església i la monarquia, ha fet que la República esquerrana espanyola
armés barroerament el poble, amb la qual cosa les masses de seguida sobre-
eixiren el govern ; d'aquesta manera nasqué l'actual guerra civil, agreujada
per Vespeculacïo diplomàt ica internacional, de banda i altra.

Pel que respecta a Catalunya, el Gl. Franco, a més de proclamar, de
bell començament, el seu socialisme sindicalista — promiscuïtat nazi-feixista —
s'afanyà a amenaçar l'ànima catalana amb l'espasa i amb la llengua, seguint
la fatal tradició secular espanyola i cumplint el seu paper de successor del
Gl. Sanjurjo, el qual ja s'havia sublevat quan el govern de la República espanyola
concedi a Catalunya la pretesa autonomia, que no era sinó una migrada dele-
gació de serveis.

Si aquestes llibretes són ara en terra Suïssa i poden ésser així epilo-

gades a posteriori, és degut a la cavallerositat d'un cònsul estranger amic
de Catalunya, el qual les sostregué a la bèstia humana desfermada ï després
les féu passar la frontera.

El qui tan generosament se'ns portà poc sospitava alesliores que, més
tard, el seu poble també seria brutalment envaït i governativament tiranitzat,
d'una manera semblant a la de Catalunya 1.

1 Txecoslovàquia.
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Historial dels Jocs Florals de Barcelona
Entre les publicacions que ni tan solament han arribat a les caixes

i que són restades in mente, hi ha un historial homenatge dels Jocs Florals de
Barcelona, referent als quals constatem el fet, no pas nou, però sempre deplo-
rable, que no respecten i àdhuc combaten els Jocs, no pocs literats i polítics
que justament són fills d'ells.

Jo l'havia concebut començant per una síntesi crítica dels discursos
de tots els Presidents en la qual s'hauria traduït l'evolució dels temps
i els incidents de l'època. Després, seguiria una crònica illustrada dels
fets cabdals, amb el retrat de tots els Presidents, Reines de la Festa, notes
biogràfiques, etc.

En aquest sentit vaig parlar-ne amb el Mtre. Francesch Matheu, qui
ho acollí sentimentalment molt bé, i àdhuc suggerí el nom d'En Raimond
d'Abadal per a l'estudi dels discursos presidencials. Posteriorment, en madurar
el propòsit amb En Matheu anaren sorgint les dificultats, que a mi me sem-
blaven totes superables, però que a En Matheu, acabaren per fer-se-li una
muntanya. Com que vaig veure que ell no la pujaria pas, no'n parlàrem més i
així morí la cosa, d'inanició.

Mals auguris
Tal com presenta actualment l'horitzó espanyol, enrogit de sang i

ennegrit de crims a les dues bandes, costa ben poc d'augurar que l'encallament
intellectual durarà molt de temps perquè, en el fons de la guerra civil, no hi
ha més que esperit de domini, consolidació de parasitismes, lluita entre dues
tiranies, el resultat de la qual serà l'agreujament de tots els problemes anteriors
i la instauració desvergonyida a la Península dels seculars anals usatges colo-
nials espanyols.

Sintetitzant el present, direm : a Espanya, la civilització bàrbara de
filiació oriental, va essent envaïda per la barbàrie civilitzada de tradició
occidental.

Allà baix, Plus ça change et Plus c'est la méme chose i per aquest camí
lasciate ogni speranza.

Sortosament, la natura fa sempre el seu camí ; la vida continua, els
homes passen, però l'home perdura, i així la humanitat existeix, perquè no
es regeix pas, ni és regida, per ineficients i tèrboles lleis escrites.
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Dr. Willemsen : Leges Palatince
Aquest epíleg, escrit lluny de casa, sense documents i fet amb la defec-

tuosa memòria de l'edat i amb el cap absorbit en altres cabòries, fatalment ha
de resultar no poc fallat ; això motiva i excusa aquesta addenda.

A les obres en sou ff rance esmentades en altre lloc, cal afegir les Leges

Palatines de Jaume II de Mallorca, destinades a les Memòries de la Secció

Històrico-Arqueològica del I. E. C.
Tot el text és compost, corregit i compaginat, hi ha tirada la portada

en reproducció policroma del Ms. ; però manca l'estudi-introducció del trans-
criptor, el Dr. Willemsen, de Freiburg (Alemanya), i que no hi ha hagut
manera d'obtenir.

De primer, poguérem arrencar-n'hi un tros ; després, aprofitant un
viatge d'ell a Barcelona amb la seva muller, aquesta ens prometé fer-li acabar.
Més tard, vingué el tros final, però manca la part mitgera, que ell preté haver
enviat i que nosaltres no havíem, ni hem rebut a hores d'ara.

La somnolènça d'aquesta obra és digna pariona de les « Solemnitats
de Barcelona » i del treball del Prof. Marinesco. Una vegada més, proven que
la calma o bohèmia, no són pas privatives dels autors meridionals.

No en tenia poca de raó l'amic Dr. Fontserè quan, anys enrera m'acon-
sellava : « no poseu pas mai cap llibre en premsa, si abans no teniu tot el text
de l'obra a la mà ».

Incorrecció bibliogràfica
Durant la primera dictadura (Primo de Rivera), se m'acostà insis-

tentment Mn. A. Griera, amb una pila de projectes per tal que la intellectualitat
catalana no quedés parada ; és així com vaig decidir continuar el « Butlletí
de Dialectologia Catalana ».

Més tard, entre les coses de què em parlà, fou d'una « Gramàtica Eti-
mològica », la publicació de la qual vaig consentir a facilitar, si bé amb la
condició expressa que no volia que el meu nom hi sortís per res.

La raó d'aquesta prohibició era que jo havia vist proves d'algun
vocabulari seu en el « Butlletí de Dialectologia», les quals m'ensenyaren a
malfiar-me de l'excessiu dinamisme de Mn. Griera.

Ara bé ; malgrat la meva categòrica prohibició, en la portada de la
seva « Gramàtica Etimològica », ell hi posa tranquil-lament el meu nom, com
si jo no hagués dit res.
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LLIBRES PRESONERS

Mentre governava a Catalunya la Generalitat, m'anaven enviant llibres
a mida que jo els demanava; però, d'ençà que s'ha establert a Barcelona el
govern de la República Espanyola, amb el doble intent de dominar millor
Catalunya i d'assegurar-se la retirada cap a França, se'm nega l'expedició
de llibres perquè, diu, són exportacion de capitales; de manera que els llibres
que jo he editat, que lle pagat i dels quals faig presentalla a les institucions
del país i estrangeres, ara volen que me'ls compri jo mateix i els torni a pagar,
naturalment, en moneda estrangera (dòllars), que el Govern Espanyol es
quedaria, pagant-me'ls en pessetes al preu convencional que ell establiria.

Val la pena de deixar això consignat, com a senyal del temps i en honor
de l'estúpid automatisme de les ordres escrites i de l'esperit negatiu d'aquesta
República Espanyola, mal nada i pitjor regida.

Enmig de tot, en aquest món no hi ha res d'absolut, i com que En
S., el músic, és empleat a Correus, de tant en tant pot fer-me passar alguna
expedició ; però, per ara no tinc pas exemplars de totes les meves publicacions,
que em fan molta falla per a la represa de les meves relacions internacionals.
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TERCER CONCURS INTERNACIONAL: 1938

CONVOCATÒRIA (Inèdita) 1

L'étatisme en est à la crise de violence qui sévit de nos jours.
En partant du prétendu droit divinal des rois, succédé par la souve-

raineté de 1'Etat portée maintenant jusqu'aux velléités de 1'autarcie, le
cycle étatiste se ferme par une inféodation inllumaine : la régression contem-
poraine, domination effrénée, oú ni la lo¡ morale, ni le droit naturel, ni la per-
sonnalité humaine, ne comptent plus.

Dans cet état d'esprit, la famille a été anéantie et est devenue un four-
nisseur d'automates ; tandis que, dans leurs relations extérieures, les Etats
témoignent d'une répulsion, souvent aveugle et injuste, qui met hors la lo¡
une légion de gens honorables.

Or, ces yéfugiés, ainsi laissés en détresse, voire méme sans état civil,
conservent fidèlement leurs patries, car il n'y a point de décret .capable de
déroger un sentiment, et ils ont en leur faveur le droit naturel et la lo¡ morale :
par conséquent aussi, la corlscience des peuples qui raisonnent, sentent et
agissent, encore en hommes et en maitres.

C'est à eux que s'adresse la Institució Patxot de Catalunya et en faisant
appel aux plus beaux attributs de 1'humanité, elle demande que les droits
moraux et civiques de ces réfugiés, soient sauvegardés par des normes de
Droit Public externe.

Dans ce but, nous posons comme thème de ce Troisième Concours une

Etude critique du dyoit d'asile et sa mise au point d'après la déplorable expéyieyace
contemporaine.

La Rosiaz (Lausanne), Novembre del 1938.

1 No havent estat atribuït el premi del Segon Concurs, 1934-1936,
perquè la guerra d'Espanya pertorbà completament l'efectivitat de la seva
Convocatória, la Institució Patxot de Catalunya, actualment acollida a Suïssa,
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esmerçà la meitat d'aquell premi en l'expedició de queviures als seus compa-
triotes d'allà baix, i l'altra meitat — 10 000 frs. suïssos — la destinava al
Premi d'aquest Tercer Concurs, que volia sotmetre a la Consciència Mundial
el plany de les víctimes d'un Dret d'Asil evanescent.

Justament en aquell moment, 1938, representacions de les Potències
Europees s'eren aplegades en la riba savoiarda del Leman, per tal de tractar
qüestions connexes o derivades del Dret d'Asil, però considerat solament
sota el punt de vista polític o internacional.

La Institució Patxot, en canvi, pretenia un enfocament més permanent
i transcendent : la Doctrina del Dret d'Asil.

La meva condició — no de refugiat — sinó d'acollit a Suïssa, implicava
una agraïda reciprocitat i m'obligava, moralment, a no fer públicament res
sense la benvolença del Govern Suís.

Per amor d'això, abans de proclamar la Convocatòria d'aquest pro-
jectat Tercer Concurs, vaig correspondre oficiosament amb Berna, on se'm
deixà endevinar que s'estimaven més que no es toqués semblant tema, preci-
sament en aquells moments.

En conseqüència, vaig desistir d'aquest Tercer Concurs ; però ara crec
convenient publicar dita Convocatòria inèdita, puix que fou dictada per un
estat d'esperit provinent de tristes experiències i, de totes maneres, segueix
essent un reflexe documental de les malaurances d'aquella deplorable època.
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PRIMER CONCURS 1922

Premi 5000 ptes.

Convocat el 8 de Maig del 1922

Per adjudicar per primera vegada el 8 de Maig del 1924

TEMA : Monografia documentada referent a la història de les ciències físiques
o matemàtiques a Catalunya durant l'Edat Mitiana.

VEREDICTE : No havent-se presentat cap treball, es declara desert el

Concurs.

SEGON CONCURS 1923
Premi 5000 ptes.

Convocat el 8 de Maig del 1923
Veredicte el 8 de Maig del 1925

TEMA : Estudi d'estructures emprades en la construcció.

VEREDICTE : No havent-se presentat cap treball, es declara desert

el Concurs.

TERCER CONCURS 1924

Dos Premis
Convocat el 8 de Maig del 1924

A. -- Premi 5000 ptes.

TEMA : Estudi fisiogràfic de Catalunya o d'alguna de les seves contrades.

VEREDICTE : No s'adjuca el premi, però s'ofereixen compensacions als

seguents treballs :
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Estudi fsiogràfïc de Catalunya
per J. Marcet Riba (2000 ptes).	 r

Estudi fisiogrà fic del Pirineu Català
per Mr. H. Gaussen (2000 ptes).

Estudi fisiogrüfic de l'alt Cardoner i la vall de la Vausa
per S. Filella (5oo ptes).

B. — Internacional Premi io 000 ptes

TEMA : Monografia documentada referent a la història de les ciències
físiques o matemàtiques a Catalunya durant l'edat Mitjana.

VEREDICTE: 8 de Maig del 1929.

El Jurat no atorga el premi.
Es concedeix una compensació de 7000 ptes a

l'Assaig d'història de les idees físiques i matemàtiques a Catalunya, durant
l'Edat Mitjana

pel Dr. J. Millàs i Vallicrosa.

Aquest Assaig d'história de les idees físiques i matemàtiques a la Catalunya
medieval, vol. I, va publicar-se a despeses de la INSTITUCIó PATXOT, dins la
Sèrie Monogràfica, vol I, dels Estudis Universitaris Catalans, Barcelona 1931.

QUART CONCURS 1925

Premi 5000 ptes

Convocat el 8 de Maig del 1925

VEREDICTE: 8 de Maig del 1927
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TEMA (lliure) sobre :
Física atmosfèrica aplicada a Catalunya

Considerant dignes d'ésser premiats dos dels treballs presentats, la

INSTITUCIÓ PATXOT, ofereix un premi supletori i es fà la seguent adjudicació.

Premi 5000 ptes
Assaig d'establiment del règim pluviomètric de Catalunya

per Joaquim Febrer.

Premi 4000 ptes

Distribució de la claror del cel i claror del zenit a Barcelona
per Manuel Alvarez Castrillon.

El primer d'aquests treballs és publicat en les Memòries Patxot, vol. I,

Barcelona, 1 930.
Referent al segon, restà inèdit, i l'any 1937 fou publicat en les Memò-

ries del Servei Meteorològic de Catalunya, amb la deguda autorització, vol. I,

n° 2.
El stock d'aquesta publicació fou destruït quan la invasió del S. M.

de C. pels franquistes.

CINQUÉ CONCURS 1926 (internacional)
Premi 5000 ptes

Convocat el dia 8 de Maig del 1926

TEMA : Meteorologia de la Mediterrània occidental i més especialment

de la costa catalana.

VEREDICTE : Es publicà el dia 8 de Maig del 1928.

El Jurat acordà no otorgar el premi; la INSTITUCIÓ PATXOT decideix

repetir el concurs. (Vegeu pàg. 137).

176



INSTITUCIó PATXOT DE CATALUNYA

SISÈ CONCURS 1927
Premi 5000 ptes

Convocat el dia 8 de Maig del 1927.

TEMA : Estudiar l'estabilitat de les actuals construccions catalanes, consi-

derades sota el punt de vista sísmic.

El veredicte es publicà el dia 8 de Maig del 1929•

No es presentà cap treball.

SETÈ CONCURS 1928 (internacional)
Premi 5000 ptes

Convocat el dia 8 de Maig del 1928

TEMA : Meteorologia de la Mediterrània occidental i més especialment
de la costa catalana, donant preferència a l'aspecte dinàmic del problema.

VEREDICTE: Es publicà el dia 8 de Maig del 1930. El Jurat acordà
no atorgar el premi.

VUITÈ CONCURS 1929 (internacional)
Premi 5000 ptes

Convocat el dia 8 de Maig del 1929

TEMA : Bibliografia crítica de les ciències físiques o exactes, referent a
Catalunya.

VEREDICTE: No s'adjudicà.
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NovÉ CONCURS 1930
Premi 5000 ptes

Convocat el dia 8 de Maig del 1930

TEMA : Meteorologia de la MediterràTtia occidental i més especialment

de la costa catalana, donant Preferència a l'aspecte dinàmic del Problema.

VEREDICTE : No s'adjudicà.
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Acollida a Suïssa d'ençà del 1936

En aquestes pàgines, que són a honrança del nom dels meus passats i
l'expressió d'una vida intellectual, moral i sentimental, reverent, és escaient
incloure-hi l'inventa ri de les Publicacions de la Institució Patxot, amb les
fitxes bibliogràfiques corresponents, compartides en les tres seccions que les
comprenen :

a) Institució Patxot.
b) Concursos Patxot i Ferrer.
c) Institut d'Estudis Catalans.

INSTITUCIÓ PATXOT

Quaresma de St. Vicent Ferrer, predicada a València l'any 1413. Intro-
ducció, notes i transcripció, per Josep Sanchis Sivera, Canonge de la Catedral
de València. Barcelona, 1927.

Blanca SELVA : Les Sonates de Beethoven, per a piano i per a piano i
violí. Prefaci de Lluís Millet. Barcelona, 1927. És l'edició en volum dels articles
publicats a la u Revista Musical Catalana » de l'Orfeó Català.
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Mentóries Patxot. Vol. I. — Atlas plit 7)iomètric de Catalunya per Joaquim
Febrer. Treball premiat en el IV Concurs, corresponent a l'any 1925. Barce-

lona, 1930.

Comité Météorologique International. Commission Internationale pour
Utude des Nuages : Atlas Internacional dels Núvols i dels Estats del Cel. Extractat

de l'Obra Completa a Utilitat dels Observadors. Barcelona 1930.
El C. M. I. ha publicat així mateix les edicions francesa, anglesa i

alemanya, gràcies a la I. P. — París, 1930.

Atlas General. I. Barcelona, 1935.
El C. M. I., publicà també les edicions francesa, anglesa i alemanya,

gràcies a la I. P. — París, 1922.
La I. P. també en publicà l'edició catalana. Barcelona, 1935•

Llibre de les Solemnitats de Barcelona. Edició completa del manuscrit

de l'Arxiu Històric de la Ciutat. Per A. Duran i Sanpere i Josep Sanabre,
Pvre. Vol. I (1424-1546). Barcelona, 1930. Vol. II (1564-1719). Barcelona, 1947•

Der Wandel der Ideen. Staat und Volti als Äusserung des Weltgewissens.

Pel Prof. Rudolf Laun, de la Universitat de Hamburg. Barcelona, 1933.

Bibliografta Catalana
La meva idea era anar constituint un corpus bibliogràfic, per tal de

facilitar a la gent d'estudi l'orientació en llurs encerques, estalviant-los la
pèrdua de temps que implica l'haver de destriar materials especialitzats
dintre l'escampall de publicacions.

Com sempre succeeix en aquesta mena de tasques, a mida que avan-
çaven, el treball es diversificava i la I. P. feia el possible per subvenir-hi fins que
la deturà la guerra civil, no solament per raons d'ordre material, sinó el que és
molt pitjor, perquè molts colIaboradors capacitats s'expatriaren.
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Bibliografia històrica de Catalunya
Degut a una suggestió d'En Duran i Sanpere, compren milenars de

fitxes contingudes en un moble especial donat a l'Arxiu Històric Municipal
de Barcelona, on és a disposició del públic. Les fitxes són segellades amb
I. P. Arxiu.

Premsa.
Per Joan Givanel i Mas. Volum I (Agramunt-Barcelona) 1931.

Volum II (Beguda alta—Xàtiva) 1937. Volum III (Index alfabètic) 1937.
Barcelona.

Teatre català.
Havíem aplegat milenars de fitxes que, un cop ordenades, hauríen

motivat un volum per l'estil dels de la premsa, però la guerra ens ho
esbarrià tot i solament n'hem pogudes reçobrar una part — i encara
amb fòrceps — perquè l'altra se'ns ha esmunyit a mans d'algun tarat
de cleptomania.

Poetes catalans.
Dintre del destriament que anàvem fent, teníem començat també

aquest fitxer, del qual solament resten les lletres A i B ; les altres han
desaparegut.

Repertori dels manuscrits catalans.
Aquesta tasca fou encomanada a En Pere Bohigas, el qual treballava

en l'estudi de la I. P. a la Plaça de la Cucurulla. En Bohigas ha exposat la
marxa del traball en la Revista d'Estudis Catalans: Vol. XI (1926), XII
(1927), XIII (1927). XV (1930) i XVI (1931). Hi havia milenars de fitxes
arxivades en dos mobles especials, que passaren a la Biblioteca de Catalunya,
a disposició del públic ; els mobles els retiràrem no sense insospitades
resistències.
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Cervert' de Girona
L'estudi d'aquest poeta fou una suggestió meva, perquè com que era

fill de Santa Seclina, en la Selva, jo volia endreçar el llibre a la intellectualitat
gironina.

La meva idea era donar en facsímil tots els manuscrits coneguts pre-
cedits de l'estudi històric i literari que En J. Massó i Torrents i En Nicolau
d'Olwer, farien en collaboració.

Acceptada la comanda, de seguida En Nicolau d'Olwer es posà en
quest dels manuscrits, fossin allà on fossin, per tal d'anotar-los i fotografiar-los.

Els clixés així obtinguts, s'arxivaren en el pis d'estudi que la I. P.
tenia a la Plaça de la Cucurulla, on romangueren fins que les revolçors de la
guerra els en tragueren.

No sé ben bé què els esdevingué durant llur esgarriament, però la
resultant ulterior ho diu prou clar. Es veu que no foren degudament custo-
diats, puix que aquells materials tan curosament aplegats, estigueren a l'abast
de mans llargues mogudes per consciències deixatades, poc respectuoses de
ço d'altri, com les que ara imperen. Aleshores, prescindint de la pertinença
de l'arreplec, que era de la I. P., un profitaire en disposà abusivament i el mal
encaminà premeditadament, fent-lo víctima i testimoni dels temps que corren
i de llur novella moral pública, car ço que jo havia destinat a honrança dels
meus veïns de La Selva, l'intrús ho llançà estrafet a la Mediterrània meri-
dional (Vegeu pàg. 152).

Bíblia de Sant Pere de Roda
Dintre del criteri que regia aquesta Secció de Bibliografia' Catalana,

reproduírem d'aquella Bíblia els folis més interessants per llurs miniatures.
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CONCURSOS PATXOT I FERRER

Estudis Històrics, Polítics i Socials

Josep Ma. ROCA: johan I d'Aragó. — Premi del VIè. Concurs, 1925
Barcelona, 1929.

Prof. MARINESCO, de la Universitat de Cluj (Romania) : La politique
orientale d'Alphonse V d'Aragon, roi de Naples (1416-1458). Premi del VIIIè.
Concurs, 1927.

Aquest llibre ja era tot en galerades i mancaven solament els dos capí-
tols finals, en mans de l'autor, quan esclatà la guerra civil i el malaurat autor
quedà tràgicament colgat en les brutalitats del seu país envaït. Fins anys
després no el retrobàrem i el llibre pogué reprende-se enmig d'entrebancs
de tota llei.

S. Hutchinson HARRIS : The Doctrine o f Personal Right. Premi del
XIIIè. Concurs, 1932. Barcelona, 1935•

Josep A. VANDELLóS i SOLA: La Immigració a Catalunya. Premi del
XVè. Concurs, 1934 . Barcelona, 1935•

Lluís CREUS i VIDAL: La Immigració a Catalunya. Premi del XVè.
Concurs, 1934. Barcelona, 1935•

Aquest llibre ja imprés i a punt de sortir, fou destruït per la por que
seguia l'entrada dels franquistes a Barcelona, durant la guerra civil. Ni l'autor,
En Creus i Vidal, ni la impremta Altés, no hi perderen materialment res,
puix que l'un ja en tenia cobrat el premi i l'altra la impressió ; en canvi els
Concursos Patxot i Ferrer, perderen temps i diners. Per això es proposen
tornar-lo a imprimir, car és un document d'època que s'ho val i per tal que,
almenys, en perduri el text, ja que s'han perdut altres coses morals en aquella
destrucció cerval. Amb la reimpressió, els Concursos Patxot i Ferrer segu-
rament calmaran els escrúpols de consciència que l'autor i l'impressor, catò-
lics vistosos, poguessin tenir respecte a la destrucció de coses que els interes-
saven i que no els pertanyien. També així quedarà desfet el mal intent dels
qui consumaren premeditadament aquella destrucció. La por no és cap dret,
sinó la fallida de si mateix.
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ALTRES PUBLICACIONS

ESTUDIS UNIVERSITARIS CATALANS

Revista: Segona època. Vols XI a XVII (1932 a 1938)•

k	 Sèrie Monográfica:
Volum I. — J. MILLÁS i VALLICROSA : Assaig d'HistOria de les idees

Físiques i Matemàtiques a la Catalunya Medieval. Barcelona, 1931.

VOL II. — Fr. BARTOMEU F.-M. XIBERTA O. C.: Guíu Terrena, Car-

melita de Perpinyà. Barcelona, 1932.

Josep de C. SERRA RÀFOLS : Forma Conventus, Tarraconenses. (Baetulo-

Blanda). Barcelona, 1928.
Ferran de SEGARRA: Sigillografia catalana. Vol. III (làmines). Bar-

celona, 1932.

Dr. Carles CARDÓ : La nit transparent. Barcelona, 1935.

Conferències sobre la Universitat de Barcelona organitzades per l'Asso-
ciació Professional d'Estudiants de Dret i donades a l'Ateneu Barcelonès.

Barcelona, 1935•

A. de RiQUER i F. MATHEU : Lo Rossinyol. Edició limitada a 8o exs.
Barcelona, 1948.

Ramon d'Abadal : Els Diplomes Carolingis a Catalunya. Aquest llibre
també fou víctima de la guerra, però l'autor ha pogut reprendre'l

posteriorment.
Ia. part. Genève, 1926-195o. Hi ha una impressió que duu el peu

d'impremta, Barcelona, 1926-i95o, destinada a 1'I. E. C., Secció Històrico-

Arqueològica. Memòries, vol. II.
IIa. Part. Genève, 1952. Impressió I. E. C., Barcelona, 1952.
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Eduard FONTSERÈ : La tramuntana empordanesa i el mestral del Golf
de Sant Jordi. Homenatge a la vuitantena de l'autor. Genève, 195o.

Dr. WILLIEMSEN : Leges Palatinty de Jaume II de Mallorques. Era
imprès i compaginat després de molts encallaments i dubtes de l'autor. Els
materials foren escampats o destruïts en part durant la guerra civil, raó
per la qual la I. P. ha desistit de reprendre tal publicació.

Liber Feudorum. En Valls i Taberner proposà la seva publicació i
treballava en l'ordenació quan la guerra ho esbullà tot.

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS

(A despesa de la INSTITUCIó PATXOT)

Durant la dictadura alfonsina de Primo de Rivera, la Institució Patxot
continuà a càrrec seu les publicacions de 1'I. E. C. que la dictadura no osà
dissoldre, però que volgué ofegar per falla de mitjans materials.

Aleshores vaig suggerir a 1'I. E. C., per tal de donar fe de vida amb una
major freqüencia, que cada Secció iniciés la publicació d'una sèrie de Memòries
en les quals s'encabirien treballs monogràfics curts. Aquesta proposta meva
fou acceptada.

Anuari. -- Vol. VII (1921-1926). Barcelona, 1931.

Secció Filològica

Memòries, Vol. I. Barcelona, 1926.
Butlletí de Dialectologia Catalana. Vo1S. XIII (1925) a XVIII (1930).
Diccionari Aguiló. Vols. VI (1929) i VII (1931). Barcelona.
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Secció Històrico-Arqueològica

Memòries, Vol. I, Fasc. 1, 2 i 3 (1927)•
Vol. II. Ramon d'ABADAL : Els Diplomes Carolingis a Catalunya.

Ia. Part. Barcelona, 1926.
IIa. Part. Barcelona. 1952.
Vol. III. J. PUIG i CADAFALCH : La Geografia i els Origen del Primer

Art Romànic. Barcelona, 1930.

Secció de Ciències.

Vol. I. Fasc. I i 2, 1927-
Arxius de Ciències

Joan CADEVALL : Flora de Catalunya. Vol. IV. Barcelona, 1932.
Eduard FONTSERÉ : La Tramuntana i el Mestral del Goll de Sant Jordi.

Homenatge a la vuitantena de l'autor. Barcelona, 1950.

Desautorització:
A. GRIERA : Gramàtica Històrica del Català Antic. Barcelona, 1931.
La Secció Filològica de 1'I. E. C. en reprendre la publicació del But-

lletí de Dialectologia Catalana, es trobà amb aquest llibre que considerà que
no encaixava prou i el deixà de banda.

Per tal de resoldre el conflicte, la I. P. oferí a Mn. Griera de subvenir
a la publicació d.el llibre, però amb la prohibició formal i estricta de no figurar
enlloc el nom de la I. P.

Malgrat això, Mn. Griera prescindí de la prohibició ï el nom de la I. P.
figura abusivament en la portada. Per tant, jo prego als bibliògrafs que pren-
guin bona nota d'aquesta desautorització i als posseïdors del llibre, que esborrin
de la portada el nom de la I. P. (Vegeu pàg. 170).
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PUBLICACIONS ANTERIORS

R. PATXOT i JUBERT : Meteorologia Catalana. Observacions de Sant
Feliu de Guíxols. Resultats del i896 (parcial) al igo5.

Primera part. — Resums mensuals i anyals del 1897 al 1905.
Segona part. — Destriament dels resultats. Factors meteorològics.

Climatologia local.
Apèndix. -- Materials per a la pluviometria Catalana. Barcelona, igo8.

R. PATXOT i JUBERT : Pluviometria Catalana. Resultats del quinqueni
1go6-igio. Publicats amb la collaboració dels Observadors de Catalunya.
Sant Feliu de Guíxols, 1912.

^

L'OBSERVATORI DE ST. FELIU DE GUÍXOLS, L'ANY 1896.
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LES MALIFETES D'UN BENIFET PROPOSAT

Nolite obdurare corda vestra.

Aquesta deplorable història s'esdevingué quan era Bisbe de Barce-
lona el Dr. Gui llamet, el veHet oloti, molt mal parat de salut, que substitui
el Dr. Reig, quan aquest deixà el Bisbat « per culpa dels teus », segons ell
mateix digué en acomiadar-se d'una dama catalana de la meva coneix ença.

Tractaré severament falliments d'aquells que, segons veu corrent,
« no es poden dir », afirmació errada que jo no comparteixo, majorment res-
pecte de les directrius socials, les quals tenen deures sotmesos als drets de la
collectivitat.

Aquella dita poruga, sanciona l'altra, més cínica, de « pecat amagat
és mig perdonat », inici del conreu de la mentida, malura que esguerra no
poques coses de la vida pública a casa nostra. Cal no oblidar que, en bona part,
la mentida és la que encen les fogueres de moltes revoltes.

I si els que tindrien de fer llum, fan fum, on anirem a cercar la claror ?
D'altra banda, la Veritat, ni es pot ofegar ni monopolitzar, perquè

ultrapassa les facultats humanes.
Potser tempoe no hi serà de més subratllar que els fets que narraré,

s'esdevingueren després de les cremes del igog i abans de les del 1936.
Dit això, per tal d'esventar els esperits escrupolósos i els farisaics,

a la seguida comença la lliçó.
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En certa ocasió, una Senyora s'adonà de l'acte de caritat que féu un
senzill sacerdot envers una vella i pobra puntaire, que s'invalidà a causa d'una
mala caiguda en el carrer.

Parlant de l'accident, un dia que estava conversant a casa dels seus
familiars, aquella Senyora digué:

— Si mai faig un Benifet, certament serà a favor de dit sacerdot, el
nom del qual retregué : Mossén Flavià Olivé i Rabinat.

La benvolent Senyora morí l'any Igog, víctima de la terrible epidèmia
de « grippe ».

Els seus familiars, jo entre ells, ens trobàrem ésser executors testa-
mentaris i, recordant l'exclamació de la difurita, decidírem complir-la fent
un Benifet a favor del sacerdot esmentat, malgrat que això no constés en el
testament, ni ella ens n'hagués tornat a parlar més.

D'acord respecte del Benifet, sorgí desavinença entre els executors
quant a la manera de fer-ho.

Tractant-se d'un sacerdot, la primera idea que s'acudia era realitzar-ho
mij ançant la Cúria eclesiàstica, lliurant-li un capital els rendiments del qual
usufructaria el beneficiat.

Però jo, alliçonat per experiències molt fresques, car feia anys que dura-
ven, vaig dissentir del procediment usual, aconsellant als meus companys que
es donés forma civil al Benifet, dipositant el capital a la Caixa de Pensions
ï que els interessos fossin acreditats en una Hïbreta d'estalvi a nom i a la
disposició del beneficiat.

Com que, entre els executors testamentaris hi havia algú que, moral-
ment, representava força més que jo, aquest preferí seguir el costum i, per
tant, s'acordà donar forma eclesiàstica al Benifet i se'm delegà per a la tasca.

En conseqüència, vaig estructurar 1a fundació, tenint molt de compte
a vincular-la en el sacerdot proposat, Mossèn Flavià Olivé i Rabinat, sense
deixar cap blanc en la seva redacció, tota ella autògrafa meva i així fou pre-
sentada a 1a Cúrïa eclesiàstica, per tal que la prengués en consideració o hi
fes observacions, si calia.

Al cap d'un cert temps, vaig rebre avís de presentar-me a la Cúria
a fi que fes el lliurament del capital ofert.

M'acompanyà a la Caixa el Secretari Cancellari, Dr. Salvador Carreras
i, en el moment de lliurar el plec de títols, me vingué un surt de cor i de conscièn-
cia, com si hagués tingut una empassegada o comes un malfet, car se m'acu-

o
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diren instantàniament totes les trifulgues que feia anys me costava el tracte
de diners amb l'Església; però vaig mirar de consolar-me pensant que jo
solament complia la comanda d'uns companys, als quals no havia pas amagat
la meva disconformitat amb la forma donada a la decisió llur.

Fet el dipòsit i acompanyat sempre del Dr. Salvador Carreras, ens
en tornàrem per on havíem vingut i ens acomiadàrem.

Confesso que aquella nit no vaig poder dormir , les dues qüestions
pecuniario-eclesiàstiques que jo tenia entre mans, 1a grossa i aquesta petita
sobrevinguda, s'embullaven fent cabrioles en el meu magí i no trobava manera
de defugir-les.

Aquell surt de la lliurança devia ésser un pressentiment.

Després d'això, el sacerdot afavorit me comparegué demanant el for-
malisme de la presentació, cosa que em sorprengué molt, car jo la considerava
acomplerta perquè, en plena lògica, essent el Benifet vinculat en persona
determinada, no hi havia cap presentació més ferma que aquella vinculació ;
la Cúria, havent pres els diners de la institució així precisada, l'acceptava
implícitament en totes les seves parts i, una nova presentació era per a mi
una redundància que desfeia la posició previsorament presa de bell
començament.

El sacerdot em respongué que tal era el procediment i la usança, que
ho llavía consultat i li havien dit que calia fer-ho així.

Jo vaig resistir-me tant com poguí, mirant de convèncer-lo i a lli-
çonar-lo amb arguments de la meva experiència, dient-li que comprenia bé
la seva impaciència, però que no em sabia pas avenir a una barroeria, que ens
podia malmetre tot ço fet fins aleshores.

Però l'home venia massa engrescat per a raonar la contradicció i
se'm posà tan decebut i neguitós, implorant-me la nova presentació amb tal
sentimentalisme, que vaig acabar per firmar-la-hi, ben a contracor i encara
perquè tinguí en compte que, respecte a la tramitació del Benifet, els meus
companys no compartien el meu punt de vista.

Passà temps i un dia, a deshora, trucà a casa el doblement presentat,
tot regirat i esverat, vermell, amb els ulls enaiguats, esbufegant i gairebé
sense poder parlar. Després d'haver-se revingut i reprès l'alè, em digué a
glops que el Bisbat havia refusat la seva proposta.
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Vaig dir-li que, com que això del secret professional, tant entre clergues
com entre seglars, sovint és un mite, suposava que ell ja s'hauria espavilat
per esbrinar quelcom del fons de l'entrebanc.

Me respongué, temorosament, que no ho sabia ben bé, però li semblava
que havia sorgit una denúncia calumniosa contra d'ell.

No em sorprengué gens la resposta, perquè era Peccata minuta al costat
d'altres incidents eclesiàstics en què jo em trobava actuant, per culpa de la
incapacitat dels uns ï la malvestat dels altres.

Per tal d'anar calmant l'excitació de 1a víctima, li diguí :
— Ara el parany queda al descobert, tal com a mi m'agraden les

coses ; demà aniré a la Cúria i demanaré els diners.
Quant a Vós, indubtablement que és potestatiu del Bisbat Facceptar-

vos, o no, a tort o a dret i a càrrec de la seva consciència ; per tant, jo no
pretinc imposar-li cap nom i defugo d'intervenir en el fur merament ecle-
siàstic. Si Vós voleu apellar, com crec que heu de fer-ho, jo us faré sempre
costat moralment, però no pas altrament en aquest rengle.

Del que sí m'encarrego de grat és de la part material i podeu estar ben
segur que, si no em tornen el capital lliurat, jo lluitaré sens treva fins a reco-
brar-lo, perquè han matat el nostre Benïfet i ara els diners ens pertanyen.

Com que, amb tot això, s'havia expansionat i asserenat una mica, el
dissortat sacerdot se n'anà quelcom més calmat o resignat i, quan fou fora,
jo vaig pensar entre mi:

— Vet-aquí aquell surt del dia de la Caixa: era premonitori ; els
psiquistes s'ho podrien apuntar.

L'endemà al matí, vaig anar a veure el Secretari Dr. Carreras :
— Bon dia i bon hora! M'han dit que haveu rebutjat el nostre pre-

sentat ; això és cosa vostra i no en vull saber res ; però, en conseqüència, vinc
a cercar els diners, perquè ja sabeu que una cosa anava lligada amb l'altra i,
per tant, els diners també són rebutjats.

Al Dr. Carreras se li contragué la cara davant d'aquest argument :
— Aviat és dit això ! perquè els diners no es poden tornar sense un

manament superior.
— Perfectament, suposo que us referiu al Sr. Bisbe. Aneu a dir-li

que sóc aquí per recollir els diners. Si voleu, acompanyeu-me i jo mateix els
hi demanaré.

m
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— Pobre Sr. Bisbe, si sabéssiu com està.
Es referia a la malaltia que, de fet, l'anava impossibilitant, enfos-

quint-li la intelligència.
— Ja ho sé, però bé hi la algú que el supleix i actua en nom d'ell.
— És clar que si !
— Doncs bé ; anem a veure el tal o els tals, substituts o delegats.
— És que no en treureu res.
— Com s'entén això ? És que tampoc tenen cervell, ni consciència ?

Ja se que són autoritats precàries que, per això mateix, fàcilment prenen
caient dictatorial¡ són exposades a falliments. Ja veieu que començo de parlar
a tall d'iniciat, ço que comporta la temptació de pensar que aquest Benifet
ja hagi topat amb quelcom del que he dit o mig dit.

L'ordre ha de venir de Roma.
— Que hi té a veure Roma en això ? Me féreu lliurar els diners al Bisbat

i és aquest el qui me'ls deu.
La cara del Dr. Carreras seguia allargant-se enfront de la meva ofen-

siva, car estic segur que veia de sobres la meva raó, però el seu càrrec no li
permitia donar-me-la.

Me penso que ell també endevinava com jo li descobria el seu dualisme
i això el posava més neguitós, i s'afanyava a insistir amb intent de descàrrec :

— Sense una ordre de Roma no us els tornaran pas.
— I això en virtut de quin dret ?
— Són les ordres.
— Una ordre és un manament i un manament no és pas precisament

un dret ;àdhuc, de vegades, i a casa nostra majorment, un manament sovint
resulta un contradret.

— Home, Patxot, tingueu en compte que parleu a persona manada!
— Perfectament, vet-aqui el llenguatge que em cal i agrada al meu

temperament rectilini, avesat a coses exactes.
Interiorment, ja el planyia el pobre Dr. Carreras fent aquell paper

emmanllevat, però no pas el Cancellari ; la consciència se li donava i el càrrec
l'empenyia, de manera que torní a preguntar, amb una mica de dolenteria:

— Va ben de debó això de Roma ? Tingueu en compte que aquest
entrebanc no em farà pas recular, car de molt pitjors en porto entre mans.

— Ja ho crec !
Aleshores, somrient, jo fiu :
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— Gràcies ! perquè suposo que creieu una cosa i l'altra. Doncs bé ;
ja que ho voleu així, acudiré a Roma i us previnc, per si voleu avisar els cau-
sants, que lluitaré fins a recobrar els diners i, si Déu ens conserva la vida i
el seny a tots dos, Vós i jo, desitjo que Vós mateix me pugueu acompanyar
a recobrar-los, ja que fóreu Vós qui em duguéreu a la Caixa a lliurar-los ;
així desfaríem la nostra innocentada.

Amb aquest auguri, que j a sabia que era a llarg terme, em vaig aco-
miadar en la convicció que, en el fons, ambdós raonàvem més avinguts del
que la nostra conversa aparentava; perquè el Dr. Carreras era home planer
i lleial que, quan parlava merament com a persona manada i no per conven-
ciment, l'expressió de la cara el traïa de seguida.

Acabat el diàleg, en passar la porta, em vingué la recordança d'un
clergue secular que, comentant situacions força més complicades que aquesta
del Benifet, em digué : « l'Església és molt amatent a prendre, però molt
escrupolosa a donar».

En el pati del Palau Episcopal, vaig topar amb un grupet de capellans
i entre ells un que em coneixia.

Se'm varen acostar¡ aquest em saludà:
— Vós també per aquí, en aquestres terres ?
— No hi sóc pas tan foraster com us penseu. Mireu ; ara vinc d'allà

a cercar uns diners i no me'ls volen donar malgrat que no sien d'ells.
— Malament ! deu ésser quelcom del Benifet.
— Si ; un Benifet 'que comença fent malifetes i que em sembla que

és mort i per això hauré de fer marxa enrera, per enterrarlo.
En oir la meva afirmació, els sacerdots que no em coneixien, em miraren

amb un aire mig compassiu, com si jo hagués dit que volia capgirar el
campanar de la Catedral. Però, el que em coneixia, no sé si amb veritable
convenciment o bé amb una fina ironia, perquè potser sabia altres coses,
conclogué :

— Això, amb el Dr. Reig no us hauria passat.
— Fa de mal dir, fiu jo dubitativament.
I me'n vaig anar cap a la Biblioteca de Catalunya, on tenia a fer.

Un cop assabentats els meus companys, me donaren plenes facultats
per a obrar de la manera que em semblés i considerant-me Patró del Benifet
puix que jo l'havia presentat.
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Els ho vaig agrair després de fer-los avinent que em dolia haver encer-
tat en les meves malfiances ; que la situació creada pel refús i la retenció em
feria la consciència i el meu sentiment cristià i que, per amor d'aquest roman-
ticisme moral — igualment que en la gran contesa — més que per altra raó, jo
faria tot el que podria per treure de la fotja els diners lliurats condicionalment
i que ara ens retenien prescindint de la condició imposada, acció que jo no
volia qualificar, per més que ja tenia un mateix nom en el llenguatge jurídic
i en el vulgar.

I sabedor que l'advocat N'Anguera de Sojo s'era especialitzat en
qüestions canòniques, l'aní a veure, par explicar-li el cas i demanar-li si se
n'encarregaria, com així féu.

Preveient argúcies de posició, vaig insistir en que es malfiés dels
falsos arguments amb què, possiblement, toparia de bell començament, car:
a) nosaltres no érem testamentàriament obligats a fer cap Benifet, sinó que
aquest era un acte enterament voluntari per tal d'afavorir un clergue determinat;
b) el Benifet no podia pas considerar-se instituït pel mer fet d'haver lliurat
els diners, perquè aquests anaven nominalment destinats, per escrit, al proposat,
i fou amb plena coneixença d'això que la Caixa diocesana els havia acceptats.

D'aquesta manera començàvem el clàssic joc d'escrits i contraescrits,
giragonses i dialèctica guerxa i pèrdua de temps, per mitjà dels quals es resolen
sovint tantes qüestions, no pas en justícia, sinó per cansament o falla de
resistència material.

A còpia de temps i d'escrits, arribàrem al primer replà, en el qual la
Cúria, no solament mantenia el refús de tornar els diners i d'acceptar el
beneficiat, sinó que començava diligències contra d'aquest.

Davant d'això i entrant ja en plena funció de defensa, vaig resoldre que,
mentre duressin les actuacions, nosaltres passaríem al proposat una pensió
igual a la que representava el Benifet encallat.

Aleshores, per raó de l'estat mental del Sr. Bisbe Dr. Guillamet, el
Bisbat era pràcticament regentat per una mena de tutoria que actuava a
cobert de la mitra, amb tots els avantatges i els inconvenients inherents a
les situacions inestables i difuses.

De la seva banda, el beneficiat proposat també impugnava el seu refús
i, per la via ordinària, demanava la rehabilitació, sense resultat de primer,
perquè es trobà que la Cúria, no solament li confirmava la primitiva dene-

^	 197



GUAITANT ENRERA

gació, sinó que, a més, li retallava una llicència i el posava sota la vigilància
d'un altre sacerdot que, sortosament, resultà un bon cristià i, per tant, un
lleial conseller i company.

Fins aquí, doncs, l'intent d'afavorir un sacerdot dintre del procedi-
ment eclesiàstic, havia donat el següent resultat invers :

i) una calúmnia, amb totes les seves consequencies ;
2) úns diners indegudament retinguts ;
3) el proposat beneficiat en entredit dintre la clerecia puix que, malgrat

el secret de la disposició, era prou evident que no exercia una de les seves
funcions.

Mentrestant, anant-se agravant cada dia l'estat mental del Bisbe Dr.
Guillamet, se li nomenà un Bisbe Coadjutor, el Dr. Miralles, mallorquí, a qui
vaig cuitar de fer visita, per donar-li tots els antecedents del nostre cas.
De bell començament se'm mostrà ben dispost, però sospito que, tenint en
compte l'actuat, no volgué la responsabilitat d'una decisió — malgrat ésser
dintre les seves facultats, com vaig saber més tard — i s'estimà més defugir-la
i passar l'afer a Roma, si bé sostenint, sembla, la meva demanda del retorn
dels diners.

És molt possible que aqueixa decisió del Bisbe coadjutor fos deguda
al fet que, veient el tèrbol inici de la qüestió, no volgués encarar-se públi-
cament amb els causants que, al cap i a la fi, eren subordinats d'ell ; car, no
cal perdre de vista el pecat original dels Bisbes espanyols, tots ells fills de la
politica, ço que els exposa a reaccions, com li succeí al Dr, Reig ; és prou sabut
que la mitra de Barcelona té molt de tràngol degut a la topada de dues men-
talitats encontrades que 1'esvoren.

El traspàs de l'actuació a Roma entrebancava i allargava considera-
blement l'acció i els formalismes, fent que els escrits passessin solament de
tránsit per Barcelona.

Aqueixa maniobra Wallargassament, jo la coneixia prou d'altra banda, per-
què és una tàctica de les institucions contra de l'individu, puix que aquests moren,
mentre aquelles romanen, ço que fa que molts litigis quedin a favor d'aquelles
sense necessitat de raó, sinó merament per manca d'oposició i de durada.

Com que el temps passava, vaig pensar en enviar a Roma algú de la
meva confiança, per tal d'esbrinar què hi havia en el fons de la qüestió i mirar
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de desensopir-ho una mica. A tal fi, se m'acudí l'amic En Ramon d'Alòs-
Moner, casat amb una italiana que tenia un parent Bisbe.

N'Alòs acceptà de grat la proposta i marxà cap a Roma a compte nostre.
Aquest bon intent, no donà, pràcticament, cap resultat.
D'altre banda, el beneficiat proposat, després d'haver-se bellugat molt,

també demanà amb insistència per anar a Roma ell mateix, on li havien
recomanat relacions amb les quals podia comptar. Vaig accedir així mateix
a la seva demanda i vaig carregar-ne la despesa.

Aquell pobre sacerdot, sense saber llengües, ni haver viatjat per l'es-
tranger, se n'anà decididament sol, ple de refiança, estigué a Roma unes
quantes setmanes i en portà còpia d'una pila de documents que permetien
veure l'esperit de la Cúria barcelonina i el camí seguit per aquesta fins aleshores.

L'agent de la Cúria era Don Carmelo del Collegi espanyol de Roma
que, dit sia de passada, era una escola d'anti-Catalunya eclesiàstica, com el
Collegi espanyol de Bologna ho era d'anti-Catalunya civil. Don Carmelo
tenia la fama de portar malastrugança als afers que li passaven per les mans.

El beneficiat nominal tornà de Roma, i esperà el resultat de les seves
gestions i els auguris dels seus amics i encarregats particulars que havia
deixat allà baix.

Tot fou debades, perquè la cosa segui encantada en el mateix estat i
els plecs anaven i venien, i s'espaiaven cada dia més, potser comptant amb que
el temps és un gran dissolvent i, per aquest camí, encomanar-me una decisió
que jo no podia ni devia acceptar, ço és : no tornar els diners i substituir el
proposat.

Davant d'això, vaig decidir enviar a Roma un altre emissari, per tal
d'intentar somoure definitivament la qüestió, tan mal nada en la Cúria bar-
celonina. Aquest fou En F. Valls i Taberner el qual acceptà la meva comanda,
no solament pel seu sentit moral, sinó perquè, al mateix temps, li oferia l'avi-
nentesa de continuar a Roma el treball de recerca complementari d'un estudi
que tenia entre mans.

En Valls, que era advocat, i potser precisament per això, prescindí
de la rutina judiciària i es ficà decididament en l'afer entrant-hi per la teulada
gràcies a les seves relacions personals.

Trucà a una jerarquia que, de seguida, es feu càrrec de l'errada inicial
que es pretenia mantenir enfront de l'executor testamentari i, avalant la
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lògica pretensió meva, oferí intervenir amb tota la seva alta i forta
representació.

En Valls i Taberner tornà a Barcelona duent de Roma les millors
fiances pel que respectava als diners, puix que el seu alt interlocutor veié,
de seguida, la repercussió pública que podia tenir el fet de retardar la
correcció de la falta primordial que desautoritzava, moralment, totes les
actuacions contràries posteriors.

Encara passaren unes setmanes en el marasme fins que, un dia, trucà
a casa nostra un sacerdot demanant d'ésser rebut, puix que acabava d'arribar
de Roma, d'on m'havia de transmetre un encàrrec personal.

El fiu entrar i vaig trobar-me amb un clergue regular, prim, baixet,
d'expressió moguda i parlant català. Em digué que venia d'ordre superior
a dir-me que la meva pretensió havia estat resolta favorablement i que ja
me'n donarien coneixença per la via ordinària. Em féu l'efecte que era una
oficiositat benvolenta, avançant-se al Sr. Bisbe, el qual segurament trigaria
encara a saber la resolució.

Vaig donar-li gràcies i vaig pregar-li que les trametés al seu inconegut
superior, subratllant-li que el meu interés i el meu redreçament en la qüestió
era a part de l'acceptació o no del beneficiat, de la qual cosa jo m'havia inhibit
dés del començament, sinó que jo no volia, ni podia, ni devia permetre la
retenció injusta d'uns diners, comesa amb premeditació, segons els fets
evidenciaven.

En acomiadar-se, em digué que es quedava a Catalunya.

Passaren més setmanes i un dia, amb un pic de telèfon des del Palau .
Episcopal em pregaven que hi anès perquè el Sr. Bisbe tenia quelcom per a
comunicar-me.

Hi aní l'endemà matí i el Sr. Bisbe m'acollí somrient i, amb visible
satisfacció em digué que havia rebut de Roma l'ordre de restituir-me els diners.
Com de costum, no em donà el trasllat, ni còpia de la resolució, però jo vaig
ben acontentar-me amb aquell qualificatiu de restitució que havia oït de
boca del Sr. Bisbe. Jo mai no havia demanat altra cosa que la devolució
dels diners lliurats condicionalment i aquell mot de restitució era la
condemna implícita dels qui, de bell començament, havien desenfocat un
lleial i bon intent.

ieei
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El Sr. Bisbe em féu acompanyar a la Caixa pel mateix CancelIari
que m'hi havia portat vuit anys enrera, quan jo fiu el mal aconsellat lliura-
ment. D'aquesta manera es complí l'amenaça-invitació que jo li havia fet
en la nostra primera topada, més aparent que real.

En passar pel corredor d'oficines de la Caixa, com que, malauradament,
jo era prou conegut i la raó que em portava per aquells indrets encara més,
el personal es movia encuriosit i àdhuc, en alguna cara, translluïa una mal
continguda simpatia.

En essent a la Caixa, em semblà reconèixer el mateix caixer d'aleshores,
que m'acollí molt amablement, i de seguida, em retornà els títols esca del
pecat, que ja tenien a punt, més els interessos produïts, afegint, amb caràcter
consultiu, que la Caixa tenia el costum de cobrar un tant d'administració.

Jo li respongui que m'hi conformava, ja que m'ho consultava, però
donant-li a entendre que, si no ho hagués fet, l'hi hauria negat perquè una
retenció abusiva no és cap administració.

Un cop en possessió dels diners, vaig reunir els altres executors testa-
mentaris amb els quals resolguérem tornar a la meva primera proposició
de fer el Beiiifet en forma civil.

En conseqüencia, constituírem un dipòsit a nom nostre en la Caixa
d'Estalvi i Pensions per a la Vellesa, els interessos del qual eren passats a una
llibreta a nom del Beneficiat, qui en disposava lliurament.

A més, vàrem donar-li una quantitat, que ell aplicà generosament a
deutes d'algú de la seva família i, per tal que pogués continuar pel seu compte
les gestions referents a la seva situació eclesiàstica que, de vegades, el posaven
en compromisos ben desagradables.

Aquell sacerdot se'ns mostrà tostemps sumanent agraït, oferint-se'ns
en tot i per tot. El vèiem sovint, car se'ns venia a esplaiar dels neguits que li
donava la seva reivindicació en curs. D'altra banda, no s'estava mai de lloar
la lleialtat i la caritat del sacerdot sota la guarda del qual l'havien posat.

20I



Barcelona, 28 Enero 1929

Rdo. P. J. N.
Roma

Muy Rdo. Padre

Recibí oportunamente su atta. del 22 Dbre. ppdo.

Yo tuve la mala ocurrencia de ponerme enfermo por Navidad, gracias
a lo qual, terminé mal el año y no lo empecé mejor; en tiempo de los augures,
esto no prometería nada bueno.

Por fin se aclaró el asunto de aquel sacerdote calumniado, quien,
completamente abatido, vino a consultarme lo que podía o debía hacer.

Yo le dije que, en el punto donde estaban las cosas, era de parecer de
liquidar rápidamente el asunto; que hablara de él lo menos posible, que pro-
curara pasar desapercibido, cuanto mas mejor y que desde el momento en
que su conciencia no le reprochaba nada, ante Dios sería un mérito el cargar
con las culpas de los que se ocupan preferentemente del. « foro externo » y
quieren vestir la verdad, que entonces se vuelve mentira.

Para consolarle algun tanto, le facilité los medios de pagar unas cuentas
o deudas de sus padres, pobres viejos que habiendo perdido el sostén del hijo
mayor, en cambio cargan con una nuera que no les respeta y por ende se

emborracha.

He realizado civilmente la pensión que tan inal resultado dió inten-
tarla canónicamente y así termina esta cuestión deplorabilísima, que ha
durado ocho años y es digno epílogo de una testamentaría escandalosamente
indigna, que los herederos voluntarios, inmereciadmente favorecidos, alar-
garon durante catorce años, siguiendo la táctica, que no sorprenderá a Vd.,
de pasar tiempo, con lo cual, a veces se logra eliminar personas que estorban,

facilitándose así la consumación de enormidades.
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Volviendo a nuestra liquidación, anteayer 26 cte. dí orden a ese Banco
di Roma para que de mi cuenta entregue a Vd. la cantidad de cinco mil liras,
que lo ofrezco como recuerdo de una miseria humana en que ambos nos hemos
encontrado, al doblar una encrucijada de la via terrena.

Esta acción mía, veo sorprende a Vd. y sin embargo es rigurosamente
lógica pues, dejando aparte que, para mi, el dinero no es el fin de la vida, sinó
sencillamente un medio de acción, tampoco olvido que los sacerdotes, en este
mundo no pueden librarse completamente de su naturaleza humana y de
consiguiente, tienen necesidades materiales a que atender y, en su mayoría,
también disfrutan, como nosotros, la clásica parentela-sanguijue la, que solo

se acoje a beneficios y usufructos.
Saldadas pues las cuentas materiales, yo desearía que, antes de sepa-

rarnos, me permitiera Vd. platicar un poco sobre cosas más transcendentes
y espirituales.

En primer lugar, hablemos de la sentencia, según me la notificó este
Sr. Obispo.

La sentencia está bien en el fondo y es lo mismo que yo pedí, en carta
al Obispo Dr. Guillamet, en 1921, a raíz de haberse consumado el engaño
premeditado. Este documento seguramente lo vería Vd. entre los papeles
del caso.

Pero en la forma, la sentencia no puede ser más desacertada, porque
a) al referirse al testamento, le hace decir cosas que no están en él ;
b) invoca el testamento, que es de mi exclusiva competencia como

albacea y la Iglesia no tiene nada que ver, ni con una cosa, ni con la otra,
como no sea para entonar el mea culpa;

c) pretende condicionar dinero que no es, ni ha sido nunca, de la Igle-
sia, sinó que ésta lo retenía indebidamente y que ya viene condicionado por
su procedencia testamentaria r.

Lo que sí està bien, es el verbo u restituir» que emplea la sentencia,
pues implícitamente califica como se merece el hecho cometido.

Cuando yo considero toda esta historia retrospectiva y recuerdo el
Vaticano que yo conocí algo por dentro en tiempo de Leo XIII, por allà el

año 1894, no puedo evitar que se me acuda la palabra decadencia.

1 L'Església aconsellava, d'una manera massa autoritària, la fundació d'altre benifet,

ço que hauría estat convertir en un prec l'errada de la Cúria, que jo havia rebutjat.
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Este mismo concepto ha salido ahora a la luz del dia y corre por aquí
en boca de todo el mundo con motivo de las recientes decisiones de Roma,
que convierten la Iglesia de Cristo en instrumento del César, precisamente en
una época en que los césares se van eclipsando al por mayor y los pocos que
quedan se tambalean.

Por culpa de las mentadas disposiciones, en Cataluña se quedan
dentro de la Iglesia : los conquistadores, con las huestes de ocupación, los
prebendistas y los mercaderes.

Y fuera de ella estamos los cristianos catalanes, que la Iglesia italiana
ha echado del Templo y que nos encontramos en la calle con la Doctrina cris-
tiana que dicha Iglesia también se ha dejado allí olvidada y que nuestro
pueblo conservará, esperando el retorno al Cristianismo de las burocracias
que se arrastran tras la materia. Pero, cuando ello suceda, la Iglesia ya no
recobrará las posiciones que tan locamente ha abandonado.

Porque, si la contrición viene de arriba, será en forma de separación
de la Iglesia y el Estado y, además, libertad de cultos, justificadas conse-
qüencias de la actual gesta romana. Amén.

Y si el castigo viniera de abajo, tendríamos otra quema de conventos,
expulsión de ordenes religiosas, laicismo, México, es decir, evocación de aquella
semana trágica que dió motivo a mi amigo, el poeta Maragall, para cantar
su sensacional «Iglesia cremada », cuyo evangélico simbolismo fué después
ratificado por la voz de un Buen Pastor, el Dr. Torras y Bages, en su pastoral
La Gloria del Martirio.

Sea como fuere, es interesantisimo el período histórico que nos ha
tocado. A continuación de la guerra europea, que ha desmentido tantos aprio-
rismos y derribado tantos ídolos, experimentamos la epidemia asiático-ruso-
europea-esteparia, vulcanizándose en el calor Mediterráneo central y entur-
biando el Occidente meridional; hemos escuchado el suicidio politico de una
monarquia, ahora presenciamos el suicidio social de una Iglesia; en fin, no
hay más que pedir y si alguien se aburre es porque quiere.

He ahí lo que yo deseaba decirle, como cristiano que soy y pensando
en que esta confesión de un hombre envejecido, conocedor de la humanidad
y de los repliegues de la historia y, además, desarraigado del mundo, no sola-
mente interesaría a Vd., sinó que también pudiera convenir a alguna jerar-
quía espiritual, suficientemente haut Placée, para que, dominando el materia-
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lismo imperante, y disfrutando horizonte mentalmente sereno, se aperciba
de la transcendental enormidad, doctrinal y social, de la transgresión cris-
tiana cometida últimamente en Cataluña 1.

Y descargada mi conciencia, con esta confesión hecha fuera del esta-
tismo eclesiástico; desde la calle donde nuestro pueblo ha recogido la Doc-
trina, me repito nuevamente

Su afmo. en Cristo
w

No crec que el Dr. Miralles hagués tingut ve ritable coneixement de la
manera com s'havia acabat el conflicte perquè, temps després, havent-me
vingut a veure al Montseny el Secretari del Bisbat i sortint accidentalment
en la conversa el malaurat Benifet, el meu visitant exclamà fent un sospir de
satisfacció com havent-se tret un gran pes de sobre :

— I tant com ens costà d'obtenir-ho !
Jo crec que, efectivament, el Dr. Miralles, un cop ben assabentat, es

posà decidit al meu costat, donant-me tota la raó ; però, a part d'això, és
curiós de veure, en les còpies que Mn. Flavià portà de Roma, corn la Cúria
alguna vegada ressentia vents de l'altra banda, puix que m'aplicava quali-
ficatius bon xic fora del cas, poc pensant el seu incaute redactor, que la seva
intrusa entremaliadura vindria a parar al meu arxiu.

El Dr. Miralles m'escrivia sempre autogràficament en català i àdhuc
feia els sobres ; per això em reca que la seva darrera carta fos en castellà,
proclamant el seu doblegament a la dictadura, perquè aquest final desdi-
buixa el quadre de les nostres relacions.

1 A posteriori. — Es refereix sempre a la informació Tedescbini, feta a prec Magaz,
per compte de la dictadura Primo de Rivera i el resultat de la qual foren aquelles ordres
secretes eixides de Roma contra la nostra catalanitat : refrenar el sentiment popular
cristià de la nostra clerecia catalana, retardar el seu ascens eclesiàstic o àdhuc exclusió
de la jerarquia, barrar el pas a les vocacions verament catalanes, etc. Tot això per a com-
plaure el veritable esperit d'Alfons XIII contra Catalunya, encobert pel seu amical dic-
tador, precursor del filial falangisme, còmplice de la guerra civil i partícip dels seus guanys
materials.

Com que l'Església, orgànicament, també té concomitancies dictatorials, manté
políticament la barata de Casp contra Catalunya, amb una fidelitat digna de millor causa.
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Més tard, el Dr. Miralles fou nomenat Bisbe de Mallorca, amb altres

distincions honorifiques; després, també firmà la Carta Collectiva de l'Epis-
copat Espanyol adherint-se a la sublevació del Gl. Franco i infeudant-li
l'Església espanyola ; finalment, beneí els avions italians que, sortint de Ma-
llorca, anaven a bombardejar Barcelona, l'anterior Bisbat del Dr. Miralles.

Això, és una nota marginal més a la història político-burocràtico-
oportunista de l'Església espanyola.

P.

Segurament que, en entrar de Bisbe coadjutor, el Dr. Miralles passà
el plet a Roma, perquè volgué evitar-se l'haver de desautoritzar ell mateix
els seus subordinats que l'havien tan mal enfocat i algun dels quals ja havia
rebut malament e1 seu nomenament.

El fet que la solució vingués imposada de Roma, es veu (lue asserenà
moltes consciències, perquè en un enterrament vaig trobar-me amb el Vicari
General, que jo no coneixia i, acostant-se'm espontàniament, em digué, corn
una excusa a posterior¡:

— Potser sí, que em va passar per alt el Benifet !
En canvi, quan vaig explicar a N'Anguera de Sojo la veritat de la

solució, m'interrompé sobtadament :
— Així, us tinc de tornar els diners, perquè la meva feina no ha servit

de res.
— No, home, no ! Vós heu treballat seguint la via professional, com

no podíeu fer altrament i no és culpa vostra si En Valls, coneixent la drecera,
ha trencat de camí i lia arribat primer a terme.

L'home somrigué conformat perquè, segurament, en la seva carrera,
també havia après que no manquen sorpreses, dreceres i estimballs en casos
semblants.

El que em desillusionà fou, que el propi defensor eclesiàstic de Mn.
Flavià, un canonista de Roma, en comunicar-me tardanament la devolució
dels diners, em recomanava massa autoritàriament, en nom de l'Església, que
empréssim aquell capital en una altra fundació eclesiàstica, com si l'Església
pogués disposar de ço que no li pertanyia i nosaltres vinguéssim obligats a
fer res de semblant.

Aqueixa estranya girada — talment una recidiva — em féu redre^ar
altre cop i vaig escriure-li una carta severa retreient falliments i mals usatges
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tradicionals, dels quals jo en derivava advertiments pel que respecta a la
Església i la Monarquia, advertiments que pocs anys després resultaren
profètics.

També vull anotar una altra sorpresa.
Nosaltres consideràvem que, si bé un sacerdot no ha de viure en l'opu-

lència, en canvi, ha de tenir un passament dignament modest i, seguint aqueix
criteri, proveírem el Benifet, recordant així mateix el plany de l'amic Mn.
Frederic Clascar quan, en un moment d'efusió i dificultat, ens deia:

— Vós no sabeu com viu un capella: és per miracle.
La nostra benvolent previsió semblava que havia de merèixer lloances

per part de la jerarquia i no fou pas així car, parlant amb personal de la Nun-
ciatura, ens sorprengueren amb aquest retret :

— Això que us passa amb el Benifet, és perquè l'heu dotat massa bé.
Ens féu molta pena aquest argument tan poc caritatiu en boca de gent

que, semblava, tenia la missió de protegir l'estament eclesiàstic, a menys que
aquella resposta no fos sinó una manera encoberta de suposar l'enveja que el
nostre raonat proveïment podia haver provocat.

Durant tots aquells temps de la meva actuació, vingueren a trobar-me
nombrosos saçerdots, explicant-me tota llei de dificultats i misèries que estaven
passant, demanant que els ajudés, sense fer-se càrrec que la meva oposició
no tenia cap pretensió eclesiàstica, sinó el deslliurament d'un capital inde-
gudament retingut.

Aleshores poguí convèncer-me una vegada més de com circulen les denun-
cies i calumnies en la vida orgànica eclesiàstica, ço que em recordà l'exclamació
del Dr. Mestres, en un moment tràgic per a un amic d'ell i meu :

— L'odi d'un capellà és una cosa terrible! poc us ho podeu pensar!

Fou durant aqueixes converses que vaig veure fins a quin punt la
disciplina eclesiàstica era fermada a la prosaica materialitat del viure i a la
coacció social, força més que basada en la inducció espiritual i moral.

Perquè, si en un país de monopoli confessional com el nostre, treuen
les llicències a un sacerdot, li posen el següent dilema coactiu : o sotmetre's
incondicionalment o morir-se de gana, puix que el marquen amb un estigma
que, pràcticament, el bandeja de la societat, la qual li tanca les portes donada
la religiositat imperant, que és de costum, de submissió tradicional¡ no pas

de convenciment raonat en acció. En altres terres, on totes les confessions
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gaudeixen de llibertat i el Crist també es troba en les cases del davant, la
religió és un dret individual indiscutible, protegit par la llei, ço que fa que
els incidents del fur interior, restin més deslligats de la relació social.

Per culpa de la mateixa natura humana, els monopolis en tots els
ordres, espirituals i materials, són modalitats de l'abús amb tot el seu ròssec
d'impureses i sobre aquest tema es podria escriure un tractat de sociologia
històrico-experimental que conclouria en l'enunciat secular de l'insoluble
problema: el dualisme de l'home.

I l'Església orgànica no n'és pas deslliurada, perquè és un aplec de
factors humans de totes procedències.

Heus-aci «l'humanal » del Benifet, el mateix d'aquell escàndol de la
gran contesa eclesiàstica en què vaig bregar durant dotze anys :l'esca d'amb-
dues era el diner.

Les meves relacions amb el Secretari Cancellar¡ Dr. Carreras, no
s'acabaren pas amb la nostra visita de recuperació a la Caixa diocesana, sinó
que tingueren un epíleg d'una emotivitat extraordinària, que vull consignar.

Un matí, tot anant als meus quefers de la Biblioteca de Catalunya,
vaig entrar al Palau Episcopal, camí de l'Arxiu, on me calia fer una pregunta.

En el pati, per atzar, vaig creuar-me de lluny amb el Dr. Carreras
que sortia del seu despatx, el qual, tantost em veié, girà sobtadament cap
el meu encontre, amb la versalitat i rapidesa dels moviments involuntaris,
com si una imperiosa força magnètica Fhaguès atret cap a mi.

I sense donar-me temps ni de badar boca, com recitant una pregària
i amb una entonació, una mena d'unció confessional indescriptibles, em digué
pausadament :

— Mireu, Patxot ; d'allò del Benifet, jo no en tinc cap culpa i la meva
consciència n'és ben neta, perquè jo devia fer el que em comanaren.

I articulava això amb una expressió de psalmodia solemnial, com jo
no li havia vist, ni oït, mai ; perquè, tot de cop, se m'havia transfigurat ;
la seva fesomia era contreta, talment erta, llevat dels llavis que li tremolaven
lleument, però els ulls li eixien enfora, lluminosos, en una radiança interior
on es translluïa un esperit en sofrença, freturós de justificació, implorant
la reconciliació ; verament, l'ànima se li desincorporava.

Com que jo sóc un sentimental, aquell espectacle em somogué fins al fons
de l'ésser ; enfront d'aquella ardència espiritual, jo sentia una indefinible
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impressió sobrehumana, que m'evocava llegendes orientals emparentades
amb la doctrina de l'emanació i l'absorció.

La seva faç visionària em perseguí dies i dies i no em deixà aclucar
Full en tota la nit, perquè la meva ment seguia corpresa per aquella ànima,
parlant-me des del seu cos extàtic.

Un cop revingut una mica, per tal de conhortar-lo i, a més, perquè
així havia estat sempre el meu convenciment, vaig respondre-li amb dolcesa:
que jo mai no l'havia fet responsable de ço esdevingut, car comprenia per-
fectament el lligam del secret professional, majorment en l'hàbit que ell
revestia.

Dies després, sense voler, escoltant una conversa, vaig saber que, a
la matinada d'aquella mateixa nit del nostre espiritual colloqui, el Dr. Carreras
havia estat trobat mort en el seu llit !

Aquella coincidència em colpí i em renovà la escena inoblidable que
acabo de descriure, nimbada per la mort i agreujada per la dolença de recances
que torbaren molt de temps el meu esperit.

Quan vingué la sublevació de la guarnició de Barcelona i la seva con-
seqüència, l'alçament del poble i el desfermament de les masses, inici de la
guerra civil, nosaltres perdérem de vista el nostre beneficiat i foren inútils
les gestions que férem per saber-ne quelcom.

Un cop ocupada Catalunya per la invasió franquista, esperàrem a
veure si compareixia a cobrar la seva pensió, però fou debades : no féu acte
de presència enlloc.

Solament anys després, poguérem aclarir que la seva despulla havia
estat reconeguda a Montcada, per les inicials de la seva roba. Era barrejat
amb altres en una fossa de calç, tenia un braç separat del cos i algú pretenia
que l'havien tirat a la fossa sense ni ésser ben mort !

Tal fou la fi del malaurat clergue secular, Mossèn Flavià O livé i Rabinat,
víctima moral dels seus i víctima corporal dels altres.

Que Déu l'hagi. Amén.
P.
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PROPOSTA DE LA MEDALLA D'OR
AL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Sr. Secretari del Centre Excursionista de Catalunya.

Benvolgut consoci ;
Encara' que segurament el Sr. Guasch j a us trametrà la comunicació

que vaig adreçar-li fa dies, no obstant me sembla escaient fer acte de presència
per escrit, dient-vos com el meu físic s'ha afanyat darrerament a proclamar
la meva invalidesa àdhuc per a la interinitat presidencial de què havíem
parlat. El Centre així hi guanya el poder nomenar la Presidència activa que
li pertoca.

Com a recordança d'aquesta Presidència nonada, vull dir-vos una idea
que tenia in mente i de la qual volia parlar a En C. A. Torras (a. c. s.).

Fóra bonic que el Centre atorgués una medalla d'or a qui més s'hagués
distingit dintre del seu camp d'acció : alpinisme, excursionisme, recerca, eru-
dició, treball, art, etc. Aquesta medalla s'anomenaria la Medalla del Centre
Excursionista de Catalunya.

Enguany, 1923, pertocaria a En Cesar A. Torras (a. c. s.), el qual
així seria el capdavanter dels nostres medallistes. L'acte d'atorgament podria
donar motiu cada any a una festa simpàtica i estimulant.

Jo vos oferesc aqueixa medalla anyal, amb la reserva pròpia de totes
les meves coses, ço és : no Foferesc pas a perpetuïtat, sinó mentre no ho avisi
altrament i de totes maneres l'oferiment acabarà amb mi.

Us prego que feu avinenta la meva salutació als membres de la Direc-
tiva, considerant-me company en esperit, però deixeu-me estar el cos, perquè
de vegades jo mateix tinc prou feina a suportar-lo.

Me repetese vostre afm. consoci.
R. PATXOT i ,JUBERT.

Barcelona, Agost del 1923.
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FUNDACIó DE LA MEDALLA DEL CENTRE EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA

En Rafael Patxot i Jubert fa ofrena generosa al Centre Excursionista

de Catalunya, d'una Medalla d'or, que la Junta Directiva li accepta ben
agraïda, la qual medalla serà atorgada anyalment, tenint en compte les Ordi-
nacions que a continuació es consignen, aprovades per unanimitat en la
sessió del primer d'Abril d'enguany:

ia. — En Rafael Patxot i Jubert ofereix una Medalla d'Or que es dirà
Medalla del Centre Excursionista de Catalunya.

2a. — Aquesta Medalla s'adjudicarà cada any, mentre el donador no
ho avisi altrament.

3a. — Serà un tribut d'admiració i penyora d'agraïment als autors de
treballs o gestes notables, realitzats dintre el camp d'acció del Centre Excur-

sionista de Catalunya, considerat en el sentit més ample : estudis d'erudició,
arqueologia, recerca científica, historiografia, folk-lore, obra artística en tots
els seus aspectes, cultura, excursionisme, esforç físic, alpinisme, etc.

4a. — Tot servant el criteri de l'article precedent, es tindrà cura de
donar certa preferencia a les tasques intellectuals i al fet moral de la perse-
verància, com essent coses de les quals estem freturosos i que, per tant, cal
estimular, pregonar¡ premiar.

5a. — La Medalla no s'adjucarà pas solament als membres del Centre

Excursionista de Catalunya, sinó que podrà donar-se a qualsevol persona
forana que en sia mereixedora a jui de la Junta Directiva.

6a. — Seguint les convencions que deixem establertes, cada any, en
essent el mes de Març, es reunirà la Junta Directiva del Centre Excursionista

de Catalunya per a nomenar el Medallista corresponent a l'any anterior.
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7a. — La donació de la Medalla es farà solemnialment el següent mes
d'Abril, en la diada de Sant Jordi, Patró de Catalunya.

8a. — Els Medallistes constaran en Taula d'Honor en la Sala d'Actes
i en el Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya.

ga. — En Rafael Patxot i Jubert no institueix pas la Medalla a per-
petuïtat, sinó fins i tant no ho avisi altrament i, de totes maneres, aquest
compromís acabarà i pso facto amb ell.

Fet per duplicat aquest document a Barcelona, el dia p rimer d'Abril
de l'any mil noucents vint-i-quatre.

R. Patxot i Jubert 	 Joan Ruiz i Porta
President

(Segell del C. E. C.)
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MEDALLA D'OR DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Instituïda per Rafael Patxot i jubert, el 1923

Medallistes

I	 1923 1 CESAR A. TORRAS 1 FERRERI, de Barcelona, 1852.

II 1924 RoSSEND SERRA i PAGÉS, de Barcelona, 1863.

III 1925 PELEGRÍ CASADES I GRAMATXES, de Barcelona, 1855.

IV 1926 IGNASI FOLCH i GIRONA, de Barcelona, 1894.

v 1927 FRANCESCH MATHEU i FORNELLS, de Barcelona, 1851.

VI 1928 LLUÍS ESTASÉN I PLA, de Barcelona, 1890.

VII 1929 MOSSÈN JAUME OLIVERAS i BROSSA, de La Garriga, 1877.

VIII 1930 SRA. FRANCESCA BONNEMAISON, VÍDUA VERDAGUER, de
Barcelona, 1872.

IX 1931 JAUME MASSó i TORRENTS, de Barcelona, 1863.
X 1932 PERE PACH i VISTUER, de Roca (Osca), 1862.

XI 1933 TOMÁS RAGUER i FoSSAS, de Ripoll, 1862.

XII 1934 DOM BONAVENTURA UBACH, O. S. B., de Barcelona, 1879.

XIII 1935 EDUARD TODA i GÜEL, de Reus, 1852.

1 Aquesta data és la de la nominació del Medallista per la Junta Directiva C. E. C.
(ord. 6a), peró el lliurament de la Medalla no es fa fins a la primavera següent, en la diada
de St. Jordi (ord. 7a).
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FESTA DE LA MEDALLA

ANY 1925

Medallista: EN ROSSEND SERRA i PAGÉS

Trencant la meva manera de viure, som vingut aquí per gaudir de la
vostra companyia i enraonar-vos una mica des del tossal, en el coster de la
vida, on porto avantatge a la majo ria de vosaltres.

Compleixo la cortesia de donar-vos gràcies en acte públic, per la gene-
rosa distinció amb la qual cm féreu honrament, quan, seguint l'impuls d'un
poeta, volguéreu enlairar-me a un lloc que físicament no puc pas ocupar i
que tampoc no s'acordava amb el meu estat d'esperit.

M'ha mogut un íntim agraïment, puix en solemnial ocasió, la Postra
Presidència esmentà una punyida que duc a dintre, i és prou sabut que els
cors adolorits es conhorten de pietat força més que no pas l'amor s'enjoia
amb la lloança.

Altrament, em dolia de no haver estat en un d'aquests actes de germa-
nívola disciplina, on fem homenatge als capdavanters que amb llur espiri-
tualitat han mantingut el caliu de la llar pairal, abrandant les amors nostres.

Pujada amunt, un hom ha de prendre alè, es detura, guaita enrera, i
en veure els que segueixen, neix l'impuls d'esplaiar-se, de dir quelcom, i amb
el vostre permís ho faré tal com pertoca : parlaré enrera i vosaltres ho escol-
tareu tot fent via avant. No tingueu pas por d'una compaanta d'enyorances,
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perquè jo crec servar conscient dignitat del compàs de la vida on m'escaic :
serà un enfilall de sensacions, anotacions i recordances ; i en Fescolament del
viure, les recordances són el fermall que lliga el passat amb el present, les
quals esperonen i alliçonen les venidores cobejances.

Car en la llista de membres d'aquesta casa, som un nombre prou baix
per a retreure les darreries de la passada centúria, quan, vers l'any go, jo
actuava de delegat empordanès. Després, una comissió del Centre, presidida
per En Maspons i Labrós, de bona memòria, inaugurava el registre de visitants
de 1'« Observatori Català », de Sant Feliu de Guíxols. De lluny estant, nosal-
tres apreníem de respectar l'obra i enaltir la valor d'uns noms que, person al

-ment, no coneixíem, establint-se així aquella moral dependència que assaona
i fa llevar la tasca Xidealitat.

Perquè jo també som estat excursionista com vosaltres.
També he resseguit les nostres muntanyes ; m'he rabejat en els cimals ;

conec la traïdoria de la boira; la feresa del torb ; m'ha colpit el rem de pedre-
gada ; he tastat la corda i el Piolet; he respirat aquell baf terrós i reumàtic
de les crevasses, i he oït la rossolada fent retrunyir les solituds emmantellades,
somovent la fingida apatia dels glaciers. Algunes vegades m'ha seguit l'es-
pectre del Brocken ; he copsat el respir de la muntanya en la defallior de la
vesprada i compartit la seva somniesa en el bres de la nit, sota l'estellada
llampuganta.

I donant a l'excursionisme un caire que jo trobo massa preterit, us
voldria semblantment retreure la mar vers la qual està encarada Catalunya,
esperllongant aquell Cap de Creus sempre guaitant a llevant, d'on li per-
vingueren primícies de grans i fortes civilitzacions.

Recordeu que per mar s'expandí el nostre poble en els seus bons temps
car, fenent les ones, pogué el Rei En Jaume conquerir la seva enamorada ;
és envoltat de mar que ens parla Blanquerna ; a l'altra banda d'aqueixa mar
hi ha platges on ens acullen en la nostra llengua i des d'elles estant, veuríeu
l'estela catalana seguir marcant la ruta d'Orient.

Com podríem parlar de Mare nostrum si això oblidéssim ?
Si la sabeu sentir, la mar té una emotivitat que no desdiu pas de la de

muntanya, i, en canvi, ofereix una major mobilitat.
El rondineig de trenc d'onada és prou atractívol perquè vos hi deixeu

anar: llisqueu-hi endintre i serà pròdiga de bellesa.
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La dalera d'una proejada, cobrada l'escota, ben trossada l'antena i
amb la vela tesa i l'orla sotaiguada, fer cruixir la pena en una ratxada de
« vent llarg» ; els treballs per « fer apuj a », quan heu de remuntar un cap en
una xalocada, i a dues o tres llargades, allà a la mà de terra, esclata la rialla
escarnidora del rocam, que reganya les dents, tot escopint-vos el seu ruixim ;
la incertesa de l'arnorrar quan la tramuntana vos hi vol dir la seva, i torna tan
llunyana aquella costa que vèieu tan propera ; la dansa esbojarrada de la
revolçor sardanejant damunt de la « mar d'escata » ; el sobtat enverinament
de la « mar de llamp » ; el bramular del temporal esbandint en els sorrals,
arremolinant còdols, rosegant puntes o bé rebotent en els penya-segats.

Mes no sempre és així feréstega, car solament ho fa per imposar res-
pecte als forts.

També us deixarà emmirallar en una « mar blanca» sota el cel cani-
cular o en la pallidesa de les mimves ; us sorprendrà amb les formes fre-
delugues del sol, quan ix en les matinades d'hivern, mentre les afraus llen-
gotegen de boires nocturnes, i ella follejarà enganyant-vos amb estranys
« miratges » ; o bé, exhibint-vos el bell fenòmen de la « mar que fuma », podreu
contrastar la seva afalagadora tebior amb la cruesa del terral, que vos fa
venir piulots, tot embaumant-vos de flaires boscanes.

A través de la seva maragdina transparència, algun cop us deixarà
endevinar meravelles del fondal : el to d'ivori del « net », la grisor perlada de
1'« alguer », la velada policromia del « grapissar» i d'ací i d'allà, els lloms de les
« planasses » que talment semblen monstres ajaçats.

La mar té maneres dolces i amoixadores, suavitats de donzella i jogui-
neig d'infant ; tumbagues nacarades ; duu joiells vivents. Si «fa rimes », és
que té esgarrifances, i a voltes li vénen blanes lassituds ; però, la'n treu l'oratge
amb ses « ramioles », i, j a desperta, ella s'hi rabej a en el « cabrejar », i amb els
« berberols » tota s'escabella, capbussa riallera, sempre onej anta,

«Mar brava, mar verda, mar escumejanta».

MARAGALL.

No vos diré pas que jo hi hagi trobat mai cap sirena, mes sospito haver-
les sentides, i verament he vist el llop marí en la plaja soliva de Lliberola, i
passades les Formigues, a certa forària del Cap de Sant Sebastià, un jorn ens
sorprengueren els raigs de la balena, fent que un vell « coraicr » que dúiem
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a bord, evocant la seva jovenesa, expliqués coses d'una serpent de mar,
que ennartava els mariners, i lluïa un diamant « aixi gros com es puny, allà

al bell mig d'es cap».
I el meu excursionisme és anat bon xic més enllà : car deixant la Terra,

s'ha passejat telescòpicament pels paisatges llunars de grandioses planures

a tall de mars eixutes que voregen esplèndides sinuositats, com en la «Mar

de les Pluges » aquell clàssic « Golf dels Iris», on s'esplaia una sortida de sol
que cap poeta no ha cantat encar. 1 arreu es redreça muntanyam d'alçàries
pariones a les de la Terra, amb cresteres reixades de cràters i timbes esfe-
reïdores, i arrugues colossals i enigmàtiques lluïssors i esquerdaments i asto-
radors fondals, que engolirien embostes de Montserrats, de Montsenys i de
Puigmals.

I, sempre més lluny, allà en les roentors del nostre estel, he albirat
el terboll de metalls ablamats, flamejant en grandors on la nostra Terra, tota
sencera, no representaria més d'una guspira.

1 lluny de lluny enllà, escandallant la nostra Galàxia, dintre les corbes
de la qual s'anorreen i es repasten sols, he sentit com s'esvaeix la materialitat
humana; mes també m'ha corprès el gran do de la intelligència, ja que arriba
a amidar la immensitat.

Ja veieu com ne som estat d'excursionista i bé podeu tenir-me per
company.

Ara, entre companys, reprenem la conversa.
Circumstàncies fortuites han brodat un mite al meu entorn, bé prou

que me'n som adonat, i que jo assajo de realitzar en la rnesura de les meves
forces.

Un mite, no sol pas ésser cap mala cosa i us prec que me'l deixeu uti-
litzar, perquè així les meves paraules guanyaran una autoritat que certament
no tindrien pas venint solament de mi.

Ens ha tocat de viure moments històrics que s'ho valen; emperò en
judicar esdeveniments en els quals un hom juga, cal malfiar-se de les apa-
rences i les pròpies sensacions. Per exemple, en la passada centúria, els pobles
ibèrics foragitaren materialment un invasor, l'esperit del qual, no obstant,
els vencia allà en les Cortes de Cádiz. No el defenso, sinó que constato mera-
ment fets.
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1 I el que en certs sectors es produeixin actualment aquells « punts
singulars » i « llocs de retrocés » tan coneguts de la Geometria formal, no implica
pas minva d'espiritualitat nostra, sinó que més aviat la referma i fins ens
ajuda a determinar la pròpia trajectòria.

Car la barca de Catalunya navega millor amb vents de proa, perquè
aleshores la nostra gent desplega les qualitats, mentre que en les empopades
s'hi deixa anar massa refiada, cosa que no fa bon mariner.

Per tant, oh jovenesa ! preneu bé esment, vosaltres que de natura sou
impressionables i fàcilment impacients, per raó que el vostre ritme accelerat
no s'avé amb la lentor de les resultants històriques : els moments actuals
segueixen essent d'idealitat i encara ara vos repetiré : « no hi cregueu pas en
la realitat, car la cosa més real de la vida són les il .lusions », tal corn jo
ho escriguí molts anys enrera, en l'àlbum d'una donzella empordanesa que ens
demanà autògrafs, en ocasió que jo ensenyava la meva terra a l'amic poeta
Maragall.

Conreueu-la la il.lusió, perquè en les trangolades de la vida, ella vos
aguantarà en surada ; és remei per a la defallença ; besllum que traspua les
nuvolades ; oblidança de si mateix, o sia, sement de generositat i és germana
de la bellesa.

I1•lusió és perenne jovenesa i jovenesa deu amar il .lusió, usant dretura
d'inexperiència, puix ambdues àdhuc tenen raó de no tenir raó. Mireu, en
aquell conegut símil de Plató, jo crec que el corcer que brega per encelar-nos
devia dir-se « I1•lusio », i quant a l'altre, el que llordeja vers terra, anomeneu-lo
vosaltres, tot riolerament, « Realitat ».

Vos predico la « il.lusió » com acte conscient d'afirmació, oposat a les
negacions que pretenen seduir-vos ; perquè, « negació » és impotència d'afir-
mació, així com moltes preteses « realitats » non són més que il.lusions follades,
són decaïment, també impotència. I és que la il .lusió és talment una heroïcitat.

En acordança amb aqueixa encoratjadora visió, voldria recollir algunes
d

	

	 negacions que fereixen el sentiment, pretenint combatre l'espiritualitat nostra,
i em proposo oposar-hi, breument i raonada, una trilogia d'afirmació, ço és :

La força de la intel.ligència.
La valor de la pròpia personalitat.
La tradició, escola de continuïtat d'esforç.
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No espereu pas filosofies de què no som capaç i que no s'avindrien amb
el lloc d'aquesta festa. Tampoc no faran cap falla, perquè la disciplina intellec-
tual a la qual pertanyo, i la meva experiència personal, m'han ben après que
rares vegades reïx Fhoraciana temeritat del audaces fortuna iuvat, mentre, en
canvi, rares vegades falla aquella heroïcitat continuada que s'anomena tenacitat.

La meva exposició serà sense cap pretença doctrinal¡ en forma d'im-
pressió o anecdòtica recordança ; una mena de soliloqui que cadascú pugui

aplicar avinentment.
Mes, abans, fem acatament a la diada, invocant Sant Jordi, l'incom-

parable cavaller de la Intelligència, que defensa heroicament la ideal donzella
Illusió, de la fera Realitat.

LA INTEL•LIGÈNCIA

En el rebulliment i cridòria de la post-guerra, segurament que tots
haveu oït o llegit aquesta proclamació : «la intelligència és el luxe dels des-

vagats »', moderna màxima dintre de la qual Catalunya s'és vista honorada
amb l'anatema de posseir intellectuals 2.

A part del baf de terra que hi ha en aquella negació vergonyant, és
amés una violació de la veritat, perquè és prou a la llum del dia com la major
part dels genis són sortits dels estaments humils, i tots els qui estudien espi-
ritualitat han trobat, que el terme mig de força intellectual és major en l'esta-
ment humil que no pas en el desvagat, constituint això la revelació d'una
d'aquelles lleis morals de la Natura que, dreturerament severa, així amonesta
la mollície dels uns, i compensa el major esforç dels altres. Precisament aquí
hi ha el germen de moltes revolucions que han trasbalsat l'estratificació social.

Aqueixa transcendència material de la intelligència explica les perse-
cucions que ha sofert, per raó que la seva virior moltes vegades ha neguitejat
el jaç de les decadències, i en aquest sentit, la bella rapsòdia de Virgili : mens

agitat molem, també podria sonar com una amenaça.
Perquè la intelligència sap tancar en una equació l'estabilitat del

sistema planetari, mentre que un conqueridor, amb tots els seus exèrcits, no
arriba a deturar la idea d'un sol dels sotmesos, perquè cap força material no
pot agrapar-se amb la immaterialitat de la intelligència la qual és, per tant,
incoercible ; cosa que ja deia en altres paraules aquell esclau, mestre de filó-

1 Trotzky.
2 Primo de Rivera.
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sois, Epictet, quan proclamava la pròpia independència exclamant : la meva
pensa, ni Zeus la pot sotmetre.

Debades les passions humanes han assajat d'empresonar la intelli-
gència, car àdhuc ha il-luminat la foscor del reclòs, produint-hi obres admi-
rables, i de vegades d'allà dintre estant, ha trencat els lligams d'altri. Entre
molts, el cas de Galileo és representatiu de tota una fase intellectual.

També l'encegament d'ira és anat fins a segar fortes intelligències
mes no per això deturà el treball d'aquells cervells, la potencialitat dels quals
seguí actuant, i congrià tempestes d'idees, que alçapremaren multituds, i
esberlaren estats, aterrant llurs bastides.

La història prou fóra bona escola, si solament la humanitat hi volgués
aprendre ; emperò la història es repeteix amb una insistència acusadora de les
col-lectivitats incorregibles.

L'home, criatura transient, ésser efímer, esdevé perdurable per la
intelligència. Salomó, Homer, Pitàgoras, Euclides, Aristòtil, Arquímedes,
no són pas morts, car segueixen ensenyant en llurs càtedres, on nosaltres cada
jorn assistim.

El mateix passat que, indiferent, tantes coses colga en 1'oblidança, i
no respecta la polseguera dels conqueridors, de vegades es commou i en sap
transmetre a la posteritat un gest espiritual, com aquell del soldà Saladí
quan sentint-se morir sota la tenda, manà a un servent que eixís al defora i
tot fent voleiar un gran llençol, pregonés als quatre vents de la contrada :
« Guaiteu ço que Saladí se n'emporta de les seves victòries ». I anava voleiant el
blanc llençol, que l'havia d'amortallar; esplèndida lliçó, digna d'un gran home.

Quants de noms són romasos únicament per amor de la intellectualitat
que representen ! Jo sé gent que coneixia Marc Aureli, ignorant que fou un
emperador, del qual solament resta el moralista.

La intel-ligència és un do divinal que assedega l'ànima de Veritat
mes com que la finitat humana resulta incommensurable amb l'absolut Veri-
tat, aleshores neix en l'ànima aquella amorosa recança de Veritat que dóna
humilitat al saber i en constitueix la veritable essència. Per això parla el
foll quan el savi calla ; perquè el foll no sap res, i el savi « sap » que no sap
res : ço que els separa és la humilitat d'un « sap ».

Aquells filòsofs del temps d'Alexandre eren més forts que no pas el
conqueridor, perquè es reien de l'ambició de domini, i Alexandre es deixava
arrossegar per ella.
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És que la intelligència ens desclou, dignifica i amida la nostra humanal
condició. Escolteu a Pascal encarant-se amb l'Univers i apostrofant-lo amb
grandiosa justesa : « si, tu ets gran, molt gran, emperò no lio saps pas que sies
gran ; mentre que jo, home, si som petit, ho sé, que som petit ».

I la intelligència s'enlaira à excelsituds on cap violència no la pot
atènyer, com vos ho expressa altra volta Epietet quan, ja fonent-se l'estoï-
cisme a l'escalf del cristianisme, se'ns defineix ell mateix : « jo som un esperit
traginant un cos », bell concepte verament ascètic, que àdliuc enclou el mar-
tiri ; perquè si som un esperit traginant un cos, encara que llencem o ens pren-
guin el cos, romandrà alliberat l'esperit de la intelligència nostra ; tal com
ens ho ensenya el cel de la història, on l'astre de Sòcrates segueix lluint, per
damunt de les passions disfressades d'idealitat i de justícia.

LA PERSONALITAT
La societat organitzada és aconduïda vers la uniformitat, per la raó

que l'antic « regiment de pobles », s'ha canviat en lluita pel predomini, en la
qual la pròpia personalitat és un accident que destorba, puix li calen grans
masses homogènies, que són més fàc ilment manejables, i monòtones planúries
sobre les quals pugui rodar el corró nivellador, aixafant les flors per tal que no
hi canti Focellada.

La síntesi històrica evidencia com se substituí el poder personal per
la grossa bastida anònima de l'estatisme, la qual, hipertrofiant-se, invertí
el seu funcionament, i capgirant la finalitat, en comptes de servir l'home,
constreny aquest a servir-la i el mena vers aquella coming slavery predita per
Herbert Spencer.

Amb tals premises, toparíem transcendents, cremadores i compli-
cades qüestions, que enarboren la societat contemporàn ia i entre les quals
assenyalo, tot passant, la destrucció moral i material de la família, que algú
voldria convertir en un mecanisme com el de fer segells o paper moneda. I
així, d'estimball en estimball, davallaríem al fons de l'abisme, per trobar
l'home reduït a una mera fitxa en el cedulari del servum Pecus...

Sortosament, la Natura també hi té part en la liumanitat, i vetlla els
seus propos drets, i

«si no li ho donen, s'ho pren»
COLLELL.
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perquè no es regeix pas, ni és regida, per les ordinacions humanes.
Vet-ací una colla de temes, algun d'ells ben temptador per al meu

tremp; mes poc me n'adonaré, perquè, encara que no ho sembli, som en
temps de Poesia, i ara em detura un vers forà

Glissez mortels! n'a^^uyez ^as.

Seguim-lo, el consell del vers ; car també recordo que en una entrevista,
la Dra. Montessori ens glossà amb entusiasme la transcendència de les petites
coses, i la conversa exhalava talment perfum d'Assisi.

Vos ho puc exemplificar en una impressió personal, que convertiré
en paràbola.

Una vegada, jo trescava vora els tres mil metres d'alçària, arrosse-
gant aquelles fòbies pròpies del mal de muntanya, quan em cridà l'atenció
un aster alpinus, que em compadia des del seu esquei. Com que tinc una certa
propensió a l'experiment, vaig endinsar-me eil consideracions respecte de la
floreta, i, com sol succeir en semblants casos, ja ho sabeu, vaig acabar ador-
mint-me. En despertar, havia totalment desaparegut el mal de muntanya,
fins al punt que essent T aster gairebé al caire d'un estimball, vaig cometre
la infantil revenja de seure al seu costat, fent pendolej ar triomfalment les
cames en la buidor. Si algun fisiòleg m'escolta, dirà de seguida : és que el repòs
havia restablert l'equilibri del vostre cos. No ho contradiré pas, mes com que
aixo no canvia el meu argument, prefereixo l'idealisme de creure que la mun-
tanya em volia vèncer, i, mijançant l'ajut de la benfaent floreta, jo vaig
conquerir la muntanya.

Collim alguna altra petitesa, que n'haurem profit.
Si des dels carrers, bon xic massa pregons de la vostra Barcelona,

guaiteu amunt cap a la blavor del cel, descobrireu unes clapes i llepasses
negres, tacant l'esplèndid celatge ; són les cobertes de pissarra i zinc que la
impersonalitat trobà en els països del Nord, i les recollí barroera per lluir-les
en l'esclat dels nostres soleis, on són un veritable mancament de respecte a
la llum.

Àdhuc relliscant damunt del fet, veurem sota la lletja petita vanitat
de les teulades negres, aquell impersonal tot és pàtria, que barreja les grisors
boreals amb els daurats enlluernaments de migjorn, fent un pecat d'ingratitud
de sol, que mereixeria el càstig ruskinià de fosca eterna.
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Quelcom de semblant s'ha , esdevingut en el reialme de la pensa.
Majorment en els darrers anys, a casa nostra se són fetes remarcar

disciplines intellectuals no sempre prou transparentment obrades, i que no
prenent deguda cura de la inexperiència d'altri, se són esmerçades en la mala

feina d'enterbolir l'aigua clara, de manera que en aquell evangeli de Sant
Mateu, on tan bellament se'ns presenta la refiança en Déu, potser ells ens
hi trobarien l'apologia de la vagància.

Per això també som vingut aquesta vetlla, en la meva qualitat d'estu-
diant vitalici, i amb la germanívola amor d'assenyalar el perill a la jovenesa,
per tal que se'n malfiï ben esquerpa : no begueu pas en aquelles aigües tèr-
boles, car vos girarien el seny, de que freturem i que estimem tant.

Els temps no són pas de follies i ens calen totes les capacitats per a
refermar la pròpia afirmació. No volgueu pas ésser teulades negres, puix la
vostra intuïció i serenor llatines, tenen prou tasques a fer, més escaients, més
enlairades i sobretot més nostres, que 1'esmerçar aptituds embullant-vos
en l'impersonal joc de disbarats de percaçar la raó quarta, de la sèptima
arrel, de la incongruència, recorrent, imaginària...

LA TRADICIÓ
Coírentment, no avalorem pas corn cal el gran tresor d'afirmació que

hi ha en el fet de tenir història, per raó que la seva força actua en nosaltres,
àdhuc sense que n'haguem esment. Suara, jo vos cantava la mar amb sono-
ritats del Laci i la meva vela flamejava en el gregal, que ens duia l'oreig de
l'Àtica, mentre les ones portaven el ritme catalanesc que serven d'ençà de
l'Edat mitjana. Quin poble pervingut, per ric que fos, podria adquirir això,
ni amb la seva sobreïxida d'or ?

I d'aqueixa història n'havem heretat la tradició on trobem estotjada
l'experiència de les passades generacions, traduïda en saviesa, per servir-nos
d'escola en la qual ens honorem, de la qual aprenem i per la qual ens enlairem.

Tradició és l'ànima collectiva purificada a través del temps i consti-
tuint una resultant, una mena de sediment espiritual, on cada generació
aporta el seu dignificat polsim. Per això l'obra de la tradició es fa amb la
majestuosa lentor de les coses definitives, car la seva pèndola no bat pas segons,
ni tan solament vides humanes, sinó centúries, després de les quals el poble
troba cristallitzat en poques paraules o en unes breus ratlles, Fassenya rnent a
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voltes mi l-lenari. Mes això qui us ho explicaria autoritzadament, és el Mestre
que avui som vinguts a honorar.

A la tradició devem l'esplèndida represa de la nostra espiritualitat,
força més transcendent de ço que nosaltres mateixos suposem i a la qual
prou té aplicació aquell virgilià meus agitat molem, puix ha somogut inèrcies

seculars.
Sense ella, no haurien pas sorgit els Jocs Florals que, amb ennoblidors

sentiments, han creat tota una literatura on la poesia té poemàtiques mera-
velles, i la prosa escriptors que han merescut les honors d'altres llengües ;
sense ella, l'escola dels nostres cronistes no s'hauria continuat en una histo-
riografia on ja sabem ben retrobar la nostra personalitat, despu llada dels
primitius lirismes ; ella, ens fa fruir d'una Art pròpia, ben caracteritzada ;
per amor d'ella, els clasicismes grecs i llatins ens parlen ja en la nostra llengua,
aportant-hi llur formidable reforç ; ella, ens fa ofrena d'una gemada florida
folklòrica, on el nostre esperit es reposa ; sense ella, no hi hauria Biblioteca
de Catalunya ; per ella, anem bastint una Ciència catalana acollida en la
comunitat internacional del saber ; sense ella, no existiria aquest casal que
ens hostatja ; ni els vostres cors vibrarien amb la dalera que els fa bategar
ni jo vos parlaria, com vos parlo, des d'aquest setïal.

En certes activitats, la continuïtat de la tradició se'ns fa més aparent.
Sense aquell esclat popular que fou En Clavé, no tindriem ara « Orfeó Català »,
planter d'orfeons, i els nostres cantaires no ens encisa rien amb els triomfs
de la polifonia, ni hauríem sublimat la nostra cançó, fins al punt que el passat
es revé i es redreça per tornar a escoltar les dolçors del « Noi de la Mare » i
de la « Mare de Déu », que àdhuc es fan sentir de les gents foranes, puix d'en llà
de la mar són vinguts compositors a glossar el miracle de « Sant Ramon » ;
fins al punt que 1a cantaire del Nord, tota commosa en les paraules del poeta,

« Cantava cançons — de la meva mare,
que quan jo era infant — ja me les cantava
i ara que sóc gran — les canta l'eslava ».

MARAGALL.

Tot això és efectivitat d'afirmació, i conhorta comparar-ho amb les
negacions filles de la guerra ; car la humanitat està passant un dolent quart
d'hora, i no sap com refer-se de l'abús de violència ; no manquen pobles que
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expressió de temença en els cervells primaris i en els pobles on 1a jerarquia
consisteix en un poder personal, basant-se en la violència i, per tant, mancat

d'autoritat.
El meu avi Rafael Patxot i Ferrer ja definia l'autoritat : és una funció

delegada del poble i regida per la intelligència. Justament la inversa de la
transgressió que ha regnat aquests anys darrers.

En el parlament que estic comentant, sortia una imatge esdevinguda

actual d'aleshores ençà.
Jo deia que la barca de Catalunya sap cenyir prou bé una proejada i,

en canvi, no sol servar gaire en les empopades, perquè oblida massa aviat
la precaució i així no és rar que facï u guinyades » i perilli que la vela (c prengui
de l'altra volta». Mariners, ja m'enteneu.

I vosaltres, terrassans, escolteu també : de vegades Catalunya agafa
una mena d'infantilisme, que la predisposa a deixar-se enganyar i la fa dis-

treure o enternir -se cinc minuts abans d'arribar al punt critic, perdent avinen-
teses que són de mal rescabalar. Guardeu-vos d 'aqueixa feblesa, vosaltres que
teniu de forjar una bona anella per a la continuïtat del nostre poble.

Ara, que tothom faci el cap viu i compleixi el seu deure, mantenint-
se en el lloc que pertoca.

Alerta, timoner: armeu l 'arjau, cobreu l 'escota; vela va!

Barcelona, Maig del 1930.
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ANY 1928

Medallista: EN FRANCESCH MATHEU i FORNELLS 1

Estimat Mestre en Gay Saber
Francesch Matheu :

La meva vida ha estat molt curta d'infantesa i això que encara som
estudiant.

Per la mateixa raó i amb el vostre permís, jo voldria afegir-hi avui, un
gest d'infant.

En agafar la pluma per al meu parlament, me sorprengué que escrivia
una mena de prosa rimada, i pobre de mi! me som deixat temptar i he caigut
en la vana pretença de voler-la continuar.

Es clar, n'ha resultat una mètrica poc complaent, empassegant-se en
rimes revesses, i al millor, fugint, trencant la disciplina.

I així, casant la llegenda nòrdica amb el solei de migjorn, m'és nada
una veritable rondalla de coses nostres, en llurs esclats i minves i represes.

Com que malgrat la forma defectuosa, la meva contarella no serà pas
mancada de seny, ni de cor, me dóna refiança per a pregar-vos que n'acolliu
el fons amb aquella condescendència paternal que, a mida del pujant de la
vida, se va amorosint més i més, fins a tornar-se infantívola germanor.

De vegades, els infants tenen atreviments certers, que cal saber escoltar
en la innocència llur, perquè ens fan repensar, i aquest privilegi d'infantesa,
que l'edat ens va prenent, comporteu que jo el gaudeixi ara uns instants, ja
que vinc tan cançat d'ésser gran.

Mestre, so prest a la vostra honor i reverència.

1 Aquesta fantasia sentimental i evocació floralesca en uns moments en què els
Jocs Florals eren prohibits per la primera dictadura, no fou llegida en l'acte de lliurament
de la Medalla, per la raó emotiva que explica l'Historial de FInstitució Patxot, pàg 141
i per això fou llegida privadament més tard, el 9 de Maig, en l'estatge del Medallista.

n
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LLEGENDA DEL CAMINANT

Camina que caminaràs.

Terres enllà hi ha una llegenda,
que alguns de vosaltres ja coneixereu ;
així i tot, j o us la vull retreure,
car ací a casa nostra, àdhuc ignorant-la,

n'hem estat hereus.-

Copsareu la llegenda, tal com la vaig oure,
en la vall muntanyenca del Berner Oberland,

on amb tristoi esperit,
jo curava d'un físic defallit.

Ens la contà un frare dominicà,
d'austera testa, faccions retallades i gesticular nervut
ens contava la meravella i allà mateix ja s'era obrada,
car anys abans, jo havia vist una prada,
on ara ens sopluj ava la bella església ogival.
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Al mig, una palmera esbadiada,
columnant fins la volta, li servia de puntal',
i sota el fullam de la nau ressonanta,
llum policromada traspuava el vitra ll ,
clapejant cosmopolita multitud
que recollida, escoltava en gran quietud
la paraula vibranta d'aquell frare blanc.

In illo tempore hi hagué un caminant,
comanat de seguir la terra,
sense poder esguardar enrera,
sinó sempre fent via avant.

Quant dura n'era la feina,
prou que ho endevinareu!
car el bé el seguia darrera,
i ell anava sempre de cara al mal!

Als seus peus, s'obrien timbes pregones
vessantes de foscor,
el seu cel era gropada,
llampegant d'ira i desfermant ventada
furienta de passió.

Vora mar, la terra cruixia
amb el botir de tanta onada,
i bramulanta rosegava,
s esvorava i revenia
encavallant sos rej alls,
i entre rompents de negralls,
penya-segats engolia.

1 Es refereix a la capella catòlica d'Interlaken, en el centre de la qual hi ha una
columna simulant una soca de palmera, que aguanta la volta amb el seu fullam.

233



GUAITANT ENRERA

La plana era deserta, catifada d'espines ;

l'eixuta torrentera, un aspre codolar ;
menava a la garrotxa, barrada de garrigues,
una frèvol passera, que feia el cap rodar.

I allà, al cim de la serra,
sobtada de fredor,
el pedregam s'esberla,
esclatant de gelor.

Mes, sense parar-hi esment,
camina que caminaràs!
sempre guaitant avant,
abstret complia el seu deure,
aquell lieroic vianant.

I rera seu, l'alba lluïa,
i el sol s'alçava radiant ;
joguinejant s'esbandia
la mar, lliscant el sorral .
Les planes treien florida,
i riells de llum destrenant,
desfeia's la nuvolada
en serenor triomfant.

Cortrencant-se la gelera
l'aigua n'era alliberada,
i saltant per la timbera
persignava la contrada,
flamejant l'espai
amb doble irisai :
la senyera esperançada
de Sant Martí.
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La terra, gràvida esdevenia
permor de la soleiada,
i remorej anta glatia,
brunzint de bunior alada,

L'ocellada refilava,
cantaven les fontanelles,
les flors, s'aponcellaven totes,
i aplegant-se les parelles,
en braços de la mare
s'enriolava l'infant.

Tot això seguia la petja
del miraculós caminant
que no podia veure enrera,
i solament guaitava avant...

Han passat moltes centúries
d'ençà la cosa succeí,
mes ja no en fa pas gaires
que el Bon Pelegrí,
camina que caminaràs!
transitava per ací.

La gent estava distreta
i ben pocs se n'adonaren,
llevat la colla selecta
que commosos s'aplegaren
en germanor de naixença,
per a guarir d'enyorança
i reprenent llur volença
treballar amb esperança.
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No us distregueu, infants !
escolteu bé, donzelles !
car la rondalla va avançant
i ara vénen meravelles.

Entremig del brogit
d'aquella gentada,
que s'era oblidada
del seu propi esperit,
un fidel trobador
vella arpa polsava
i al poble clamava
amb veu dolça d'enyor:

« Jo som d'una Mare — que en te gran fillada,
i terra planera — de mar fistonada,
i rostes muntanyes — de neu mantellades,
que la boira enfloca — i a ple sol daurades.
Si la coneguessiu — bé Fhaurieu d'estimar,
car sembla pariona — del vostra comellar. »

«Tenim parla mascle — en gestes forjada,
mes també sonora - com rialla d'infant,
la gent que l'escolta — ne resta encisada,
i és vostra bessona — car l'esteu parlant ! »

La veu tensonada
del trobador,
així els recordava
llur germanor.

I de Foblidança
el poble es colpí,
quan ple de gaubança,
tornava a camí.
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De nostre rei Joan, s'oïa la tonada
les ruïnes contaven passada beutat
veia Aribau la Pàtria retrobada ;
també sonava el Gayter del Llobregat
i bressava la mar l'Illa Daurada,
parada escoltant les llangors d'Ausias March.

El Ter corbat, un Fluvioler s'emmena,
vers la plana que guarda la cabana,
on l'amor del Pastor i la Sirena,
se'n riu ; del xiular de la tramuntana.

I del Canigó en la placèvola afrau,
les campanes de St. Martí tocaven,
esbargint la bravada del Comte Arnau
i els cataus on les gojes s'amagaven.

Besant el Roine, de trobadors planter,
Provença, colrada de sol estival,
acompanyava amb rengleres de xiprer
Mireio, duent-nos la Copa de Mistral.

I sotjava Occitània encuriosida,
« Aquelles Muntanyes, que tan altes són »
i vella germanor havien partida.

Dispost a foragitar la Moreria,
fins el Conqueridor sorprès s'alçava,
mes la sua mortalla pausat recollia
i a la fossa, solemnial, retornava,
pus no era cosa d'espasa, ni de rei,
un poble encisat per amors d'altra llei.

Així fou complerta la trasmutança,
estela formosa d'aquell caminant,
que la veu del nostre tenia en lloança.
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I en la seva dalera,
cendres i brasa destriant,
jamai guaitava enrera,
i sempre de cara avant
fent la seva comesa,
en els nostres finestrals
havia deixada encesa :
la llàntia dels jochs Florals.

Llavors, amb la pensa enardida
per guspira genial,
un llaurador prengué embranzida,
i donant braçada — a fons la Mar Gran,
d'una sola embosta !
se feia ben nostra
i treia en surada —l'imperi d'Atlant.

I un vident, que jugava amb la ginestra,
extasiant-se davant l'altre fondal,
del més enllà freturava l'enquesta,
adollant aquell u Cant Espiritual »
on parla l'ànima corpresa
i vol aparellar el Cel
amb la bellesa de la Terra.

Camina que caminaràs !
que Deu t'ho pagui, Mestre caminant !

L'esplet del nostre jovent,
que ens hostatja en son Casal,
afegí son ardiment
a l'encerca de l'Ideal.
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Calcígant el Pirineu congestat,
desfeia de Flordeneu la traïdoria,
que al pobre Gentil havia malfadat
i permor d'ella la vida perdia.

De la miranda del Puigmal,
albirava enllà del ponent,
nebulós de revolçor,
les messes dels vergers d'Atlant
que entremig de dos móns van dient
la gesta del llaurador.

I sempre volent més amunt,
trescà de Feternal Mont Blane,
per dalera de veure lluny,
arestes que el temps va esmolant,
i torrejant en la blancor,
cap a migjorn llambregava,
la catalana barriada,
al peu de l'Etna gítador.

Escalà el timbós Matterhorn
per a fruir la llevantada
i aclarir si durava el Born,
d'aquella nostra Orientada.

Camina que caminarás!

Sense retornar enrera,
Oh! Vós, secular caminant,
vullau mostrar-vos un instant,
al poble que així us venera!
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Perxò, en aquesta diada,
Sant Jordi, el Bon Caminant,
s'aturava en la creuada
i escolta els qui van pregant.

Espill de j ovenesa,
ve de flors engarlandat,
servidor de bellesa,
patronant la idealitat,
vencedor de feresa.

Per retre-li homenatge
som ací tots aplegats,
en nostre bell hostatge
ple d'exemples dels passats,
i complint la prometença
segellem nova fermança,
en germanor de naixença,
compartint-nos l'esperança.

I permor de la Mare
que ens acarona
en el nostre escó pairal,
lloregem el germà gran:
de la « Copa de Mistral »
ell senti la contada ;
del Bon Pastor
del Canigó,
ens dugué l'abraçada,
en son « Reliquiari »
ple fins a vessar,
que d'arreu' s'escampa,
car no es pot tancar,
i amb els altres majorals,
te arrecerada
de la ventada,
la llàntia dels Jochs Florals.
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MESTRE :

Les flors que us ofrenem,
totes són ben vostres :
les unes, les haveu guanyades,
les altres, les mereixeu.

L'ofrena fóra poc complidora
si només portava flors :
1a criatura moridora,
va cisellant-se en plors.

Vós assenyat Poeta, ja sabeu,
que no haurà plenitud de viure,
qui de sofrença ignori la creu,
la joia us la duen els altres,
a mi em resten les tristors.

Vós, tan bon fill i ensems pare,
de la vida en el cim alt,
preneu mes roses esfullades
servant llurs tiges esqueixades :
en vostre cor
hauran conhort,
refloriran agraïdes
llàgrimes perlej ant,
i les cruentes espines
s'enrogiran de sang.

Ara l'ofrena és completa.

Vida d'home és així feta:
la seva amor, mena dolor,
i en la dolor, renaix amor.
Perquè s'argenti l'alba riallera,
cal primer un abrandament de sol post.
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Camina que caminaràs!
si fossis ací, benaurat caminant.
endolciries mon desconhort.

GERMANS:

Talment parla la llegenda,
heretatge secular,
una, iliçó d'experiènça
per vosaltres novençans.

Camina que caminaràs!
vosaltres seguiu darrera,
nosaltres ja som davant.

La llegenda mai no acaba,
serà llarga com voldreu :
nosaltres anem filant-la,
vosaltres 1a nusareu.

Mentre canten les cigales
dels jochs Florals,
van formigues afanyades
el gra aplegant.

Seguint la treballada
de la nostra avior
farem altre llaurada
per la germanor.

Somriurà la serralada,
els arbres s'enjoiellaran
i s'alçarà Focellada ;
els mals pastors penediran,
i rependrem l'alenada
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pensant en Nostre Senyor,
quan clavat en creu moria,
culpat de tenir raó
contra un poble que mentia.

No us faci por la mar,
ni el temps, ni la foscura
si l'home ha de finar,
són esperit perdura,
i enc que s'enrunés la terra,
en bella i divinal essència,
entremig de sa desferra, '
resplendiria la Intelligència.

Santa Maria, toqueu les campanes !
Deixeu-les que brandin i vagin brandant !
Si tothom compleix el deure,
camina que caminaràs!
sense guaitar enrera, sempre cara avant,
no caldrà pas que ací torni
el llegendari caminant.

20 d'Abril del 1928
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Medallista: EN LLUÍS ESTASÉN i PLÀ

En aquesta festa, que és ben bé de jovenesa, tant per l'esperit que hi
alena, com per la tradició de la diada, la finalitat de l'acte i la qualitat del
medallista, deixeu-m'hi aplegar la veu d'aquella altra jovenesa de la passada
centúria, la idealitat de la qual esdevingué prou efectiva per a esberlar ficcions

seculars.
idealitat és jovenesa d'ànima i nodriment de voluntat ; nosaltres seguim

pregonant-la fidelment i, per amor d'ella, som romasos lliures del materialisme
imperant. Llei de lleis, la Llei moral abranda, justifica i garanteix el nostre
entusiasme, perquè, en temps de materialitat i decadència, una salvadora
reacció providencial, fa que sia més albirador l'encís de l'espiritualitat. I ací
escau la vella divisa : la mort n'y mord.

'Festegem un muntanyenc, ço és, un home que s'adelita lluny de l'anò-
nim apilonament humà ; que deixa el discordant brogit de la ciutat, per la veu
harmoniosa de 1a natura, i l'aire tèrbol del fondal, per la transparència dels
cimals, i els perills traïdors de la urbs, per la franca ardidesa amb la qual tempta
la muntanya, bo i defensant-se lleialment, encoratjant-nos ala lluita i gairebé
confessant-nos per endavant, atractívola, que ella es vol deixar conquerir.

Aquesta avinença de l'home i la muntanya, enclou un simbolisme
que assajaré de glossar breument i, fugint de la literatura cabalística que ara
s'estila, us en vull parlar en llenguatge planer i exacte, seguint la usança del
meu temps.

Jo no se si la gent s'adona prou de la raresa de 1'« home». Els clàssics
ens trameteren l'anècdota de Diògen cercant un home en ple dia amb la seva
llanterna i, si això succeïa aleshores, què diria ara aquell filòsof, si li calia
cercar-lo en el present ?

Aviat, pel camí que anem, l'home perilla d'ésser menys que una raresa,
perquè acabarà esfumant-se en la boirina de les recordances mítiques. Si a
això devallessim, cauríem als llims d'una societat sense humanitat, on hauríem
de menysprear i desaprendre la nostra valença mental.

Actualment, aquell ésser que, segons els llibres sagrats, Déu creà a
imatge d'Ell, predestinant-lo, sembla que ja no serveix per a la terra, que
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àdhuc hi fa nosa ; almenys, tal és el parer dels que ací baix volen esmenar
l'obra del Mestre i substituir-la per un nau emmotllament, curosament sim-
plificat, del qual surt la feina tota d'una peça, amb els sentiments segons
comanda i les idees convencionalment retolades, gent que es belluga sense
destorbar, com feien els altres que, essent de divinal factura, tenien volença
i sensibilitat i mentalitat pròpies. Amb permís de les dames, aquells homes
eren prou bella cosa.

Malgrat les seves qualitats o, millor dit, precisament per amor d'elles,
l'home veritable és un grop, uii nucli de resistència que trenca el cobejat
allisament de la societat moderna, la qual no el vol comportar perquè desdiu
del seu blasó on tampoc no admet quarters, i solament llueix un laminador
campejant sobre el miratge del desert.

Mes, com que la humanitat és primordialment i fonamental un fet
natural, i el món no pertany a cap monopoli, Madona Natura, servant la idea
de Déu, ens presenta i ofereix la muntanya, alçant-se corpòria, desmentint
la pecadora pretença d'arrasament ; per ço, la muntanya ha estat sovint
santificada.

Dalt de la muntanya, Moisès anà a cercar i rebé les taules de la Llei,
i el Crist, quan sembrava la seva llavor per la Galilea, es deturà a muntanya
i hi condensà el seu ensenyament, i aleshores brollà en senzilla beutat el
sermó de la muntanya, adollant puríssima doctrina, que massa fàcilment bes-
canvien els que més deure tenen de practicar-la.

No em direu pas de cap invasió que sia vinguda de muntanya ; ben
al revés, que quan la plana s'esvalota i les seves ones sobreïxen enfellonides,
és amb la muntanya que topen i s'hi esmorren i es deturen, puix ella sempre
ha fet causa de restitució o estat bressol de reconquesta : no plauen a la lli-
bertat els rasos ni les planures, sinó que vol cingles i cresteres i puigs, ben
penya-segats.

Quan el sol es pon, reserva la seva llum darrera per a la muntanya, que
s'arroenta i encén com un far, afitant Fexcelsior de la natura i l'endemà,
quan s'ha esmunyit la fosca i l'alba argenta el vel de la nit que es desfà en
rosada, el sol retorna enyoradís, per a donar el seu primer bes a la muntanya
que li somriu fidel i, commosa, ella fa riellar l'aigua pels llisalls on ell s'emmi-
ralla i, afanyosa, apressa l'escorriment de les congestes per tal que els torrents
saltin ioguiners en llur tasca de dur fecunditat a la terra baixa, devers la
qual s'escola, generosa, la muntanya maternal.
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Si la mar boteix, roncant esvorada, té neguit de poca durada i li cal
retornar al cinyell dIorizontalitat, que el Mestre Vives ha sabut musicar.

Si l'aire s'ennegreix i encastella nuvolades desbotant llamps i trons i
pedregada, són així mateix geniades que acaben ï es fonen en un cel ras de blau.

En canvi, la muntanya és monument de permanència, estrebada de
jovenesa de la terra, imatge de la lluita amb si mateix, gest de revolta soli-
dificat, reserva d'energia, afirmació dominant l'aplanament que l'envolta,
proclama de personalitat i digna graonada per a eixir de la calitja de la plana.

Sense muntanyes, ben segur que Catalunya no hauria omplert centú-
ries d'història medieval, i l-luminant-les amb la seva cultura; ni l'espiritualitat
catalana hauria trobat llevat per a la nostra renaixença ; ni ara el nostre poble
s'obstinaria a voler perdurar.

La muntanya és un poema amb tants de cants, com sien el tempera-
ment i les facultats dels que la fullegen.

Per als esperits plàcids, hi ha closes gemades de flors, la vall tranqui l-la
descabdellant les fumeroles de les masies, la salmòdia del rierol i Favellutat
glevatge de les prades.

El pintor, extasiat davant la gamma en davassall, es desesperarà de
la seva paleta que solament disposa d'ingredients de cosa morta, mentre que
les colors de muntanya són pastades amb vida.

Si sou romàntics, damunt el segle vïncladís envejareu l'alosa quan
canta la plenitud del viure, i enlaira triomfalment la seva espiral, fins que,
sobtada de paternal recança, es deixa caure dret baix, a la niuda : no es pot
arribar al cel tenint les amors en terra.

Reposem en els setials d'un ras i, si escolteu discretament, afinant els
sentits, en la dignitat de la quietud sorprendreu intimitats. Quan la boira
puja de la coma i traspassa la carena, canviant d'afrau, ho aprofita per a
xiuxejar amb els brins de l'herbei ; és que els duu noves de l'altre vessant, com
després trametrà les d'ací a1 serrat d'enllà ; la boira és un dels molts correus
de la contrada.

La muntanya fa aplec de vida de tota llei. Les aigües acotxen gene-
racions ; les balmes estatgen els aimadors de la nit ; en el tou de la boixerica
s'esplaia un món, i la fosforescència de la fullaca és plena de misteri ; la bellesa
s'hi prodiga arreu. Ah! si l'home volia correspondre-li !

El músic oirà tonalitats i ritmes indefinibles : la prestissima cromàtica
dels insectes, el tremolós sincopat dels saltarells en la ginestosa, la cantúria
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polifònica dels verders, i el solemnial choral que el vent diu en l'orgue de
l'obaga.

Fogar de gentilesa, la muntanya s'és donada a les flors, i elles se'n són
fetes mestresses, tenint-hi un parament de riquesa i varietat astoradores.
Veureu feixugues elegàncies com el manyoc morat de l'herba lora i tiges

gracioses duent el botó daurat de l'àrnica; diferentment, moltes gencianes

es plauen millor ran de terra. El safrà de muntanya, previsor, soterra fondament
la cabeça; d'altres, imitant la flor de neu, van abrigades de llana. No havent-hi

malvestat, la rosa alpina és sense espines. Tampoc no hi manquen les barroeres,
que impacients travessen a deshora la gruixa de neu i, amb campanetes d'ivori,
fan el toc de primavera per a deixondir i esparpellar anticipadament el veïnat.
Inconscients heroïnes, les flors s'enfilen arriscadament sense fer cas ni de la
neu ni del torb, i grifolen en les clapes entremig del glaç, badant-hi corolles
vistoses, que les papellones també aniran a visitar, en les hores de soleL
Hi ha flors temeràries, que pugen força més amunt que el més alt cim pire-
nenc. I allà on no pot arribar la pinosa, que amb el seu forçut aparell de
resistència és retuda i deturada, a llà campen, arrelen i s'esplaien, bellis-
simes mates de flors que, enasprades, regnen sobiranes, per virtut de llur
mateixa delicadesa, i algunes, les saxi f ragues, s'hi guanyen el nom de
clivelladores de pedres. Oh ! dona ! guarda l'ensenyament d'aquestes
amigues teves.

De vegades, la muntanya s'encaputxa de núvols durant la diada,
per pregar amb les seves companyes ; mes, al capvespre, sol descobrir-se,
i, nua la testa, rep la serena, en la celístia espurnejant de llantions.

Per als cors turmentats, reserva la cruesa de contrastos, la solitud
ombrívola, la severitat de l'avetosa, els xiscles de la xuriguera, la feresa de
les tarteres, i el planyívol rossol.ar  del pedruscall en la clapissa.

Els tràgics fantasiejaran al peu del cingle, en l'escampada de rocam
s'abocaran al badall de la ferla ; capiran la sofrença del terrer retorçant-se
vionat ; admiraran les arestes remordides pel llamp, i sentiran com les allaus
fereixen cruelment la faç de la muntanya.

Que no es deturin pels costers, amunt sempre, els contemplatius. A
mida que aniran pujant, les colors en minva, esblaimant-se, guanyaran estesa ;
el so se simpli ficarà en la tonalitat bàsica, i el ritme desplegarà una amplitud
descompassant la migradesa orgànica. Via amunt, integrant totes les colors,
la muntanya es vestirà finalment de blanc, per agermanar-se amb la blavor.
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Llavors, havent restat enrera el bògit de la terra, ï despullant-se mentalment
de la nostra deficiència sensorial, els contemplatius, alliberats de la llordesa
de la còrpora que ens té fermats, pressentiran aquell acord, omnip resent i

eternal, essència de la Deïtat.
Sortosament per a nosaltres, Catalunya n'és terra de muntanyes,

i si els cossos que ací baix es malmeten, podem guarir-los allà dalt, majorment
hi refarem l'espirituali tat , enfangada per les fotges dels caminals de la planúria ;
tot ço que aquesta rebutgi, prou que heurà l'acolliment dels cims.

Els que, coneixent els paranys de la neu, ramblegen pels crestalls de
les geleres ; els que, havent après la malfiança amb què cal tractar les canals,
s'entafuren per les esquerdes i saben hissar-se fins a les coronises que donen
la clau d'un mal girant ; els que escalen el vidriós lliscament del pendís glaçat,
i amb la tenacitat de llur entusiasme, guanyen la muntanya per fruir-hi
la rapsòdia de les altures ; els que es despengen encordats per l'espadat, i
reposen en les lleixes de la timba, bo i esperant la represa de Fencordament ;
els que clouen l'ardiment de l'ascensió amb la prudència de la davallada;
aquests mostren un tremp d'ànima, tenen un domini de si mateixos i adqui-
reixen un sentit de la realitat, que els avesa a resoldre les situacions dïflcils
sense temença, puix han trobat com el dubte és perdedor viarany, que esmerça
temps i no mena enlloc. La muntanya forja voluntats amb l'oreig de la
deslliurança.

Guaitant des dels cims s'eixampla la mïranda i els accidents de la
terra poc aparenten, perquè es fonen en determinants que es destaquen relle-

vades; així, el muntanyenc s'adona aviat de les marrades que la gent fa, i
Falpinïsta és vivent exemple de la gran lliçó : solament s'assoleix ço que es
mereix i es guanya amb el propi esforç ; els cims sempre esperen els qui volen
puj ar-hi !

I els davanters que talment junyeixen la nostra impetuositat meridional
a una disciplinada constància, que no tenen rodesa de cap ni senten el xuclador
de la buidor, i en la serenitat de les altures acoblen l'esperit i la matèria,
aquests són encoratjador i assenyat guiatge per a les colles que van trescant
la carena, frisoses d'aplegar-se tots, part damunt dels solatges de la plana.
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Medallista: NA FRANCESCA BONNEMAISON, Vda, VERDAGUER

Un amic malaguanyat, el Rvnd. Dr. Norbert Font i Sagué, em féu
adonar, fa anys, de la naixença de la preuada Institució representada per la
Medallista d'enguany; més endavant, vaig intimar-ne la coneixença a través
del jovenívol entusiasme d'una filla que en compartí les tasques i ara, em
corlliga a l'Honorable Dama una escena de dolor.

Mes àdhuc la dolor cruenta que esqueixa el cor i descarna l'ànima, si
la sublimeu amb esperit de sacrifici, us regalimarà serena amor a d'altri, i és
aquesta amor — filla de dolor — la que em porta avui entre vosaltres.

Voldria que m'escoltéssiu, no pas amb aquella mera curiositat del
que percep cosa externa, que desperta sensacions externes també ; sinó que,
recollint-vos, deixéssiu oir aquella veu interna que tots duem tan pregona;
tan pregona, que fàcilment Facalla la remor del món.

També us proposo que, per uns moments, deixeu de sentir, a fi de
millor raonar, ben aplegats, únicament curosos de la veritat.

Podria ésser que algunes de vosaltres, abrandades en la dalera d'acció,
sospitessin agressivitat en la meva exposició ; a les tals, jo deman per endavant
perdó,

Honni soit qui mal y pense;

mes les pregaré igualment, que abans de judicar, recordin l'assenyada dita
dels escolàstics, els quals en el doll de la dialèctica llur, no oblidaven pas que,
de vegades, la veritat se habet ad oppositmm, i jo estic en aquella maturitat des
d'on ja es veu massa clar el problema de la vida, i prou clara la lliçó de la mort.

De la dona catalana, se n'ha parlat, se'n parla i se'n parlarà, en termes
de la major cortesia ; no obstant, la cortesia, al cap i a la fi, és educació, no
pas ensenyament, els preceptes del qual són força més austers, menys pla-
cèvols, si bé més transcendents, perquè enclouen els dictats de l'expe riència.

La visió d'un solitari com jo, és massa monòtona i restringida pera tractar
un tema tan perdedor com el vostre ; més, si el reduïm a cosa experimental,
ja em sento més emparat, i m'arriscarré a parlar-ne, encoratjat per la discreta
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confidència de l'escriptora de la divuitena centúria, quan amb femenina subti-
lesa ens confessa que: «la dona no es pot descobrir, però es deixa endevinar».

Això comporta un gros marge d'incertesa, i m'hi acullo apressadament,

refiat' de vosaltres, per a considerar uns aspectes socials de la dona : la dona
de la darreria del segle passat ; la dèria del «feminisme » ; la dona havent
coneixença de si mateixa ; o sia, en termes sintètics :l'encongiment, Fesgar-
rïament i la ponderació de la dona.

Aquest és el ramell que porto a la Festa d'enguany. Són roses de variades
colors, si bé, respectant el major saber de la natura, no n'he tret ni una sola

espina.
I en tractar les tares morals, preveig que oblidaré fàcilment el nostre

propòsit respecte del sentiment ; mes, qualque sorpresa, no serà pas greu
falla en un parlament adreçat a les dones, la dona, e lla mateixa, essent una

sorpresa renaixent.

El tipus representatiu de la darrera meitat de la dinovena centúria,
i pel que es refereix a l'estament mitjà, és la collegiala, pretesa glòria, i con-
demna vera, de l'època.

Per necessitat, les famílies foranes que vivïen lluny dels grans centres
de població ; per vanitat, molta gent ciutadana i no ciutadana; unes vegades
talment per egoisme, convertint la missió paternal en delegació mercenària;
i altres, per sola feblesa d'imitació, el fet és que les noies catalanes d'aleshores,
foren portades als internats de moda.

Allà hagueren de fer la creixença, moral i física, en un ambient incon-
nexe amb la procedència llur, la in fluència i perduració del qual, durant anys
de disciplina, havia Xesmortuir inevitablement els lligams i les tradicions
de la família, de manera que era cosa prou corrent que les noies, en retornar a
la llar pairal, hi resultessin tan forasteres, com se n'havien trobat de primer
en el pensionat.

La seqüença ètica i material de la família esdevenia trencada, i per raó
de semblant desarrelament, la passada centúria produí aquella incongruència
de la collegiala.

Ensenyades en la desconfiança de si mateixes ; emboleades de dubtes
que les condemnaven a viure constantment intervingudes; generalment

desconeixedores de les feines i el port de la casa ; sense elarícies sobre llur alta
missió social, i educades apriorísticament per a una societat abstracta que
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no existia sinó dintre el recloiment, la majoria d'aquelles noies no sabien
manejar-se, ni podien situarse, en la maror de la vida, de la qual eren eixides
i a la qual anaven tan malament destinades.

En aqueixes condicions, calia que una donzella tingués molt forta
personalitat per a llençar els inadequats caminadors i referseIs escaientment.
Ordinàriament, esdevenien consiroses, s'encongien, assajant de sostreure's
al problema insospitat que les envoltava, que les tenia esmaperdudes, i que
elles no gosaven enfondir, totes esverades de trobar-se en el corrent del viure,
que feia la seva via malgrat elles, trangolejant-les proporcionalment a la
inadaptació llur.

Incongruent com era, la col-legiala no hagué esment de la poemàtica
exposició del senzill llenguatge bíblic, quan ens explica com Déu féu la dona
per a « companya i ajut de l'home ». I així, quantes famílies resultaren balderes
per manca de la força moral que devia cohesionar-les ; quantes vides se
follaren en una llar enfredorada, perquè solament hi trobaren la collegiala
i no pas la companya freturada!

El meu judici potser sembli massa cru i sever, i certament no l'hauria
pas exposat en forma tan categòrica, si fos estat sola apreciació personal
meva, car sé prou com la indulgència és ben avinguda amb una testa blanca.
Mes, en aquest moment, jo em sento representatiu d'una generació; parlo de
cosa fallada per l'experiència, i em seria fàcil refermar ço dit amb l'autoritat de
noms que han deixat rastre en la història de la nostra terra i que farien respec-
table legió, des de savis sacerdots, fins a patriarques de la famíla catalana.

Perquè és un tema d'època que sovint fou escatit en aquells cenacles
intellectuals, i que com a ressò d'una frase pretèrita hem de pregonar amb
recança : que aquelles collegiales, no solament no compartiren, sinó que entre-
bancaren i desferen, la major part de l'esforç social de la generació a la qual
jo pertanyo.

No en faig pas retret a la collegiala, car ella n'era la primera víctima ;
fou imprevisió dels que la consentiren i greu tort dels que la consumaren.

Guiatge de la intelligència no vol pas dir enquistament, ni servitud,
usufructuables a Posteriori; perquè aleshores sorgiria aquell dilema, tan
sovint tràgic en la humanitat i que la dictadura espanyola plantejà a Cata-
lunya: o sobra e1 domini, o sobra la intelligència.

Tal és la lliçó, massa oblidada, en els temps dels quals jo us parlo, i
en la sofrença d'un ensenyament tan errat, nosaltres, de la passada centúria,
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vida » ; però aquest esperit no és pas el que inspira l'absurd mimetisme de les

discordances feministes.
A més, pareu esment que ara com ara, l'home, poc s'ho val que el vul-

gueu imitar ; si de cas, l'hauríeu de superar. Criatura decadent, ell es belluga
per terra en ple minvant, fent corrues amorriades, i la seva fallida és tal que,
qui sap ? potser sia la dona qui hagi de vindicar-lo ; mal fos, emmenant-vos-el
pel sentiment, fins a retornar-lo a consciència de si mateix.

Heus-aci el bell « feminisme », companya i ajut de l'home.

Per caminals no gaire fressats, hem arribat al vostre reialme, on
senyoregeu per espontani acatament de tothom.

La collegiala, malconeixia la dona ; la feminista, la malversa ; vosa.ltres
l'heu d'honorar, car en ella estreba la vostra força i predomini.

Aquesta força és tal, que àdhuc les qui tenien la puixança d'un imperi,
no fou pas com a sobiranes que majorment venceren.

No fou pas la potent Regina del Nil, la que amansí l'àguila romana,
sinó la sirena d'Actium, la qui junyí l'encisat triumvir, fent-ne.

... the bellows and the fan
to cool a g¡psy's lust.

SHAKESPEARE.

Si vencé gegants, capgirà muntanyes i aterrà monstres, Hèrcules,
també fou mansoi servidor del debanell d'Omphal.

En la Mitologia, la dona era talment activa, que amb aquell barroer
passar i traspassar de deesses i de nimfes en llirs escapades a la terra, s'es-
querdà la frevolesa de l'olímpica volta i acabà per esfondrar-se; però el trossam
encara guspireja i serveix de joiell a la Poesia.

Per amor de la beutat d'una dona, s'abraonaren dos pobles de l'anti-
guitat i llurs èpiques gestes retrunyen en l'estrofa homèrica, enardint la nostra
jovenesa erudita.

Amb un sol gest, la dona ha fet un girant en el camí dels pobles, o
sinó, guaiteu el sacrifici de la matrona Lucretia, posant fi ala monarquia
romana i obrint les portes de la república. I àdhuc en l'alba de jovenesa, una
Donzella d'OrIeans alçaprema el poble, per deturar una invasió.

Allà a l'Anglaterra , « una gelosia de cares boniques », segons frase d'una
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escriptora, produí aquella tragèdia on la resignació de Mary Stuart eclipsà
el sol de vanitat de Oueen Elizabeth. És una variant de la guerra de Troia ;
una altra variant dels Nibelungen ; la constant variant que ressona humanal-
ment arreu, des de la gebre emboirada de la Saga nòrdica, fins a la càlida
fantasia oriental del Càntic dels Càntics.

Escolteu la Revolució Francesa com ve precedida de rialles feme-
nines i flocs voleiants i fregadís de seda i testes empolvades amb basament
d'espatlles nues, fruit d'una moral més nua encar. I quan desfermada la tem-
pesta, que volgué castigar uns crims cometent-ne de pitjors, els llampecs
esquincen la rojor de les nuvolasses, en una clariana ens colpeix la silueta
propiciatòria de Charlotte Corday.

I la nostra història, no n'és poc de solcada per la dona.
Recordeu aquell marc sorprenent dintre el qual En Muntaner preludia

l'atzarosa naixença del Rei Conqueridor, l'alt monarca qui no temé « nu ll

enemic » i en canvi, es feia tan fàcilment captiu d'un bell esguard.
Recordeu com En Pere del Punyalet a les seves vellors es mullerava

per quarta vegada, amb una empordanesa que no sabia de lletra, Na Sibilia
de Fortià, prou eixerida per a assolir la corona i esdevenir protagonista en les
discòrdies de la família reial.

Recordeu En Pere el Catòlic, el qual es donava a la disbauxa la nit
abans d'una batalla que podia capgirar l'Europa Occidental, de manera que
en la plana de Muret, Simó de Montfort hagué de vèncer un vençut de dona.
Massa hi juga la dona en les nostres cròniques i això que la història ha tingut
la discreció d'ignorar-ne moltes.

Àdhuc en la guerra europea, temps a venir, les intimitats diplomà-
tiques diran fins a quin punt la dona contribuí a que la democràcia americana
vingués a recordar-nos la llibertat dels pobles ; proclamació que l'Europa
anorreada acollí en la dolor del penediment, però que els governants s'han
afanyat a oblidar i ara els Estats ja són curosos d'estrafer, per a recaure en
llur pecat original.

Ja ho veieu : tostemps la vostra rossega ha escombrat reialmes ; us
heu posat florons per fermalls; heu dut corones per manillars, i heu fet puntes
amb ceptres per boixets. I si així a vostre albir somoveu i trasbalseu la huma-
nitat, dona, per què la deixes anar ? per què la deixes tornar, així ?

Del vostre illimitat camp d'acció vull esmentar, insistentment, dos
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conceptes fonamentals, que l'actual suposança civilitzada està intervenint
abusivament amb iritent d'apagar-ne la virtualitat. Vull dir: la pròpia per-

sonalitat i la família.
Retornant al nostre propòsit, parlarem en soliloqui, fent examen de

consciència, prescindint dels lirismes multicolors i del galant encenser que

sol acompanyar aquests temes.
La Providència dotà el nostre ésser de facultats que, mitjançant el cos

com instrument, es correlacionen amb el món tangible, i si bé en el vostre
cas, per raó de sentiment, el cos aparenta més, no per aix0 passa de mer con-
tingent de les facultats que determinen l'ésser..

Aqueixes facultats són diverses i desigualment repartides a fi que de
totes elles, aplegades, en resulti l'harmonia social, la qual, per tant, requereix :
no solament la veu de les intelligències directrius, sinó també l'amorós escalf
dels cors sensibles i la transparent inconsciència de la donzella, duent gemada

... cette fleuy de beauté
que n'a müyie encoy aucun yayon d'été

I.AMARTINE.

El posar dreturerament en obra les facultats individuals, és afirmació
de personalitat, i tothom té el deure d'exercir-les, per febles i minúscules que
semblin, car, sense elles mancaria quelcom a la humanitat, igualment que si
els ocells només volessin part damunt les serres, tampoc no cantarien els
rossinyols en la verneda.

Ara bé ; a casa nostra hi ha la tradició errada, injusta i sumament
perillosa, de considerar virtut la falla de personalitat de la dona.

L'errada, ja ens l'ha ensenyada la col-legiala, en malbaratar la seva
personalitat, per romandre socialment desplaçada.

La injustícia, bé prou que la proclama la feminista, bo i agreujant-la
quan, malpreant la pròpia personalitat, en reclama una altra.

El perill, és a grapats al vostre entorn, en l'exemple de dones que eixides
de la pàtria potestat i no tenint salvaguarda marital, són voliaines socials,
víctimes de consellers massa interessats, presa d'administradors tan hàbils
com poc controlats, o, de vegades, joguina d'un mal pastor.

La inanició de la impersonalitat dóna lleure sobrer per a curar del
cos i, avesant-se a aqueixa atractivola comoditat, la dona es fa serventa

256



MEDALLA C. E. C.: NA F. BONNEMAISON, Vda. VERDAGUER

del viure superficial que, amb traïdoria, estimula la florida d'instints, cosa
molt diferent i sovint adversa, de les facultats de qué sou mestresses i que
constitueixen la bella riquesa d'ànima.

I és volent explotar aqueixa mala disposició que, tots ho havem oït !
com us tiraven floretes en ple dia i des de preteses summitats, els mateixos qui
avilien la dona entre els plecs ombrius de la nit encobridora.

fals són les conseqüències, l'expiació, de menysprear la personalitat
de què sou providentment dotades per a concórrer a una formació social que
no pot estabilitzar-se, ni millorar, amb el sol obrar de l'home, i que no sub-
sistiria, si la cruesa de seny dels homes no fos endolcida pel sentir de la dona.

Quan la crítica, que tan fàcilment es torna rondinaire, digué a Mossen
Cinto que en l'Atlántida mancava l'element humà, e1 poeta reprengué submís
la lira i féu bategar el Pireneu per amor de Griselda i de Flordeneu.

Si analitzeu la vida, trobareu que tot hi és complementari, per la raó
que els humans som criatures duals. Així, mentre el cos fa de l'amor una
possessió, per a l'esperit sempre és donació, i com que vosaltres sou un nexe
entre el món moral i el físic, manteniu en vostre reialme un fogar on l'aparent
contraposició es fon en la família, mirall de la vostra personalitat i tron de la
grandesa vostra ; perquè, si

el cor de l'home és una mar,
tot l'Univers no Fomplirïa,

VERDAGUER.

en canvi, el cor de la dona, encar més gran, l'omple un lleu somriure d'infant.
En l'infant, la dona es fa àrbitre de la humanitat de demà, i encarant-se

valerosament amb un avenir, que l'infant somnia farcit de promeses i que la
dona pressent vessant de perills, Regina d'Amor, ensems per donació i per
Possessió, la Mare, amb el fillet a la falda, és imatge d'una heroicitat suprema
en la donació, com ho veiem consagrat en el pujol del Calvari, quan consumat
el crim, nua ja l'aspa de la Creu i escorreguda la muntanya de multituds, la
negror de la terra havent enfosquit el cel, encara allà al peu del fust romania
simbòlica la solitària Dolorosa, epíleg, continuació, hereva de sacrifici, que
és modalitat ascètica d'amor.

La família ha d'ésser la roca de salvació de la societat en l'actual tempo-

2-57



GUAITANT ENRERA

ral de liquidació i represa, on la maror vella esvora rompents novells ; perquè
si la Mare segella primordialment les generacions venidores, i aquestes, pie-
tosament filials, mantenen desplegada l'empresa moral que n'havien rebuda,
no hi haurà cap força posterior, ni externa, que pugui arrebassar-les-hi, ni

fer-les-hi arriar.
Aquest requeriment és tant més essencial, quan en la croada que la

intelligència va proclamant per tot el món en defensa de la personalitat humana
Catalunya ja hi ocupa el lloc a què ens donava dret i autoritat la nostra condi-
ció de víctimes, al mateix temps que ens feia un deure la llei moral. Cal refer-
mar i eixamplar aquell lloc, i per això necessitem homes en el sentit estricte
del mot, i els homes — recordeu vos-en — són fills de Mare.

Què us penseu que hauria existit Sparta per mera voluntat del legis-
lador? Sense Facquies&ncia de la dona spartiana, no s'hauria complert aquell
enduriment dels naturals afectes ; sense la complicitat de la dona spartiana,
no s'haurien anticipat aquells desvaris pre-galtonians, convertint la família
en erol de contribuents i en obrador de reserves de soldats ; la mateixa clotada
que va engolint la societat contemporània.

Així maltractada, la família treu migrada florida, es marceix i es cor-
seca, i la seva mustior agreuja les sofrences de la humanitat, facilitant la
cours e, à l'en f ant, per a desmaternitzar-lo, substituint l'escola i el bell exemple
de la Mare, per convencions llampants i mercenàries, encobridores de mate-
rialitats concurrents i organitzades per a tòrcer lleis naturals.

La família és el recés on la intimitat del viure es posa fora l'abast de
la vida pública ; però, a casa nostra, això sol oblidar-se perquè no existeix el
home, i la privadesa de la llar és comparable a un andén d'estació, accessible
a tothom, àdhuc sense bitllet. Per aquesta raó la familïa es veu tan deixatada
i li plau massa d'esbandir-se al carrer, a la plaça, sota un cel ras de blau, amb
un sol enlluernador, que comparteix les nostres errades.

I a més del sol, que ens entra a cercar per la porta esbatanada, la família
catalana, presa en l'alt sentit de cèllula social bàsica, viu exposada a d'altres
falliments : la lleugeresa amb què deleguem el deure paternal o ens deixem
prendre les nostres atribucions, i la mala usança de vestir d'experiència
solucions i practiques que, ben mirat, no són altra cosa que egoismes
vergonyants.

Aquests egoismes dels uns, barrejant-$e amb la incapacitat dels altres,
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i complicat per la intromissió de tercers, són una de les malures més greus
que corquen la rel de la societat catalana.

Tot això és misèria de personalitat i manca de tremp, per culpa d'un
ensenyament defectuós i en certs conceptes fals.

Cal que ens alliberem d'aquests relleixos i que la família sia una for-
talesa d'humanitat, regida per la llei moral.

No pogué fer-lio la collegiala, puix era transplantada i li costava d'arre-
lar ; no pot fer-lio la feminista amb el tràfec que té de masculinitzar-se ; la
defensa de la llar pertany a la dona vera, en l'equànime plenitud de les seves
facultats.

Deixeu que l'home basteixi el casal i n'asseguri les portes ; vosaltres,
sense encongiment, ni pretensions fora natura, hi servareu el fogar per a
emmotllar els cors en els quals s'humanitzarà la intelligència, dignificant el
sentiment. Així trobareu el vostre exalçament en ésser lleials « companya
i ajut de l'home ».

Si fos altrament i, oblidant que dona venç amb caritat deixant-se
vèncer, us envanissiu de la vostra força, aleshores, nosaltres, homes, us cri-
daríem a raó, i accentuant aquell dualisme, base de la humanal unitat, ens
afanyaríem a escatimar-vos el triomf, dient-vos, amb noble premeditació
masculina:

La vostra capdavantera Dama, si és medallista nostra!

Discurs llegit el 23 d'abril del 1931 Diada de Sant Jordi. Llegit per En Cabot,
perquè jo era allitat i l'endemà m'havien d'operar.
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i

Quan l'amic Maragall vingué a oferir-me, gairebé fresc de tinta encara,
el seu Cant Espiritual; aquell clam tan fermament humà on el ràpsoda gosa
amidar el cel amb la bellesa de la terra, recordo que vaig esclamar : « Mestre,
vet-ací quelcom que donarà molt a dir ». I ell, somrient, em féu de resposta :
« És el cant d'un home que ha viscut ».

La justificació del poeta ens ensenya com la missió de l'home és viure
i el seu millor elogi, haver viscut.

Viure, és adonar-nos de tot el que ens envolta. Haver viscut, és haver-
hi esmerçat totes les nostres facultats.

Per això la jovenesa, que és insaciable i no té reserves, viu a bestreta
de l'esdevenidor i es nodreix d'il .lusió ; mentre que la vellesa, com que posseeix
els tresors d'un passat, es conhorta en la seva contemplació i després en fa
deixa al patrimoni social.

De gent que viu no n'hi ha pas tanta com sembla.
Quants n'hi ha que hagin viscut? Llur deixa ens ho aclarirà.
El Centre Excursionista de Catalunya n'acaba de proclamar un:

En Jaume Massó i Torrents, Medallista d'enguany, amb el qual tinc amistat
d'ençà de la passada centúria i amb el qual he compartit darrerament la ger-
manor, en la Comunió de dolor.

La manera anecdòtica té l'inconvenient que fa inevitable la nota per-
sonal; però per una preocupació o convencionalisme, no hem pas d'escatimar
la justícia a coses pretèrites. Al cap i a la fi, la civilització no és més que una
integració de notes personals dignificades. Seguint aquest raonament, vu ll
caure en la dèria dels vells i fullejarem el passat, ple de notes marginals i de
pàgines bellament acolorides.

Fa més de quaranta anys, quan jo havia tornat sobtadament
del nord d'Europa, cridat per una d'aquelles tragèdies que han anat
teixint la meva vida, en passar un dia per la Portaferrissa, em sorpren-
gué una llibreria amb inusitat parament d'obres estrangeres selectes, entre
elles volums de The Story o f the Nations, que jo havia començat a
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colleccionar a Londres, i per amor dels quals vaig entrar a la botiga.
Alli em rebé un jove prim, baixet, morè, de conversa franca i esperit

cosmopolita, que de seguida revelava l'estudiant que ha corregut món i ho
ha sabut aprofitar. Aquell jove era En Massó i Torrents, i la llibreria duia per
rètol L'Avenç, nom que havia de perdurar, i d'influir la literatura catalana i
l'art tipogràfic, i que en altres aspectes faria molt bon paper si tinguéssim la
sort que els fundadors de la casa publiquessin llurs memòries.

Com totes les botigues, L'Avenç canvià d'estatge, cresqué i esdevingué
imprenta ; anà a la Ronda de la Universitat, on li arribaven la cridòria i les
corredisses dels estudiants ; fondejà després més amunt, a la Rambla de
Catalunya, però sempre servà l'esperit originari, àdhuc enmig de les dificultats
comercials, ço que no és pas la menor de les seves heroïcitats.

L'Avenç fou centre d'atracció i estatge de personalitats les més variades
per llur temperament, idees o provinença; una mena de cràter o gresol que
tot ho fonia i purificava, en una convergència sentimental vers la mateixa
finalitat.

En aquella enclusa tot es mallava, tothom actuava, en uns temps en
què el liberalisme encara era pecat i també la por, que és una forma d'egoisme,
servia de fonament a la doctrina cívica imperant. Aleshores em vaig adonar
de que el Catalanisme no és més que el qualificatiu geogràfic de les conviccions
i experiències que jo havia dut de l'estranger.

Si em permeteu una mica de tecnicisme, diré que L'Avenç, intellec-
tualment, era bi-polar : una polaritat era literària i aquest era el sector propi
d'En Massó i Torrents ;l'altra polaritat era política¡ esqueia millor al consoci
que farà de colofó en aquestes evocacions.

Entre ambdues polaritats, es movia gent barrejada, que constituïen
dues colles o aplecs : el del matí, vers migdia, i el del vespre. Jo us parlaré
preferentment de la gent del matí, perquè no sóc home de foscant, molt menys
a ciutat.

En una mena de golfa de L'Avenç, a la Ronda de la Universitat, En
Pompeu Fabra ja covava la seva ofensiva gramatical, ara enterament des-
plegada; en un recambró de la Rambla de Catalunya, fou literàriament dis-
cutit, a prec de l'autor, el primer original de la Setmana Santa del Rvnd.
Mossèn Frederic Clascar, tan injustament tractat per molts que força li deuen ;
en aquelles reunions, coneguí la cara u a la Greco » de N'Ignasi Iglesias, abans
d'ésser autor dramàtic, i En Pere Corominas, que encara no era literat ;
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Mtre. Faraudo ens hi sorprengué amb un ardit assaig rabelesià català, ara
estilísticament realitzat. En Cebrià de Montoliu duia toies collides en el jardí
ruskinià, en compensació de les cabòries bacon-shakespearianes ; En Maragall
hi mostrava la seva inofensiva barba seriosa, amagant un poeta indisciplinat i
periodista inquiet, que torbà el quietisme narcotitzant del Brusi.

De lluny en lluny, compareixia la rígida fredor d'En Jaume Brossa,
acompanyat de la seva menys rígida levita; En Cortada, amb alenades pari-
senques; En Rusiñol, contant-nos la novella d'algun ferro vell, ensiamada
amb acudits més o menys congruents; el Mtre. Morera, corregint les seves
Cançons Catalanes, entre elles aquell Plany, la vera història del qual són pocs
els qui la saben. La llista fóra massa llarga i no estem pas fent un index
biogràfic.

Hi havia també aparicions transeünts. De vegades, s'hi aturava En
Miquel i Planas, en plena eclosió de la seva meritòria « Biblioteca Catalana » ;
un sol cop recordo haver-hi trobat En Prat de la Riba, que no era home d'anar
gaire enlloc, perquè les coses ja anaven a ell ; en la botiga vaig enraonar d'astro-
nomia amb Mossèn Cinto, un tema que molt li plaïa, i respecte del qual em digué
un jorn : « Jo també he escrit quelcom del cel material», enunciat que no vaig
capir fins anys després, quan es publicà el seu llibre pòstum de poesies Al Cel.

Tot això són efemèrides matinals, però, de la colla del vespre, us his-
toriarè un incident simptomàtic dels mals usatges governamentals i que ja
és hora de que es publiqui.

En temps de Cànovas del Castillo, hi hagué a Barcelona un Governador
que malgrat la catalanofòbia obligada del càrrec, de vegades cercava contacte
amb la nostra gent. I esdevingué que un jorn aquest Governador rebé l'ordre
ministerial d'estrenar contra els intellectuals catalans, la novissima llei de
repressió de l'anarquisme, que el Parlament d'Espanya acabava de votar.

Com que la seva fòbia no l'encegà fins al punt de no comprendre tota la magni-
tud del disbarat oficial, Don Eduardo de Hinojosa en féu sabedor algun dels
amics tan arbitràriament amenaçats, i us deixo imaginar l'apoteosi que
improvisaren : m'agradaria que poguessin repetir-ho les parets que ho sentiren.
Cánovas del Castillo practivava la concòrdia tradicional, i segons la seva
mentalitat estatista, també tradicional, el gran delicte d'aquells intellectuals
era haver tramès un missatge de simpatia al Rei dels Hellens, llavors en
guerra amb Turquia, missatge redactat pel Dr. Antoni Rubió i Lluch. Jo
encara sento el goig que el meu Observatori hagués pogut signar entre aquelles
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honorables Corporacions, delictuoses segons la pensa canovina, perquè la follia
autoritària que estic retreient, ratificava la lliçó secular on consta i es repeteix
que el separatisme és producte genuïnament espanyol, independentment de
Monarquia o República, puix que és més profund que les formes de govern.

I ja que Cánovas del Castillo ens ha portat a la polaritat política de
L'Avenç, ara pertoca esmentar el nom del consoci que regentava aquest
sector. Era En Joaquim Casas i Carbó, que no fou pas l'inductor, sinó, a estones,
còmplice d'En Fabra, i pare i padrí de l'optimisme arxi-estoic, sintetitzat
en una exclamació devinguda llegendària ; aquell « Ara va bé ! », que s'adap-
tava a tot, ho resolia tot, i servia per a tot, contra tot i malgrat tot.

Els qui han hagut de fer la creixença en les boirades de la post-guerra,
i se'ls lia encomanat la seva psicologia reumàtica, segurament guaririen si
podien abrandar fogueres com la d'aleshores, que àdhuc encalçà les ombres
de Montjuich. En aquella flamera, les idees que cremaven deixaven cendra,
en la qual la nostra jovenesa dibuixà figures i formulà horòscops que després
hem vist realitzats, massa i tot.

Fixeu-vos en que, sense pensar-ho, fa estona que estem aureolant el
passat romanticisme, els fruits del qual tots vosaltres heu presenciat. Mal-
auradament, la generació actual encara no ha sabut treure tot el profit que
calia de la virada que s'està operant en la consciència mundial, i sembla que
ni tan solament se n'adoni, car roman distreta, impersonal i materialitzada,
copiant marrades, quan hauria d'arroentar-se en la dretura d'una idealitat.

I no obstant, és ben cert que, considerada en conjunt, la humanitat va
regredint, i ens anem encongint a una vida vegetativa, mer funcionalisme
fisiològic d'ordre inferior.

En nom de la pròpia dignificació, jo faig una crida a la novella genera-
ció per tal que collabor¡ a deturar l'esgarriament i, amb la fe del creixent de
la vida, s'afanyi a forjar el seu romanticisme, acoblant la moralitat del senti-
ment amb l'espiritualitat de la intelligència. La societat sempre segueix la
resultant de les forces concurrents que la menen, i mai no hem d'oblidar que
aqueixes forces són obra de la nostra voluntat.

La Presidència us ha parlat de l'excursionisme d'En Massó i Torrents,
però, amb el seu permís, jo voldria afegir-hi una pinzellada, sense formalismes
protocolaris.
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En un època en què l'excursionisme degenerava fácilment en cursa de
velocitat, En Massó practicava l'excursionisme individual i contemplatiu.

Poeta, ell veia les coses que escapaven a d'altri : la flor de cera en les
mulleres i la boixerica entre el codolar ; s'atardava en la pinosa compartint

l'aparellament de la llum a rnb l'ombra; sotjava la traïdoria joguinera de la
boira ; escoltava els rierols davallant pels cadirals de marbre, les timberes de
gneiss o el fullam de llicorella.

Literat, ell recollia impressions que després confiaria al llibre per a
fruïció dels lectors ; copsava puritats de llenguatge, lliures d'incrustació ciu-
tadana ; refeia tradicions que el brostam polític anava colgant ; i escandallant
l'ànima dels pastors, assolia de vegades el gros triomf de merèixer la confiança

llur.
En Massó és un dels excursionistes que han conviscut més amb la

Catalunya rossellonesa.
Aparentment sol, solet, però en companyia de si mateix, En Massó

feia via per montes et colles i així esdevenia proverbial la seva pràctica, de
manera que entre companys de muntanya recordo haver oït sovint aquest
aforisme : re quan trescant per la serra veieu una taca que belluga, si no és
un isard, és En Massó i Torrents n.

Una vegada — ho tinc de testimoni presencial — els excursionistes
s'havien deixat encisar massa pels cims, oblidant que la jornada era llarga i
que la vesprada no fa compliments. Era en la davallada de Nou Creus vers
Carançà, i com que l'ombra caminava més que ells, la colla imprevisora es
trobà aviat a les fosques rostos avall, en corriol no gaire fressat i sobrer de
pedregam. Sortosament, es tractava de gent experimentada que sortí del
pas amb infantívola senzillesa: encengueren un llumí amb la pretensió d'illu-
minar el grandiós escenari. I acompanyant el pobret llumí, que entremig de
cingleres i boscúria tremolós bregava amb les tenebres, els nostres herois
feren enriolar les Fades de l'Estany.

A part d'aquest excursionisme normal, En Massó i Torrents té el
mestratge d'una altra mena d'excursionisme que no és pas a l'abast de tothom,
perquè requereix molta vocació, llarg aprenentatge, estricta disciplina mental
i conreu intellectual complexe, a més de les condicions de tracte personal.

Ell excelleix en la coneixença dels Arxius i la valoració i aprofita-
ment de llurs tresors ; sap els caminals que hi menen, coneix el posat dels
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llibres o registres, la rancior de la pols que els amoixa i les gelosies de qualque
guardià.

Ha rastrejat l'escampall que els atzars de' la vida han fet dels vells
materials i així, per exemple, us diria que hi ha manuscrits d'En Cerveri
de Girona, a Barcelona, a Madrid, a París, a Londres i a Venècia. El que pro-
bablement no us diria — i ho descobrirè jo — és que amb ell estem preparant
una edició facsímil de tots els manuscrits coneguts de l'esmentat autor i
destinada als erudits.

Aqueixa mena d'excursionisme en la veHúria, és abundós de problemes
de tota llei : les dificultats paleogràfiques ; els corcs, que han rosegat lletres
o s'lian menjat paraules senceres, ja prou enfosquides per les taques ; les muti-
lacions dels colleccionadors cleptòmans i el vandalisme dels traficants ; el
pòsit dels anys, les sorpreses de les collacions, entre mil altres, són treballs,
recances, neguits i emocions, que solament els iniciats poden fruir.

En Massó, també, està avesat a anar de bracet amb els literats medie-
vals i dialoga amb els nostres cronistes i sap intimitats dels trobadors, doncs
coneix la Catalunya en el temps i en l'espai.

Per això, en el caliu de L'Avenç, fillol de la seva empresa, sense dis-
treure's per l'exuberant fresseig de la polaritat política i molt menys deixar-
s'hi absorbir, car hi era una mena de fadristern, ell romania abstret en l'ena-
morament de l'estudi. Servant la via, ací tan rara, de la continuïtat i la cons-
tància, perfeccionava el treball, eixamplava les relacions amb els romanistes
forans, aplegava materials que han servit d'estímul i guiatge a d'altri, i sacri-
ficava els seus cabals a l'espiritualitat de Catalunya.

Perquè el medallista d'enguany, és exemple vivent d'aquella generació
que, deslliurada dels entusiasmes irreflexius i indeterminats, ja trobà el seu
centre de gravitat i s'orientà en el món del saber, i s'hi especialitzà en acor-
danÇa amb les normes europees, sentintne tota la responsabilitat, ço que vol
dir : tenint-ne la plena autoritat.
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Quan vaig proposar la institució de la Medalla al Centre Excursionista
de Catalunya, fou establert que seria un tribut d'admiració i una penyora
d'agraïment, als autors de treballs o gestes notables dintre el camp d'acció
de l'Excursionisme, considerat en el sentit més ample.

Aleshores, tinguérem cura d'especificar que es donaria certa prefe-
rència a les tasques intellectuals i al fet moral de la perseverança, afegint-hi
la següent confessió : « com essent coses de les quals estem freturosos i que,
per tant, cal estimular, pregonar i premiar ».

Després de tres anys d'absència d'aquesta Festa, per culpa de misè-
ries corporals que em feren subjecte passiu, em complau molt de retornar-hi
precisament enguany, en què l'acte constitueix una ratificació sentimental de
la Llei moral, la única que té l'amorositat d'agermanar verament els homes,
perquè ritma amb el cor mateix, i així és humanal per excellència.

S'escau d'exalçar el cor en aquests temps de tèrbola duresa i de mate-
rialisme a tot estrop, quan la Humanitat brega, malaguanyadament, per basar
la civilització en una estatolatria que trepitja l'home i el lliura a tota llei de
tiranies. Això ens ha dut la passa mundial contemporània: una regressió,
provocada per les transgressions que la claudicació ha facilitat ; és una seqüença
lògica, rigorosa, sense atenuants i que no comporta sofismes: no liem estat
prou homes ! Hem caigut en falliment, però és vinguda l'expiació que ens
assenyalarà, compassiva, la pujada del redreçament.

En l'esgarriament general contra natura, els qui ja caminem d'es-
quena a la vida, havem conhort de sentir-nos fills d'un romanticisme
que, amb la sola ar&ncia de la seva idealitat, ha fos reblons i calcinat
falsies seculars, sense cap de les violències que ara diuen augurar el modern

Paradís.
És que la Llei moral obra sempre amb espontània virtualitat, ï per

això nosaltres, que prenguérem caliu d'ella, àdhuc els qui tenim mestratge
de dolor, no ens deixem arrossegar en davallada i ens mantenim en el setial
d'espiritualitat on la vida nostra s'és consumada.

I arrapats contra corrent, seguim predicant espiritualisme.
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Fa deu anys que la Medalla s'és acollida a la diada de Sant Jordi, i
en aquest espai de temps, relativament tan curt, hem vist girar, regirar, per-
girar i contragirar, feixos de lleis escrites, que avui afavoreixen ço que ahir
perseguien i possiblement demà ho tornin a condemnar, demostrant com hi
ha lleis públiques que no són sinó coaccions, recurrents i reversibles, dictades
en una sobreeixida de passions, causants del depriment espectacle dels períodes
històrics que es guanyen, talment, el títol de deshumanitzants.

La Medalla, ben altrament, es regeix per la Llei mor al que suara
retrèiem, que és invariable i no cal escriure ni promulgar, perquè, com
és en nosaltres, ¡a ens la repeteix constantment la pròpia consciència.
Per això, mentre el tràimpol i la traïdoria regnaven part de fora, entremig
de lleis adventícies mancades de dretura, nosaltres continuàrem aplegant-
nos anyalment en el reces d aquest Casal, per a festejar un company en
justícia estricta i germanor sentimental, dintre el marc d'un simbolisme
llegendari.

D'aquesta manera, sota celatges més o menys ennuvolats, la Medalla,
bo i duent-se ella mateixa 1a serenor, ha fet homenatge als capdavanters
de l'Excursionisme i del Folklore, ha lloat arqueòlegs erudits, ha subratllat
l'esperit de bella empresa, ha aclamat un Patriarca del Catalanisme, ha pre-
gonat l'ardidesa alpina, ha segellat la tràgica companyonia en els cimals, s'ha
inclinat davant la dona d'acció, i ha preat l'excursionisme aciençat.

Enguany, commosa davant les multituds que s'agiten sobreres de gent
i en migradesa d'home, la Medalla vol recordar-nos el sentit moral que alena,
proclamant l'home, fonament de la vida i eficiència socials. L'afirmació és
oportuna, ara que es va substituint la personalitat humana per l'automa-
tisme dogmàtic d'una nusada de reglaments, que eixarreeix l'home i el nega
en l'aigua morta de l'estany anònim.

Són els factors morals els qui forgen en definitiva l'extraordinària
resistència de la humanitat, solden les esquerdes i teixeixen la invisible trama
que n'assegura la continuïtat.

L'home no és pas solament una colla de sensacions perifèriques. El
nostre ésser, són Sentiments, consciència, intel-ligència, manifestacions de
l'ànima, regió sobirana on les lleis jussanes no tenen jurisdicció, ni autoritat.
La civilització fóra una sarcàstica inentida. si consistia en un cabdell de lleis
escrites per a embastar farbalans damunt de superficialitats i, de passada,
amagar-ne les tares.
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Hi ha massa abundor d'històries que es delecten en l'exposició llampant
de desastres consentits i premeditats : guerres, conquestes, tiranies, perse-
cucions, revolucions : els entusiasmes de l'apologètica estatal solen prendre
aquest caire seductor de mentalitats somes i estimulant de reincidències
futures. Canten els goigs profans del paganisme estatal, que tots vosaltres
recordareu de l'escola i que en fer-nos grans hem tingut d'esquinçar, perquè
ens enganyaven i ferien, inhumans.

Al costat d'això, millor dit, encarant-s'hi, fa falla historiar la reacció
ï les heroïcitats morals, mitjançant les quals la humanitat suporta els afolla-
ments col-lectius i se'n refà : el seny individual, corregint la inconsciència
gregària ; la intelligència personal, indomtable per la força ; 1a consciència
nostra, inflexible a la injustícia; la família, fogar d'humanitat; la virtut, aver-
gonyint les passions ; el sentiment, tempirant els sequers de la vida; les mares
i les donzelles, execrant els conqueridors ; les doctrines, perdurant malgrat
la transgressió de llurs adeptes ; la sofrença, element de perfecció. Camí del
cor, sempre hi ha el lligam d'avinença : un somriure, una llàgrima, amistat,
consolació.

En una història gloriejant aquestes intimitats morals, l'espiritualitat
traspuaria arreu, desplegant els atributs de l'ànima dels pobles, i cadascú
de nosaltres, en un lloc o altre, troba ria la seva semblança, que li ensenyaria
la necessitat, la transcendència, de la pròpia personalitat en l'harmonia social.

També hi aprendríem que una convencional prescripció comminatòria
externa, no defineix pas el deure, el qual és acció de consciència i no pas sub-
missió de constrenyiment.

I seguint aqueixes pregoneses del convenciment, assoliríem un esta-
ment de justesa, on veuríem l'autoritat i la jerarquia, desmaterialitzades,
sorgir de l'ordre intellectual i moral.

Així somniem desperts, els qui encara creiem en l'home, perquè encara
no arribem a creure en els homes.

Les visions que acabem de glossar, són evocades per la sígnificança
de la Medalla d'enguany, quan, en plena rauxa de deshumanització, ens pre-
senta gojosa l'home de cor, obrant lliurement la seva natural bonesa.

Avui som novament aplegats, per tal de fer honrament a una vida que,
seguint senzillament la Llei moral, ha estat socialment profitosa i lloable

és el tema doctrinal del meu parlament.
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Trescant pel món exterior, el nostre company en gaudia la bellesa, i
això li donà claredat de seny per a resoldre els problemes de l'existència, sense
emmalurar-se en aquelles filosofies del viure que són una exasperadora recepta
d'hipocondria, ï els de la subsistència, sense seguir aquelles males arts d'anar
endavant, excusa per a no respectar res, ni si mateix.

Sabé trobar els ennoblidors tresors de la vida interior, que creen idea-
litats i fan bategar sentiments, un dels quals l'encaminà a Casa nostra, on,
de molts anys ençà, és imatge de perseverança, una virtut no gaire corrent i
molt meritòria, en terres que sempre conviden a papallonejar.

Factor invisible de sedimentació moral, el nostre home no ve pas acom-
panyat de cap de les aparatositats que en la vida pública ja són una mena de
compensació a l'esforç que requereixen ; però, la fina sensibilitat de la Medalla,
ha copsat la callada eficiència del Medallista d'enguany, i volent proclamar
l'entusiasme de la seva exemplaritat, ha , anat a sobtar-lo en l'ombra on ell
acomplia la generosa tasca, per il .luminar-la amb tot l'esclat del nostre
agraïment.

269



ANY 1934

Medallista: EN TOMÁS RAGUER i FOSSAS

Era en aquell temps malastruc, quan regnava la violació del Dret
públic, que s'escaigué la naixença de la Medalla, i molts de Vosaltres recor-
dareu com vàrem atenuar les lletjors del moment amb la virtualitat de la
illusió, i armats d'un ramell d'humanisme, reptàrem les arbitrarietats d'una
violència que pretenia ésser autoritat.

El nostre ramell, fet amb sentències de la saviesa grega i llatina, es
manté immarcessible en saba d'intellïgència, mentre la violència d'aleshores
s'anorreà ella mateixa, en caure en la sanció de la Llei que regeix la societat
i que actua inexorablement, malgrat no sia escrita en cap codi, perquè és
independent de la humanal volença i, per tant, súperior a ella.

Comparat amb la permanència del fet natural Poble, les institucions
són un episodi efímer si no lliguem amb ell. Llur desavinença podrà ésser un
procés més o menys lent, peró acabarà fatalment contra les institucions, i la
violència n'accelera la solució, car la natura no comporta gaire els artificis.
Àdhuc en els pobles ben constituïts, quan moren de mort natural, la deca-
dència de les institucions s'anticipa a la del poble.

Aquell tràmpol material, ens ha deixat una ressaga espiritual, on passen
ombres que no manquen de semblança amb les d'altres temps, i també com
aleshores, sentimental incurable, crec el meu deure refermar l'apologia de la
illusió, en la refiança que serveixi d'invitació als escèptics, sia encoratjament
dels dubtosos o temorencs i jo voldria sobretot, amb l'encís de la illusió,
somoure la generació follada en l'aplanament moral de la post-guerra, de la
qual ha heretat la defallior d'esperit i per això és fredeluga d'entusiasme, sota
d'un cel cluc.

Ni l'home, ni la societat, no poden existir, sense l'escalf d'un batec de
cor que impulsi el sentiment, que és el solei de la vida i la llaçada que aparella
la matèria amb l'espiritualitat.

En el llenguatge del sentiment concorden les coses aparentment més
contràries, i podem conjugar pietosament àdhuc els nostres defectes ; car,
si bé ho mireu, l'egoisme i la vanitat, no són sinó una amor descarrerada; les
passions, són amors fora del ritme llur; l'odi, no és més que mancament d'amor.
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I ja que l'evocació del sentiment ha dut l'amor al meu parlar,
gloriegem-la dignificadament, ara que tanta falla ens fa, cantant que l'amor
de veritat engendra saviesa, i amor floreix en caritat, i la dolor mateixa és
enyorança cruenta d'amor finada, i deliment d'amor perdurable s'encela
en religió.

Amb la taumatúrgia del sentiment, desfarem els conjurs i les visions
apocalíptiques que ara esparveren la gent, i atuirem el nefast homo homini
lupus, que ronca massa en nombrosos capítols de la vida contemporània,
perquè en reduir lá civilització a un problema de funcionament de masses,
ens lliurem a la perillosa incongruència de l'aritmètica social que, en les mul-
tituds, li plau de sumar defectes i restar qualitats, fent que els instints sobre-
pugin el raonament i es desplegui aquell esperit de domini que culmina en
la tirania i la guerra, estigmes de la societat. Goethe escrivia un jorn que res
no hi ha que el ramat humà temi tant com la raó.

Actualment s'escampa pel món la idolatria de la força, i veiem pobles
sencers com es tanquen fanàticament en el cercle viciós de voler resoldre
per la força, les malaurances que justament són filles d'un abús de força.
Aquesta interferència material en el món moral, confonent la força amb el
dret, l'autoritat i la justícia, és un pecat molt vell, per culpa del qual la civi-
lització s'encongeix, s'abaixa de nivell, entra en el minvant i s'esvaneix en
un creixent de barbàrie : això ho diu la història, en passat i en present.

Aconsolem-nos subratllant l'esperançadora constatació que no hi ha
cap ideologia, per extremosa que sia, sense un llevat de sentiment que la
sostingui i, a la seva manera, la justifiqui ; així totes contenen l'inici de la
pròpia redempció.

Clouré la meva exhortació, amb benvolença d'edat, clamant a la jove-
nesa catalana : cal que abrandis en entusiasme la puritat del sentiment, si
vols posseir aquella beatitud en la qual s'apareix la illusiO, per a esdevenir
mare de realitazacions.

En aquesta Festa anyal, que estem celebrant sota Vègida d'una cava-
llerositat llegendària, simbolisme i esperó de bell obrar, el Medallista d'enguany,
En Tomás Raguer, ens hi duu una provinença, Ripoll, bressol d'estímuls
fonamentals, que converteixen aquest acte en una inspiració i, en l'actual
moment de Catalunya, m'aconsellen de digressionar, esmentant alguns estats
de consciència de l'ànima nacional.
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Enmig de l'oratòria, no sempre prou correcta, dels sobrevinguts, els
que ja som grans i hem consumat la major part de la nostra vida, també
tenim dret a parlar, i en transcriure l'obra feta d'idees i cimentada amb sen-
timent, la paraula nostra crec que és escoltadora.

Ací mateix, en altra ocasió, remarcàvem com Catalunya navega millor
proa a vent, que no pas empopada, i ara ens trobem que, no ja una empopada,
sinó una senzilla suposança d'empopada, ens distreu i, perdent la senya,
inconscients, fem jugar el timó, la vela porta malament i la nostra nau no
serva prou. Pensant en Ripoll veurà la senya i reprendrà el govern.

És natural que cada generació descobreixi la Lluna; però no ho és
pas gens, que vulgui creïxer desarrelada de la terra que li donà naixença. Per
falla d'aquesta gratitud, corsecs, som mancats d'estabilitat moral ï esdevenim
volalls d'un mimetisme enforasterat que, com tots els mimetismes, comença
per la claudicació personal. Després, la ratxa de regressió medieval ens fa
passar la portalada que mena al feudalisme futurista, les prometences del
qual no són pas de llei temptadora; car, hi regirà la trilogia vuitcentista
en funció inversa, i a base de llibertat obligatòria, s'hi gaudirà igualtat
d'injustícia, en fraternitat de servatge. Les cendres de Ripoll s'alcen irades
contra semblant follia d'autonegacio i llur esperit arxisecular ens crida a
redreçament !

Si en comptes de viure tan superficialment enfora, ens guaitéssim ben
endintre, segurament hi descobriríem en descurança elements d'acció que ens
sorprendrien i ens farien avergonyir del poc i malament que aprofitem les
possibilitats que són al nostre voler. A Ripoll hi ha l'exemple.

Al començament de la nacionalitat catalana, Ripoll era fogar resplen-
dent de cultura — un milenar d'anys enrera — quan la ciència es decandia o
fou barrada a l'Europa central, mentre els àrabs, vorejant la Mediterrània
pel nord de l'Africa i descompassant l'Estret, transplantaven a la planura
d'Andalusia, la ciència oriental maridada amb el geni grec. Per la seva situació
entre ambdues fases, Catalunya resultá llur passera intellectual mitjançant
el Scri ptorium de Ripoll, la transcendència del qual encara avui van rastre-
jant els erudits, nacionals i estrangers.

En la fàbrica del seu Monestir, Ripoll petrifica la imatge històrica del
nostre Poble : relleus fortament acusats, mutilacions, invasions, enrunaments,
represes, recaigudes i reconstruccions, entre les quals va oscillant la civilit-
zació catalana.
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Curull de centúries passades, el setial de l'antic ScriPtorium romangué
esbalandrat en oblidança fins que la fidelitat espiritual i civica del Bisbe Mor-
gades el retornà a la catalanitat, restituint al verb, o sia., a l'ànima del Poble,
la doctrina que la promiscuïtat estatal havia convertit en instrument i usde-
fruit polítics, desvirtuant-la de manera que li llevava l'eficàcia moral. Volent-
ho esmenar, el Bisbe Morgades, en una pastoral memorable, posà en obra la
tesi provident d'epilogar el cicle constantinià amb el retorn a la doctrina cris-
tiana ; però, la unció del Bon Pastor era contrària a les materialitats i els
torcements que l'envoltaven, raó per la qual li valgué les rancúnies oficials,
l'escarni dels fariseus i la fredor de molts germans. Quelcom d'això sembla
durar encara, quan en l'actual frisança de beatificacions, simptomàtica de
crisi espiritual, enmig de tants de noms com s'han remogut, no ha sonat per
res el Bisbe Morgades, el qual acomplí la cristianitat de deseixir-se de conco-
mitàncies fatals, no volent merèixer l'expiació que ha vingut després, als qui
comprometeren la consciència en conveniències contractuals que no l'obli-
gaven i que, per tant, ella no respectà. Heus-ací, en síntesi experimental, un
conflicte del convenciment que cal resoldre a plena llum, perquè si segueix
tractant-se en ombrívola deslleialtat, continuarà afeblint la jerarquia i agreu-
jant el divorci moral del poble, amb conseqüències que ara tothom pot judicar,
puix que estan donant l'aspre fruit llur.

Mentrestant, a Ripoll, dintre l'àmbit d'aquelles voltes estrictes, assen-
tades en l'austeritat de parets nues com la veritat, la lauda sepulcral del
Bisbe Morgades ens introdueix al Panteó consagrat, on són en honrament les
despulles de Guifré, Berenguer, Tallaferro i altres progenitors de la nació
catalana, esperant el retorn de la nostra gent a la Pàtria, la perdurança de la
qual contrasta amb la fugissera impressionabilitat cinematogràfica de le
multituds d'avui dia.

Les valls i muntanyes del Ripollès, estatgen curosament la llegenda,
trenada amb les gestes històriques que aquelles afraus han compartit. La
veu ancestral de la llegenda és una deixa sublimada en la qual l'esperit del
passat es troba en comunió amb els vivents; el romanticisme la venera, la
poesia s'hi exalta, i també és acollida en la disciplina cientifica, a desgrat de la
presumpció dels pervinguts.

Els qui ja han passat de savis novells i, en conseqüencia, són vers estu-
diants ; els qui j a tenen anys i, després de les rubinades de la vida, han retro-
bat la transparència i seguretat de la consciència infantil ; els qui senten,
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estimen i creuen ; ço és, els qui sien dignament homes, aquests i
solament aquests, són els elegits per a fruir de l'emoció de la llegenda
i capir-ne l'eloqüent exemplaritat. Mestre .Tomás Raguer us en pot ben
donar raó.

Ja ho sabeu. Per les afraus del Ripollès, en nits de tempesta, enmig
del bramular del vent i les fulguracions del llamp, es desferma infernal la
caterva del Comte l'Arnau, que udola cobejances terreres, i flamejant remor-
diments, amb el seu maleït crit de desesperança cerca la muller lleial i esva-
lota les muntanyes, fent tremolar l'espaï ; fins que el clar de Lluna, retorna
serena la natura, i sospirant compassiva damunt del callament, en la veu
cristallina de la fontanella, s'ou la resposta de la muller lleial, salmodiant la
invocació deslliuranta, mentre la nit, commosa, llagrimeja estels fallidors.

El tràgic colloqui jamai no té fi, sempre repeteix la brutal escomesa,
la dualitat insoluble, Feternal discòrdia del bé i del mal, que corca la vida de
la humanitat.

Mes també fa centúries que aguanta el diàleg la triomfal resposta de
la deu pura, i ressona i es tramet, i la llicó perdura, gemmada en la cançó,
que amb amor maternal és vinguda a l'urbs barrejada, per tal de guardar-nos
de 1a negror de cor i la mala bravada del Comte l'Arnau, que voldria recremar
la Terra nostra assaonada. Valga'm Déu val!

Fixeu-vos en que, ultra la caplletra moral, recordatòria de lletjors
passades amb què comença la nostra prèdica, el text també encaixa dues
illustracions llegendàries : és el bon cavaller Sant Jordi, deslliurant la donzella,
i l'altra, el mal cavaller, vençut per la muller exemplar. En aqueixes imatges
cal remarcar com es transfigura el cavaller, mentre la dona, no solament roman
en ambdues, sinó que s'hi ratifica, passant de donzella a muller. L'actual
moment psicològic femení, mereix aquesta postilla.

Acompanyats de la illusió i del sentiment, l'alenada pirenenca d'En
Tomás Raguer, ens ha ajudat a raonar alguns estats d'esperit de l'ànima cata-
lana, sense empassegar en aquella u temença de veritat », que entrebanca els
caminals de casa nostra i fa fer tantes marrades.

És que, de la mateixa manera que hi ha un univers ben altre del que
nosaltres percebem a través de la limitació dels sentits, també dessota les
turbulències de la vida — i independent d'elles — hi ha una continuïtat
moral de la qual la gent no sol adonar-se i que assegura l'existència dels pobles.
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Tal com ens han explicat, En Tomás Raguer establi la seva escola en
aquest pla fonamental, i ajudat dels deixebles, s'és dedicat a recollir, ordenar
i preservar devotament, els documents d'una espiritualitat que el present
viure trepitja i escampa barroer, però que les generacions venidores hauran
de recercar adolorides i en contrita veneració, si volen conservar llur perso-
nalitat humana ; perquè, si bé és cert que els pobles necessiten un sosteniment
material, encara és més cert que, sense els sentiments que hem estat glossant,
no pot haver-hi estructuració social, que s'aguanti, per manca de cohesió
moral en els seus elements.

Guaiteu arreu, dintre i fora de casa, tan lluny com voldreu, i se us
presentarà abundós el mateix espectacle : les gents són en sofrença de casti-
gament. Allà on s'ha vulnerat la Llei moral, aquesta revé amb severitat exe-
cutiva i repeteix l'experiència millenària d'ensenyar-nos que els instints
desfermats i la inèrcia de la matèria s'han de sotmetre i, amb arguments
sensibles, ella els està sotmetent a la potència de l'esperit. Ai dels pobles,
que no tinguin altre basament que una morterada de lleis escrites ! Podran
afinar automatismes i reblar complicades bastides, podran manejar grans
nombres i esbandir onades vivents i estructurar Estats i, travant tota cosa
corpòria, podran dir-se i ésser « societat » ; però, sense el sentiment, no seran
pas Humanitat.

Mestre Tomás Raguer : gràcies us sien dades pel vostre encert i la hie-
ràtica constància de la vostra benfaença. La Mare us diu bon fill i nosaltres
aclamem el germà, honorant en Vós, la plenitud d'una vida be llament acom-
plerta, en aquella beatitud de la illusió realitzada.
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Parlem-ne.
Vull dir : considerar el nostre estat d'esperit avui, respecte dels entu-

siasmes d'ahir, i dels senyals del demà que s'endevina.
La liistòria, essent un documental viscut, ha de servar el batec d'emo-

ció que l'ha impulsada, i quan s'esdevé, com ara, que la riuda boteix i regolfa
aparentment enrera, cal aprofitar l'avinentesa de fer examen de consciència,
mentre van revenint les idees que sobreixiran la resclosa.

D'ençà que ací ens aplegàrem, hem vist coses, hem sentit coses, masses
o massa poques, segons com ho mireu, a les quals la nostra impressionabilitat
mediterrània atorga una transcendència exagerada en la següença ideo-
lògica i sentimental que compartim i dintre la qual som nats.

Nosaltres estem vivint tràgicament un problema humà que debades
es vol escamotejar o desfigurar amb habilitats contraproduents. Resultant
complexa d'antecedents seculars, agreujada per concauses actuals que la
reforcen, aquest problema es reprodueix i es reproduirà àdhuc malgrat les
nostres pròpies errades, perquè és reacció psicològica de la natura contra les
decadències socials i la manera de preparar-hi la substitució de les caducitats.
La totalitat del procés, l'hem presenciat en una experiència suara i ens trobem
al mig d'altres processos semblants.

Les idees que són patrimoni dels Pobles s'esplaien en la seriació de
generacions, però, com que l'home es troba cenyit pel temps, naturalment
s'impacienta si no pot heure realitzacions durant la seva vida, que referida a
l'existència i a la trajectòria dels Pobles, no passa d'un episodi individual,
és una frase secundària o un mer signe de puntuació. Situant-vos en aquest
ritme, no tindreu impaciències de cap mena i sentireu la vostra efectivitat ;
llavors, també comprendreu corn certes coses que ens sorprenen i contorben,
són dictats d'una justícia superior, Factuacïó de la qual té una amplitud que
descompassa de molt la vida personal i per això ens costa de correlacionar.

Sobretot malfiem-nos d'aquell estat passiu, fatalisme vergonyant, que
alguns disfressen còmodament de resignació i que no és més que la tempta-
ció habitual de les terres assolellades.
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Si accepteu que vellesa sia la maturitat i, per tant, la plenitud de la
jovenesa, i si recordeu, a més, que en la maduresa hi ha l'ofrena de llavor,
aleshores la florida intimarà amb el fruit, per a millor acomplir llur missió de
continuïtat.

Entremig de les boires dominants, que no són pas les primeres en
aquesta Festa anual, el Medallista d'enguany ens hi fa una clariana amb
les lluïssors de sol ixent que l'acompanyen.

Ell representa la visió catalana d'aquell Orient, que passant el e Pont
de la Mar Blava », dugué somriures a la nostra infantesa nacional, somriures
que Catalunya retornà amb gestes de creixença. És a Orient que resplendí
l'Estel prometedor, d'Orient ens ha pervingut sensibilitat i ar&ncia espiri-
tuals i d'Orient venien aquells Tres Reis que no paraven d'esguardar el cel
i, en pac d'això, encara segueixen venint en perpetual jovenesa, car saberen
trobar la Fontana de jovença.

Però, de moment, a nosaltres faria major bé la Fontana de l'Oblit,
que ens ajudaria a compadir àdhuc la desamor d'aquells que no paren de donar-
nos turment, perquè voldrien conservar l'ànima llur, no respectant, sinó
ferint, l'ànima nostra.

Ja que no haveu pogut venir a rebre el nostre homenatge, Abuna,
de Llevant estant compartireu la dolença del nostre Poble, Vós que sou en
aqueixes contrades d'Israel, on fou així mateix occida la Germanor Suprema
i per això la faç de la terra s'hi eserostonà en pedregam.

I el cor prou endevina la resposta mental que fareu al nostre plany :
el vostre ascetisme en sap una deu per a guarir el nostre turment i és la que
adolla del Sermó de la Muntanya; malauradament són molts els que l'han
oblidada; d'altres, la troben massa lluny, i n'hi ha que, amb migradesa de
delit, hi arriben tan cançats, que es deturen al peu de la Muntanya i apro-
fiten l'aigua quan ja és embrossada pels oportunismes del davallant, i són
massa pocs els fervents que segueixen el coster i pugen fins al cim, que és on
la doctrina raja en puritat.

Parlem sempre de cara a Orient, en la clariana del Medallista, perquè, tal
com ens ho dóna l'aforística popular, concentrant la frase de l'Alt Rei En Jaume,
el Ponent no vol ésser acollidor, i per això som aplegats en la vora mediterrània,
on sempre trenca l'alba que argenta la Mar Nostra, preludiant el sol ixent.

Si volem romandre una comunitat natural, o sia, un Poble existent,
cal que el nostre jovent s'afanyi a refer la continuïtat catalana que la dicta-
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dura volgué esborarr, però en dir continuïtat no entenc pas l'estabilització
del passat, sinó que el necessitem per fonament i socolada de l'esdevenidor,
natura non f acit saltus, i la humanitat, ans que tot, és un fet natural.

Som en uns temps quan, a més del viure nacional, perilla majorment
l'home moral, ofegat per l'automatisme d'una civilització artificiosa, que li
imposa el deure d'ésser-ne vietima, bo i privant-li el dret de reivindicació
i prenent-li els medis de defensa pròpia.

Actualment hi lia gent que, collint garbelladures de l'antigor, s'encanta
amb l'adveniment d'una societat unificada mitjançant Fanullació de la per-
sonalitat humana. Els tals ignoren que, fa més de dos mil anys, Aristòtil,
bellament humà i traduint l'experiència de centúries anteriors, ja predicava
que sense individualitat no pot haver-hi vida social.

De cara a Llevant, jo voldria contar i fer sentir a la nostra jovenesa,
alguna de les emocions que conhortaren la vellesa dels nostres avis : escol-
tareu el món d'ahir parlant amb l'entusiasme de l'època, un anacronisme que
amorosirà les asprors d'avui i una e ncoratjadora esperança de les generacions
de demà passat, quan tornin a humanitzar-se, en sortir de l'obaga on actual-
ment s'ha esgarriat la societat.

Correntment, ja el tenim el sentiment d'afirmació ; més, en l'actuació
de Catalunya hi ha quelcom Winfantivol, massa preocupació forana, que potser
ens fa molta honor, però també molt mal profit, perquè, amb aquella preocu-
pació, no sotgem prou els dracs de la pròpia família, a casa nostra mateix.
De vegades, minva inoportuna la persistència d'afirmació, car de grat ens
lliurem a les lamentacions, que són defallior de l'esforç personal i feblesa de
la vida pública.

Després d'aguantar sense brúixola tants de temporals, ara que tenim
nord desdiríem, perquè en una trabutxada fora temps ens ha fallat la virada,
quan de terra estant la intelligència es decanta de la nostra banda ?

En el present garbuix de negacions, hem de recordar que tota negació
és reconeixement implícit de l'afirmació corresponent : si ens neguen, és que
existim ; per tant, continuarem proclamant la nostra personalitat individual
com homes que som, i la collectiva com Poble viu, amb l'ànima catalana.

Quan, precedits de gran desplegament de lirismes, els exèrcits de
Napoleó invadiren les terres d'altri, produïren un tràmpol que durà temps i
fou aleshores que molts pobles somnolents es despertaren i s'adonaren que
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tenien una ànima que els pertanyia, però que se l'havien deixat estrafer.
Aquest deixondiment parlà a casa nostra per boca de N'Aribau en 1'« Oda
a la Pàtria », inici d'una renaixença que ha refet els esperits, i ha assolit una
transcendència de la qual no s'adonen — i per això no agraeixen prou — la
major part dels qui en són fills i en frueixen els guanys.

Moguts pels neguits d'enyorança, que és manera somorta d'amor,
els vidents d'aquella renaixença feren llur sembradura en temps de saó i la
nostra terra donà un esplet on trobaran remei certs pessimismes, freqüents
en una mena de voluptat d'inanició.

Malgrat les temences primeres — perquè la recança llur no era encara
plenament amor, el qual no es deixa condicionar i vol possessió completa
— En Milà i Fontanals fou arrossegat per l'alçament que havien provocat
els Jocs Florals i, saltant les convulsions polítiques que sacsejaven els Estats
i els barratges que aleshores també ja entrebancaven, Provença i Catalunya
es trobaren i reconegueren en el reialme de la Poesia. Això s'endevingué
en aquell ahir, quan els poetes catalans bevien en la « Copa » de Mistral, illu-
minats per la fulgència de la Santa Estela.

Fou durant aquella efusió que somniaren l'acoblament de la família
llatina, per a festejar la qual, un empordanès, N'Albert de Quintana, posava
a concurs el « Cant del Llatí » i, oh! sorpresa !, la proposta catalana la guanyà
un autor, fill d'una terra germana que per oblit ni tan solament havia estat
convidada a la Festa : era un poeta de Romania el qui, a través de tota l'Europa,
copsà la crida d'Amor.

El nostre Poble recobrava l'ànima i escoltava embadalit com els tro-
baires medievals alliçonaven els novençans, i amb llur mestratge, sorgiren les
creacions d'on treiem la força moral que ens ve sostenint.

L'estrofa verdagueriana féu retornar l'Atlántida i moure el Pireneu ;
En Guimerà sobtà el nostre Teatre i posava en cadència l'enamorament redemp-
tor de Maria de Magdala, pintava vigorós el furor tràgic de Cleopatra i ens
contava l'esfereïment de l'Any Mil; els Balears compareixien amb llur para-
ment de nítid classicisme i En Maragall, després de la lliçó cruenta de F«Esglé-
sia cremada », se n'anava « Enllà », fins al « Cant Espiritual ».

I aquesta resurrecció, posada en obra, permeté a En Prat de la Riba
aplegar les nostres gents per damunt de l'esquarterament de Catalunya,
colgant així les « províncies » de patró franco-espanyol.

També, ara que hem après com fan malbé àdhuc les figures que ens
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emmanlleven, caldria retreure aquella sentència lapidària d'En Prat de la
Riba — que no us diré pas — i que defineix una norma moral, preventiva i
superpolítica.

Sots pena d'ingratitud i d'ignorància, tenen el deure d'aprendre, recor-
dar i venerar tot això, els fills pròdigs que es creuen que la civilització comença
amb ells, mentre el món pla bé que n'era de vell quan ells nasqueren.

Ço que els conqueridors pensen fer amb la violència, ço que els dicta-
dors realitzen per l'arbitrarietat, ço que molts polítics cerquen amb traïdoria,
es fa millor altrament i amb noblesa perdurable: com ho fiu espiritualment
la Hèllade amb la intelligència i ho ha fet humanalment la Palestina amb el
cor desfent-se en caritat i deixant una emprempta tan fonda, que d'ella arrenca
la nostra cronologia.

L'home fóra criatura ben miserable si no deixés rastre del seu contacte
amb la terra i per això els pobles van fent-hi un solc que afita la Pàtria, família
externa que ens abriga, Casal de tots on flameja la llar de la Mare, que l'absent
enyora planyívol en la tonada de l'Emigrant ; el nostre altar on complim el
deure devers el proïsme, clos on s'arrecera i exhala el ben obrar, que Fespiritua
litat recull i en fa ofrena al patrimoni de la civilització.

Aquesta resultant pairal es complementa amb la d'altres pobles per a
constituir verament la Societat, en el més alt sentit de la paraula, i d'ací
ve que la Pàtria sia talment un ciutadà de la Humanitat, amb el dret natural
inherent a la seva ciutadania.

I aquest sentiment, que no comporta estipulacions artificioses sense
que es mori o el que és pitjor, transmuti d'essència, aquest sentiment
que els poetes han cantat arreu, des de la feble coniplanta fins a l'èpica retru-
nyent, és la bella idealitat que ara es menysprea en nom d'una humanitat
empírica, amorfa i mesella de sentiment, en nuesa d'espiritualitat.

La Pàtria és devers la terra ço que la família devers la societat : un
centre Watraccïó afectiva que dóna estabilitat als pobles. En ella som posseïts
de tot quant ens envolta, hi ressona el passat, hi glateix el present i l'avenir
s'hi asserena, perquè nia l'Amor en la sina de la Pàtria, on l'arrelament secular
ens guarda d'esdevenir voliaines de qualsevol ventada i les deus tan fondes
que nodreixen la nostra saba ens mantenen la florida, malgrat l'eixut que
pugui aclivellar l'escorça.

Aqueixes emocions encoratjaren i endolciren la vellesa dels nostres avis,
els quals ens feren llegat moral amb una amor que, sobreposant-se a Fliome
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i a la terra, s'allibera del present i esdevé re, que és assedegament i certesa
de cosa venidora, triomf de l'esperit damunt la còrpora i perdurança enllà.

Així ressorgí la nostra ànima nacional, i sense saber si nosaltres el
prearíem com es mereix i ells se l'estimaven, els passats ens confiaren el fruit
de la vida llur, en aquella refiança de sentiment i virtualitat de creença, que
fan l'heroisme de la idealitat.

La deixa dels nostres avis és el cant de recobrament d'ahir, però,
nosaltres, de quina manera mantenien avui aqueixa comanda del passat ?

Aquell jovent nostre, que cresqué sota la petja de la primera dicta-
dura, forçosament havia d'eixir-ne deformat, perquè no li deixaren compartir
les intimitats del nostre ésser nacional: les incerteses i desorientació del
present, són en bona part produïdes per aquest desarrelament.

I la malura àdhuc torba certes directrius, que enlloc de romandre
fidels a la doctrina que representen, la vinclen a modalitats transitòries i
s'hi balancegen, entelant així la seva austera eficàcia i perennitat. Cal anar
amb molt de compte; la manca de seny en les altures fàcilment acaba en
estimbada. Hi ha principis que no s'han d'arremolinar en el bufarut de con-
fusió que està passant ; hi ha sentiments que no poden deixar-se anar al
corrent del dia, ni disfressar-se amb vestit d'època, perquè fóra deixatar-los
en passions terreres i desésser espiritualitat, com ho veiem en la demagògia
suaument adjectivada que es predica, per a la reconquesta de materialitats
impenitents.

La societat organitzada s'ha aficionat massa a les generalitzacions.
Per amor d'elles ha baratat l'home humà per l'home abstracte i a profit d'aquest
va estructurant sistemes materials complicadissims, plens d'engranatges
trituradors de l'home real, el qual no pot viure mancant-li el sentiment i la
ïdealitat que, d'una manera o altra, són necessaris a la nostra existència. Mes,
quan ve el moment que per llei de la vida, l'home real es deslliura d'aquells
gavials i reprèn la seva plenitud moral seguint una altra via, les falses estruc-
tures s'esfondren en llur pròpia buidor, i l'home abstracte que les usufructuava,
resta aleshores tal com hi empasseguem sovint : desliumanitzat.

La tragèdia social d'avui dia — no parlo individualment, sinó referint-me
a les grans multituds que engolfen l'home — és el divorci de la Humanitat-
natura amb la civilització-artifici ; talment sembla que l'existència humana
no sigui compatible amb la vida social. Uso els mots en llur sentít estricte i
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prescindint dels convencionalismes i parcialitats que els han desfigurat. Una
anècdota històrica, no gaire llunyana, precisarà els meus conceptes.

Tots els que tinguin bona memòria, recordaran que al començament
de la guerra europea, els exèrcits no batallaven en , diumenge, i s'esdevingué
que, en un d'aquests, els combatents d'ambdues bandes eixiren desarmats
i s'aplegaren en el no man's land, la feixa sense amo, entremig de les trinxeres,
i allà passaren la diada en partits de futbol, de tennis o bé fent córrer la llebre
allò era la protesta, el triomf, de la Humanitat-natura.

A entrada de fosc, els companys d'esplai i de sofrença, s'encatauaren
en llurs trinxeres respectives, enginy del crim collectiu, i el solei d'humanitat
ja no tornà més, perquè l'aplec festiu fou prohibit i, orfes de germanor, després
aquells companys guerrejaren sense treva, de dia i de nit, festa o no festa,
per l'aire i sota terra., fins que la bèstia estigué sadolla de carnatge i caigué
no podent-ne més. Aquesta disbauxa de crueltat és la cimera de la barbàrie
estatal, que ha considerat la guerra, cínicament, com una «revisió de valors »,
i per boca d'un governant digué, no fa pas gaire, que la missió de la dona era
«proveir de soldats el camp de batalla », apologia brutal d'una maternitat mons-
truosa. La civilització s'està abaixant i rebaixant de tal manera, que aviat
la llei de la jungla africana serà el dret dels salvatges d'Europa.

Amb la glorificació de tants mals exemples, ¿ qué te d'estrany que, en
la vida interna dels pobles, la deshumanització dels uns continuí bregant amb
la inhumanitat dels altres i afavoreixi l'eclosió de parasitismes mantenidors
del neguit i Fesberlament socials ?

L'obsessió de les generalitzacions, que ha aterrat civilitzacions senceres,
legalitzant tanta destrucció moral i material, s'encobreix també amb el nom
d'« unitat », que els actuals tornaveus pregonen i reforcen amb entonacions
poliglotes.

Jo no hi puc fer més, però quan em parlen d'aqueixes unitats externes,
de seguida sento que em volen prendre quelcom del meu ésser, el qual les
repelleix, perquè són unitats d'absorbció i renúncia, pesades unilaterals,
eufemismes capciosos de domini, i extensió modernitzada de la burja del
Comte d'Olivar, que fa centúries el nostre Poble coneix de sobres. El
triomf d'aquesta llei d'unitats, esfumaria la intelligència mundial en una
monotonia letàrgica.

La unitat vera ja la tenim d'ençà que existeix la Humanitat, puix és
consubstancial amb ella ; sintesi d'objectivitats diverses, és quelcom per
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damunt i enllà de la materialitat : espiritualment, en diem consciència, i
moralment, la segella el cor. Aquests principis, en estat de puresa, sempre són
dreturers? i en canvi, molta pretesa civilització, no és més que un corpus de
sofismes per a boronar-los o malmetre'ls. Presentment, la civilització divergeix
de la Humanitat i s'està encomanant la feresa, en el regne de l'animalitat
suprema lex.

Guaiteu l'estellada i trobareu el Cosmos sublim en l'essència d'una
multiplicitat incommensurable.

Quan el P. Ubach, en companyia d'un sacerdot d'altra nacionalitat
i seguits de beduïns, s'arriscaren per les solituds de l'Arabia Pètria, malgrat
llur diversitat de llengües, de raça i de sentiments, no els mancà pas la unitat
d'assolir el Sinaí, tan diferentment considerat per ells.

Ben altrament, els filatelistes coneixien uns segells amb la llegenda

Seid einig, einig, einig, unitat triplicada que fou el clarí de guerra, per conso-
lació de la qual aparegué fa poc un llibre efectista, glossant unes absoltes on
se sent la unitat desesperació cantant a l'uníson del determinisme.

No se'm digui que proclamo la indisciplina, perquè de seguida res-
pondrè que disciplina no és més que convenciment obrat en voluntat i el
convenciment prové d'aquella altra unitat, no pas externa, sinó moral, que
és la que estic defensant, perquè és l'ànima de la Humanitat i la que li permet
remuntar els temporals socials.

Precisament la malaltia que ara patim és minva de voluntat per falla
de convenciment, i com que aquest estimula el deure, mancant el deure, tot
es vol resoldre per imposició, que essent contrà ria del convenciment — com
diria Ramon Lull — produeix la covardia i la revolta, dues negacions d'una
mateixa provinença, tan abundoses en el present.

És amb exemplaritat de convenciment i fermesa de voluntat que el
nostre jovent avui té la missió i el deure de refer la continuïtat d'ahir trencada
per la guerra i la dictadura: en l'ahir hi ha un llevat del qual no ens podem
passar.

Continuïtat, vol dir fer escola en el sentit doctrinal del mot i tenir
escola, és ratificació de la unitat nostra i manteniment de la seva vitalitat,
amb una reserva espiritual.

Penseu una mica tot el que Catalunya ha perdut i està perdent, de
temps, d'avinenteses i d'esforç, per culpa de la discontinuïtat. Mentre no
corregim això, n'haurem el càstig que porta ; el nostre Poble viurà a batzegades,
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que és un mal viure. En canvi, la continuïtat és amorosa, per tant, serenament
soferta i fidel.

A aquest jovent que tots estimem, com s'estima l'esperança, jo li
recomano que en comptes de distreure's amb les aparositats versàtils i sonores
que ara transiten, posi tota la seva voluntat a enfondir els conceptes perma-
nents, puix que la vida dels pobles és cosa enterament distinta de les super-
ficialitats amb les quals s'entreté la gent i d'altri especulen.

¿ Que no heu vist que el sentiment de Catalunya és massa extens i
complex perquè el pugui monopolitzar cap partit polític ? Som un fet extra-
politie i com tal, guarda la nostra salvació.

¿ Que no heu vist com la consciència catalana segueix la seva Llei,
malgrat la xarxa de lleis que li han imposat els violadors de pobles ? Som un
fet metajurídic i com tal, enclou l'esperança nostra.

Essent aixi, situeu-vos, sense por, al fons de les coses i en aquell esta-
ment de fermesa, a mesura que s'enrunin les ficcions i malvolences al vostre
entorn, us escaurà la dita millenària del poeta : Impavidum f erient ruime.

Quan hàgiu de resoldre problemes, us cal plantejar-los rigorosament,
tant si agraden com si no ; altrament, obtindreu solucions errades o imagi-
nàries, que us esguerraran l'enunciat. Perquè la veritat només pot existir
sencera i nua ; si Vembolqueu, deixa d'ésser veritat ; si la trossegeu, esdevé
mentida ; i l'existència dels pobles és una conjunció d'heroïcitats invisibles,
però devotes de la veritat. T mai no heu d'oblidar que la llengua és el verb de
la nostra independència mental, posició inexpugnable amb la força material.

Segueixo parlant a la jovenesa, preferentment.
Per reacció d'urgència contra les regressions actuals i per a deslliurar-

vos de 1a persistent incongruença de voler fer humanitat començant per negar
l'home, jo us proposo que us avanceu a la liquidació de la vostra època empa-
rant-vos en l'ideal de 1'« humanisme », no pas merament en el sentit clàssic
medieval de littero humaniores, sinó com reivindicació de l'home en tota la
seva integritat, moral i espiritual.

És seguint aquest ideari defensiu, que s'han fundat de poc a
l'Anglaterra i als Estats-Units, « Lligues de Llibertat », expressant amb
aquest mot, una facultat essencial de l'home — si vol romandre essent
home — facultat que no té res a veure, ni amb el mercantivol esquer polític
què tant es grumeja, ni amb els incentius demagògics que han envilit
el seu nom.
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Si voleu transcendir, heu d'ésser amatents a no deixar-vos tancar
dintre el materialisme que ara tot ho encrosta ; la matèria fàcilment llordeja
i la « Fontana de Jovença », únicament la trobareu en el reialme de l'esperit.

Heu d'ésser ardits, perquè després de la tensió de la guerra, que destruí
l'estalvi de la Humanitat, ha sobrevingut una crisi de raó, un torcement del
seny, que va esventant igualment les reserves espirituals i no comporta les
generacions idealistes ; per això les trava i tracta de paralitzar-les, mentre
espera que sia enllestida la fabricació dels autòmates que han de substituir-les.

I aquesta amenaça contra l'home, contra l'ésser moral, assenyala
l'entrada de demà.

Assagem de fer-ne un pronòstic.
Ja fa mitja centúria que tinc amistat amb els estels i no em venen de

nou els horòscops ; prendrem uns quants clixés d'actualitat i els comentarem
seguint la regla.

D'aquesta manera oireu la condemna que fem de la novissima civilit-
zació els que rebutgem les seves dogmàtiques fallàcies, perquè no tenim
vocació d'esclavatge i som creients d'aquella ascensió humana que consti-
tueix la civilització secular, car, els qui en volen fugir, hi tornen a caure,
però fent un salt enrera de centúries, que és l'espectacle de l'Europa contem-
porània, on rumbeja altre cop la parella del servatge i la inquisició, lluint uns
vestits nous, que són le dernier cri de la regressió dominant.

L'home-autòmata, producte de la indústria social venidora, no per-
cebrà, ni necessitarà, cap sintonització de l'ànima, ni ànima tampoc; ell no
tindrà altre llinatge que la martellada amb què l'hauran reblat ; les seves
sensacions no passaran de l'impuls o les interrupcions que li transmeti el
circuit en el qual l'hauran connectat, i el seu viure serà fermat als commuta-
dors que hi hagi en' el tauler de distribució mecànico-social ; l'horitzó, ja li
enfocaran prèviament.

És clar i lògic que una societat organitzada així, no vulgui, ni pugui,
tolerar la personalitat humana, perquè, de seguida, produiria enormes per-
torbacions de corrent, que espatllarien el funcionament del sistema, tallarien
el circuit i la maquinària s'encallaria aviat.

M'adono perfectament que el llenguatge se'm va eixerreint, però
és que parlem de demà i el progrés s'ho porta; no obstant i això, aprofitem
la lliçó muda d'humilitat que hi ha en el fet que el modernisme s'hagi d'expres-
sar amb mots de naixença arcaica.
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Ni decebuts, ni contents, com fulles arremolinades pel vent, ens tor-
nàrem a tirar sobre el llit ; aquella cambra i aquell llit dels quals ja ens havíem
acomiadat mentalment i sentimentalment la nit abans, ara seguia acollint-
nos igualment.

Apagat el llum, l'esperit rellevava la guàrdia del cos i, reprenent la
semblança de les fulles, me les presentava en el torrent, on les aigües jugaven
amb elles.

Passà la nit com tantes altres, vingué l'alba, la xerradissa dels pardals
ens senyalà el trenc de dia i, a quarts de set, la cuinera trucava a la porta de la
cambra, avisant

— No tinguin por, la policia és a baix, que els ve a buscar. No vénen
pas per res de mal. No tinguin pressa, perquè ment restant jo els entretindré
preparant-los esmorzar, car estan dejúns.

Mig vestits com érem, aviat ens acabàrem d'enllestir, tot escoltant les
veus forasteres que feien conversa a la façana del davant, i entre les quals
reconeixíem la veu del masover, que els estava explicant el fet de l'afusellada
i les marques de les bales.

Un cop llests i esperant també el nostre esmorzar, car no sabíem quan
faríem el repàs següent, vaig sortir per darrera i davant la porta teníem l'auto
de la policia, que ens havia de conduir.

Era un cotxet de quatre seients — una mena de Ford — descapotat,
vell, cansat i evidenciant de sobres la manera com era tractat, una de tantes
víctimes requissades qui sap on, però maltractades arreu. En el radiador s'hi
alçava una asta amb una grossa bandera republicana, que era la mateixa espa-
nyola monàrquica, amb la sola superposició del morat de Castella a la faixa
de baix, així descobrint que la República no era áltra cosa que la continuació
i agreujament de la Espanya d'abans, de sempre : a través del parabrises, en
lletres grosses, agafant de banda a banda es llegia u Governació », escrit a
ditades amb una pasta lleument rosada ; el capó i tota la carrosseria, que havia
estat negre, eren decorats amb lletres majúscules de totes menes, gustos,
colors, i en totes les posicions imaginables : el jeroglífic del moment, la sara-
banda d'abecedari omnipresent, on promiscuaven les vanitats partidistes
d'aquell pandemonium d'idees, passions, malifetes i crims, una veritable
parada de fórmules abstractes, per a la composició, explosió i dissociació,
socials; no obstant hi predominaven les C. N. T. per llur freqüència i les
F. A. I. per les dimensions.
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encara s'aferren a la força i prerien per convalescència Ço que no és més que
una recaiguda en un cos feble.

I quan veritablement vingui la convalescència, naufragaran moltes
coses, entre elles no pocs materialismes « disfressats d'idealitat i de justícia »,
i aleshores sentireu tota la valor de la intelligència amb personalitat de tra-
dició, car l'ésser « esperits traginant un cos » facilitarà considerablement la

nostra tasca.
El passat ja el tenim, i l'esdevenidor l'hem de merèixer i guanyar amb

Fimperturbable esforç de la nostra voluntat.

Arribats aquí, permeteu-me exercir una paternitat moral, per dir
quelcom de la Medalla que aquesta vetlla, com cada any, atorga el Centre

Excursionista de Catalunya.
La Medalla, ve a ésser la pràctica de les lliçons apreses en l'escola de

la tradició. Complim el deure d'honorar els Mestres que ens donen guiatge,
dels quals avui ens reconeixen seguidors, i demà esdevindrem continuadors,

si ho valem.
Mes com que la idealitat catalana és massa gran per a cabre en cap

clos, la Medalla no premia pas el membre d'una entitat determinada, sinó
que consagra els germans que han col-laborat en grau superlatiu a l'afirmació
de Catalunya, siguin qui siguin, vinguin d'on vinguin, car hem de volar molt
enlaire, i el vel de la nostra espiritualitat cobreix els humanals accidents.

I ja de bell començament, la Medalla dóna el seu fruit, puix enguany
el Centre ha doblat l'acte de justicia amb un exemple d'equanimitat, que
mereix totes les lloances.

Som dintre la continuïtat de l'escola de la tradició.
Si entre els deixebles n'hi hagués alguns amb la dèria iconoclasta,

planyeu-los, perquè no trigaran a sofrir penediment quan, aclarint-se les
les « aigües tèrboles » de passió i vanitat, s'adonaran de la ingratitud comesa
en voler girar contra la mare tradició, les mateixes facultats que ella els havia
amorosament confiat.

Aprofitem la lliçó, i agafant les eines que els Mestres ens han forjat
amb el saber i l'experiència llurs, mallern amb entusiasme l'anella que ens
pertoca en la cadena de la tradició, ben sabedors de la responsabilitat que la
feina implica, perquè cap cadena no pot ésser més forta que la seva anella
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més feble, i quina vergonya si aquesta fós la nostra ! La història esguarda,
després judicarà.

I així, un cop finit el vostre esforç, quan en la plàcida serenor del deure
complert, fareu el vostre camí de posta, anirà nimbant-vos la illusïó amb el
goig de veure, com en oferir la vostra obra als qui segueixen, aquests la reben
alliçonats i reprenen la cadena amb refiança, continuant i reverenciant l'anella
vostra.

POSTDATA. ABRIL DEL z930

El precedent parlament, fou llegit en ocasió de donar-se la Medalla a
En Rossend Serra i Pagès, el 23 d'abril del 1925.

Després, el compongueren amb destinació al Butlleti, si bé no pogué
arribar-hi, perquè la Censura militar de la Dictadura espanyola el va suprimir,
llevat del primer apartat, i amenaçà amb prohibir la publicació del Butlleti.

Val la pena que això consti en nota bibliogràfica, simptomàtica de
l'època i de l'estat passional d'aquella governació, que correspongué a l'expo-
sició del llibre català a Madrid, manant que a Catalunya els espectacles cata-
lans s'anunciessin en castellà.

L'incident no em sorprengué gens car, els que vivim a la Lluna, no
solament sabem poc de certes consuctuds terreres, sinó que àdhuc som inca-
paços de capir-les i, molt menys, de practicar-les.

Aqueixa discordança original, s'agreuja per raó que la meva formació
intellectual i cívica s'és feta en els ambients del nord d'Europa, els quals, es
veu, resulten intolerables en el Migjorn, d'alenada africana. Sort que em resta
el consol de la tramuntana empordanesa!

La veritat és que, en escriure el meu sermó, no vaig recordar-me ni
un instant de l'existència de la Dictadura, violació de lleis, rubinada de fòbies,
exhibició de la decadència, camouflage d'un poble, represa del règim colonial
en uns temps que tothom el rebutja ; la Dictadura és una taca en la civilit-
zació contemporània, on marca un episodi negatiu que duu la mort i el càstig
en si mateix, com els pecats capitals. Jo tractava afirmacions seculars o bé
feia examen de consciència d'intimitats nostres.

Si em vingué a la ploma aquella frase brutal de Trotzky contra la
íntelligència, que Primo de Rivera aigualí per a llençar-la contra Catalunya
en el seu discurs n+i fou, més que res, la constatació psicològica que l'odi és
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D'altra banda, fixeu-vos-hi, aquell dispositiu que havem considerat,
deixat a l'albir del manipulador audaç o transgressor que se n'apoderi, donarà
els resultats que podeu comprovar en la present geografia social.

L'home humà serà intervingut, però no es podrà intervenir ell mateix,
perquè ja l'intervindran de fora estant ; tot li serà micromètricament regla-
mentat i no li caldrà tenir consciència, puix que li faria massa nosa i en patiria
greument.

La família, que ara ja és una dependència de l'Estat, s'acabarà de
desfer amb la rnasculinitzacio de la dona, i l'efeminament de l'home, produint
una igualtat que anul-larà l'humanal gradient i aleshores, la família restarà
esvanida.

Suprimida la personalitat i la família, el proveïment d'autòmates
passarà exclusivament a càrrec de la secció social d'eugènica, depenent del
Ministeri d'Homicicultura, la finalitat primordial del qual serà la standar-
dització absoluta de les seves llocades, per tal que sien totes intercanviables
i les colles es mantinguin ben rases ; per això fer, tindrà àmplies facultats,
fins a la painless extinction dels passats ultramaltliusians. Ni un bri d'lierba
no podrà sobresortir en l'estepa social futura, perquè trencaria la llisor i
feriria la igualtat.

Aquestes prediccions s'acompliran en una natura espaimada, on els
celatges no trobaran llum per a irisar-se, ni les nuvolades malgrat llur feixu-
guesa, no arribaran a llampegar, ï on les multituds es mouran d'esma, repro-
duint inconscients la llegenda de l'home u sense ombra ».

Amb la prohibició del dret d'opinar, s'anorrearà tota contradicció
i s'enquistarà la intelligència, i com que el cor ja serà materialitzat d'abans,
per fi el progrés tindrà via lliure, perquè res no hi ha tan entrabancador per
a l'automatisme, com les idees i els sentiments, i aquestes falòrnies anacrò-
niques ja no seran més de témer: no tenint funció, el cervell i el cor s'atro-
fiaran i desapareixeran, seguint la teoria darwiniana.

Així deslliurada del món moral, la civilització mecànica abassegarà
el món material, de molt més fàcil maneig. La ciutat absorbirà la pagesia
un cop l'hagi ben pervertida.

L'economia, intervinguda i dirigida, després de castigar la iniciativa
privada, d'anorrear la previsió i de matar l'estímul personal, amalgamarà
totes les possibilitats i seran sotmeses a un feix de sectors que convertiran la
terra en una superfície equipotencial negativa, l'eficiència de la qual podríem
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formular, ja des d'ara, amb una equació on el zero fóra símbol de la inhu-
manitat imperant.

Oblidàvem una constatació, important pel que revela: per amor de
la uniformitat, que és la rambla de l'automatisme, les lleis no contindran cap
dret personal i totes seran promulgades retroactives l que fan a tothom cul-
pable d'actes que no han comès.

Prou n'hi ha de visions malastrugues i desmoralitzadores!

Afanyem-nos a esmicolar uns clixés que tan malament auguren el
demà i no ens diuen, cruels, que la Humanitat té cura de deturar a temps les
societats absurdes i sap sobreposar-s'hi de bracet amb la natura, tal corn
consta en el llibre de la història, perquè l'home és espiritualment massa gran
per a poder engorgar-se en les civilitzacions abismals.

Tenint fermança d'un bell redreçament, nosaltres hem d'ésser pro~

vidents i per això ens cal abrandar la idealitat fins que flamegi, a fi que, quan
¡Ruminats pel sol de demà Passat, que serà el d'ahir i el mateix de sempre, els
autòmates redimits tornin a fer ombra i, vivificant-se, recobrin les dignifi-
cadores cobejances de l'humanal voler, si resten esmaperduts en el món
novell que se'ls desclourà, puguin veure la flamera del nostre solc, que els
rebrà joiós amb una salutació poemàticament sintètica, acord triomfal de
la natura, moral i física:

« Veniu cap ací, on som una clapa d'homes que encara tenim Pàtria! »

1 Les lleis retroactives, són la negació dels fonaments del dret i de la justícia ;
per tant, moralment i jurídica, són nul-les de naixènça. La freqüencía amb que ara es
promulguen, s'imposen, s'accepten i es compleixen, mostra ben bé l'estat de foscant
mental, moral i cívic, dintre del qual els homenítxols de la societat actual breguen en
defallior i gairebé sense esma.
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Enmig del brossam d'històries, que correntment malmeten el concepte
d'història i la seva finalitat, de vegades una senzilla anècdota presenta estats
d'esperit que, a través d'aquell brossam, revelen la gestació de la història
veritable. Així me'n serviré aquesta vetlla i començaré contant-vos-en una,
perquè entre els presents hi ha algú dels seus honorables actors. És curta, molt
curta en si, però d'ella arrenca el sentiment que ens aplega en aquesta ceri-
mònia pública d'honrança.

Heus-ací que una colla de jovincels històrics, a llà en la segona meitat de la
passada centúria, foren corpresos d'un ideal, devers el qual vessaven llur en-
tusiasme en una revista que ells mateixos es feien i se la imprimien, la repartien,
i ells mateixos se la compraven per les cantonades. Això és tota l'anècdota.

Infantilismes ! dirà fredament l'actual mecànica humana en considerar
el minúscul remolí que us he explicat.

Aquells infantilismes eren fills del sentiment i de la creença, i per això
els jovincels esperaven, i sostinguts per l'esperança aguantaren tempestes i
remuntaren temporals i feren néixer poetes que alçaren un poble i estimularen
investigadors en nombroses disciplines. Aquells infantilismes han introduït
la nostra personalitat en corporacions científiques internacionals, i àdhuc en
activitats en les quals, de temps, Catalunya era esguerrada i patia migradesa,
produí un capdavanter tan assenyadament constructor, que posà en marxa
un Estatut inexistent en lletra, i amb la visió integral pròpia de les directrius,
En Prat de la Riba mai no oblidà que Catalunya és un cos sencer i, en conse-
qüència, parava esment a aplegar totes les capacitats prescindint dels acci-
dents llurs, i tenia l'encert de situar-les segons la sàvia dita anglesa : every
man in his right Place, cosa no gens fàcil en terres meridionals.

No es tracta pas de racismes, ni dels altres « ismes » causants de la
regressió pública contemporània, sinó que en els pobles, tant o més que en els
individus, la vida interna és fonamental, perquè en ella hi ha la major i la
més bella potencialitat humana: la virtualitat del misticisme n'és una prova ;
en canvi, si guaitem massa enfora ens afeblim i, el que és pitjor, ens estrafem
ï sortim de camí.
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Collectivament, Catal.unya guaita i espera massa enfora, reincidint
en una errada històrica de la qual ja ens hauríem d'haver guarit : anant a
remolc, sempre arribarem on els altres ens portin, però no anirem pas on
nosaltres voldríem.

Dintre la generalitat d'aquesta sentència, no em sé pas estar de
subratllar aquells intellectuals que sotgen i assimilen àvidament qualsevol
modulació del pensament estranger, mentre no s'adonen de la mentalitat
nostra, ni de les idees connaturals, sempre més escaients que les manlle-
vades. Cert, a l'estranger tenim molt per aprendre, però també hi ha molt
per garbellar, forçà coses de mal ' pair i no poques d'indigeribles en el
nostre clima.

L'actual estat dubitatiu, que ens fa perdre deplorablement el temps,
prové de la desconeixença de nosaltres mateixos, i del passat del qual pro-
venim i que no podem defugir.

És per això que en els moments de crisi, individual o collectiva, quan
la sofrença produeix una defallior on l'ésser sembla que s'anorreï, neix en
l'esperit aquella enyorança vaga de quelcom d'anterior, que no és altra cosa
que el passat insinuant la seva presència, condolent-se de nosaltres i fent-nos
costat discretament.

Aquesta mena de retorn es produeix en tots els ordres i, segons les
èpoques, amb enyorança barrejada de penediment.

Els filòsofs de la divuitena centúria demanaven el « retorn a la natura »,
en veure de quina manera l'home es corsecava en aque lls tumors socials que
es diuen ciutat.

Els espiritualistes prediquen el « retorn al Crist », perquè la simbiosi
de llur espiritualitat amb les materialitats organitzades, es fa a despesa de la
Doctrina i a profit dels mercaders del Temple.

I la nostra experiència de cada dia reclama el « retorn a l'home moral »,
ço és, la grandor que tots duem a dintre però en descurança, sense honorar-la
corn cal o malbaratant-la sovint, i per això hi ha tantes lletjors en el nostre
viure i la societat brega tan enfellonida.

¿ Com volem saber el que podem fer o cap on hem d'anar, si no sabem
qui som i àdhuc oblidem d'on venim ?

Prenem un exemple corrent.
Quants n'hi ha que conservin aquella característica de la genealogia

catalana que consisteix a unir amb conjunció els dos cognoms de família,
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perquè els catalana som fills de pare i mare, i no som pas subordinats de cap
mesnada ?

I a causa d'aquesta oblidança, n'hi ha prou amb que sobrevingui una
burocràcia forastera o uns collegis de penetració, perquè acceptem servilment
llurs pràctiques i el nom de mare perdi la seva personalitat tradicional i s'abaixi
a una adjectivació.

Si de cas, podríem deixar aquesta preteríció per marcar les mares incon-
scients, que assistides d'una indústria immoral, redueixen la maternitat a
uns minuts d'anestèsia ; perquè mai no tindran unció de maternitat les que
així se n'anaren en el moment solemnial i trencant la familia es feren marastres.

Aquells jovincels de l'anècdota, prou que la sentien i practicaven la
veneració maternal. A l'ombra de la soca nostra, Déu n'hi do de llurs infan-
tilismes. ¿Quantes baluernes no han bolcat, quantes dis fresses no han des-
pullat, quants cors no han conquerit, quantes vides no dignificaren, quants
cervells no han illuminat ?

Aquella generació estrènua sabé cenyir el cor rent i àdhuc el féu regol-
far, i us tocarà a vosaltres de remuntar-lo, jovent català, si sabeu servar la
proa en els rompents del present.

Està bé que feu sport gnens sana in corpore sano, però, malfieu-vos de
que una de les nostres falles és exagerar certes qualitats fins fer-ne defectes,
i aquella sentència de l'antigor ens ve a dir que el cos no és pas la finalitat,
sinó el recipient de la ment i cal que en sia un recipient digne. El dificilissim
problema orgànic dels pobles és precisament aquest : tenen corporalitat de
sobres i manca d'esperit, ço que fa un desequilibri del qual provenen els afo-
llaments i les revirades collectius, que són el comerç de la política vulgar.

Està bé que tingueu cura del cos, mes no oblideu que el cos es marceix
i que solament perdura l'esperit. Hem d'escarmentar amb l'exemple d'aquells
pobles que són a la vista, els quals, malgrat llur còrpora, per inconsciència
s'han fet sotmesos i ara són menats àdliuc per orats.

Enmig de la barreja en la nostra ètnia, encara hi ha una espiritualitat
catalana que roman inconfusible i que vosaltres heu de conrear, si voleu evitar
que la invasió física ens colgui i l'home conscient mori a mans de l'estatisme,
en el qual un dret positiu, sovint apriorístic, fàcilment ignora la Llei moral
i ni tampoc no respecta prou el dret natural.

Uestatolatria és la passa social del present. En la seva marxa accele-
radament abusiva, l'Estat, en convertir-se en una ubiqüitat autàrquica i
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anònima, vol ésser creador de pobles, motllo d'intelligències, regulador de
sentiments, motor d'autòmates, definidor de pàtries i així es posa antinòmia
de l'home, que és el fet primordial.

Aquella constatació rousseauniana, més exacta del que caldria, quan
ens diu que u l'home neix bo i la societat el fa dolent*, escau enterament a
Festatolatria, però enclou una inhibició, un determinisme, que la consciència
no comporta ; perquè ella vol saber tota la veritat i per això, amb lògica
rigorosa ens capgira la frase i demana severament : z com és que l'home, tot
i néixer bo faci una societat dolenta ?

És el vell problema de 1'homo-duplex, que es resol exalçant l'home
moral i fent-li junyir l'home biològic, mentre que la civilització automàtica
obra altrament : ella rebutja l'home moral i solament es complau en 1'homo-

simalex, que li serveix per a teixir aquella unitat simplista, que és destrucció
moral i es predica massa.

Els rompents de què suara parlàvem, tant si els preneu en el sentit
material, com en el figurat, no són més que el trencament d'un ritme forçat
que es resol en escuma i encara que aquesta us arribés a esbandir la coberta,
refieu-vos que la nau sura sobre l'aigua del fondal. La coneguda divisa fluctuat

nec mergitur és manllevada a l'esperit i li pertany.
No n'ha passat pocs de rompents, triomfalment, l'esperit d'aque lls

jovincels que estem admirant : veieren caure trons, veieren repúbliques com
naixien i es defenien, corones que canviaven de testa i sof rien coercions que
amb el temps es girarien contra els propis inductors, els quals, per a consolidar
parasitismes materials, sembraven separatismes morals.

En Fenquistament de cor i enterboliment de cervell que ara imperen,
quin goig fa de sentir l'escalfor radiant d'aquelles colles, que anaven super-
posant una història a les històries que aleshores corrien i es feien córrer.

El Medallista d'enguany podria brodar no poques anècdotes a la que
estem comentant i que, sortosament, nosaltres hem heretat; perquè ell pertany
a aquella selecció tan bellament reaccionària, que ha motivat i segueix motivant
la més efectiva i avançada de les revolucions : la del sentiment i de la intelli-
gència, així lluitant per retornar a l'home tot ço que d'altri li anaven difumant.

Gràcies a ells, la tradició oblidada del passat torna a clarejar en la
matinada de l'avenir, puix que tradició i futurisme són una mateixa seg iiencia,

transmutada per l'humanal falliment.
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La continuitat moral solament és possible en el ferm de les doctrines
i aquestes es tradueixen i expressen en lletres que no sempre saben resistir
els rompents de la decadència espiritual. En el conflicte, els mots mancats
d'ànima es desencaixen i, perdent llur dretura originària, es tornen conven-
cionals amb sentits balders, que acaben per desfer-se en un escampall de
lletres esgarriades.

Aquell sentit balder produeix les deformacions socials, i aquesta lletra
morta serveix de joguina a les aberracions, és parrac d'impuresa i material
de guerra per a la lluita passional d'egoismes. Que cadascú escolti la seva
consciència i vegi si en el vocabulari de mots orfes de sentit moral, troba
dret, llibertat, justícia, civilització, etc.

És un examen d'ètica semàntica que té molta , urgència, Iperque la
perversió de conceptes és la dogmàtica dictatorial que ara s'estila, tant si
cau de dalt com si puja de baix. Fent-ho sovint a casa nostra, ens deslliura-
riem de la temença de veritat, que una educació errada considera virtut i
dóna ufanor al conreu de la mentida.

Els qui observen la cridòria dels nostres temps, fàcilment recordaran
la següent fraseologia, que no és pas cap exaltació de meeting, sinó que són
idees premeditades i per tant més responsables, eixides de les altures materials
de llocs de govern en aque ll estranger del qual parlàvem.

Dret, és allò que convé a cada poble.
Llibertat, és cosa que s'ha de negar a d'altri.
Justícia, és la virtut dels febles.
No segueixo; perquè hem de conservar el seny i no vull usar l'estil

de la «cultura faustiana », qualificatiu literari de les brutalitats que anem
veient i que també es digueren «revisió de valors », amagatall de la guerra.

Tampoc no vull repetir estrofes del cant de la violència que, si era
l'argument internacional, ara preté ésser manera democràtica¡ convertir-se
en dret civil. De raó n'hi ha una sola i tothom en té una mica, però quan la
volem tota, som al començament de la culpa: heus-ací per què la societat
sotragueja i panteixa tant.

Actualment, 1a societat es mou i camina talment sobre catifes de lletra
morta, i sovint febleix i s'afolla, perquè li manquen els principis expressats
per aquella mateixa lletra amb la qual ella empassega.

En la fretura, una sèrie d'arcaismes recurrents, com són : els autò-
crates, revolucionaris, dictadors, estatistes i socialitzants de tota llei, s'afanyen
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a arreplegar la lletra esbarriada i assagen de compondre'n significances novelles;
però, les lletres tenen un sentit eminentment humà, i per tant, també amors,
dignitat, tradició i moral llurs. Quan no troben això, es rebe l-len, diuen con-
trasentits, es deixen anar i tornen a caure, esperant llur reposició vera.

És així com la humanitat ha anat trcient el seu parament ideològic,
del qual ha resseguit més d'un cicle, sense que la societat hagi resolt ni pugui
resoldre mai, l'absurd que la reprèn de tant en tant quan, mancada de lògica,
vol fer humanitat a base d'anullar i de negar l'home.

Darrerament, aquesta obsessió ha agreujat les altres que els pobles
vénen encomanant-se car, àdhuc en les idees, hi ha no poc d'imitatiu quan
obren sobre mentalitats fluixes, i ens calen pensadors immunitzats i indepen-
dents per a revisar, rectificar o rebutjar, els dogmatismes que ens han omplert
de mals donats.

Ni les prescripcions del Dret Públic, ni l'arbitrarietat tan amiga de la
política, no reincorporaran l'ànima a les paraules que l'han perduda, perquè
aquelles accions són ineficients en el món de les idees i contraproduents en
el del sentiment.

E1 veritable Codi de la Humanitat el saben prou bé el cor i la consciència
per aquesta raó la tasca noble de vivificar paraules caigudes, la fa sense ado-
nar-se'n la joventut, quan va confegint les seves illusions, i en la vellesa és
un acte conscient amb el qual evoquem records i conhortem recances que
també són il-lusió.

I aleshores sí que les illusions són l'exultació, l'esclat de joia, de les
idees que han recobrat llur manera d'expressió.

Fa gairebé una centúria que Catalunya treballa frisosa en aquest
recobrament i la feina feta és molt encoratjadora, si la guaitem de prou enlaire ;
ran de terra, la precipitació del nostre viure no ens deixa collir el ritme reposat
que porta la vida dels pobles.

En un moment d'enyor N'Aribau recobrà el mot Pàt ria, que es desfeia
en la distracció externa dels catalans i s'anava perdent en el terrabasta ll de
la presumpció enciclopedista, traduïda en política per un universalisme que
la centúria corrent té el deure de liquidar.

La Pàtria abranda el sentiment per virtut del qual l'ànima s'uneix a
la terra que li ha donat el cos sensorial on estatjarse ; perqué, mitjançant el
sentiment, l'ànima s'humanitza i el cos s'espiritualitza, en aquell meravellós
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món moral que no depèn de nosaltres, si bé l'usufructuem, car és el que amo-
roseix i estabilitza la humanitat, malgrat les errades legals, malgrat les fallides
socials, malgrat les feixugueses del cos i la mobilitat, de vegades excessiva,
de la intelligència. Regió de claredat on regna la dretura, en el món moral
no hi cap la confusió del bé i del mal que enfosqueix la vida material, sinó
que els principis s'hi presenten vigorosament definits i així resolen amb sen-
zilla espontaneïtat tota llei de dubtes. Sovint, un impuls del cor val més que
totes les normes legals, com ens ho ensenya el famós Judici de Salomó. Mes,
ai ! que la dèria del moment és substituir el cor per un enfarfec de reglaments
que redueixen el viure a un embull contractual i tothom es torna enterc, i
la vida s'enroca perquè la seva essència no té res de contractual.

El sentiment de Pàtria transfigurà els homes i les coses ; aleshores
començàrem a adonar-nos del que érem, perquè no érem ço que devíem ésser.
Amb aquest retret, les nostres percepcions s'a finaren tan de pressa, que en
l'albada del floralisme els poetes ja cantaven «La Veu de les Ruïnes », que
fins aleshores havia restat inoïda. Reprenent llurs frases corpòries, els poemes
de pedra tornaren a rimar per testimoniança de l'esperit novell.

Deixeu que allà al cor del Pirineu ens en parli Ripoll, on hi ha soterrat
el Bisbe que per amor de Cristianitat féu el pecat estatal de retornar la Doc-
trina cristiana al nostre poble ; restitució confirmada bellament pel seu suc-
cessor quan, en la portada d'un llibre, ens repetia aquell consell bíblic : Atten-

dite ad Petram unde excissi estis, consell dignament humà, que moltes jerar-
quies han tingut cura de fer oblidar.

Les ruïnes morals i les materials, s'anaven refent i en un moment cruent
de llur espiritualitat recobrada, pogueren dictar a En Maragall la seva efusió
mística, tan discutida, de « L'Església Cremada*, la qual també fou apolo-
gèticament evangelitzada pel Dr. Torras i Bages en la pastoral « La Glòria
del Martiri ».

Aquests fets són replans de conquesta en l'ascensió des d'aquella elegia
floralesca fins a la possessió del convenciment.

Si la Cristianitat clogué les voltes de Ripoll, el patriotisme del Meda-
llista d'enguany està retornant les naus de Poblet, monument de la grandor,
el desconhort i la represa de la nostra nacionalitat, i recordeu-vos bé que el
nacionalisme biològic és la reserva social de demà, quan vingui la fallida
de l'Estat, per desavinença amb la natura ; però, no em toca a mi parlar de
Poblet que la majoria de vosaltres ja coneix i l'haurà gaudit.
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A mi m'escau pregonar que N'Eduard Toda i Güell és un autor i bibliòfil
d'altura i, com a tal, ha realitzat l'heroïcitat de repartir els seus tresors de
llibres entre les Institucions de Catalunya, donant-se'ns ell mateix i les seves
illusions. Solament poden justipreciar tota la magnitud, noblesa i valor moral
del seu gest, els qui, com ell, coneguin la via augusta que mena a les summitats
de l'esperit, on ve un moment suprem en el qual la dolor se'ns esmerça
en amor d'altri i, desincorporats, anem sobrevivint la nostra pròpia vida.

Parlant de llibres, no costa gaire de continuar el to anecdòtic que
lloàvem al començament.

En temps de la Dictadura de la Monarquia espanyola, quan s'havien
d'enunciar en castellà àdhuc els espectacles catalans, el nostre Medallista
estava enllestint la « Bibliografia espanyola d'Itàlia », en la qual havia tre-
ballat molts anys, que omplen cinc grans volums. Aleshores, els esdeveniments
públics i no públics — que eren els més greus — d'aquell desvari de catala-
nofòbia, ofengueren talment el sentiment patriòtic del Senyor Toda, que féu
de la seva obra una refinadissima i certera protesta, puix que, havent estat
concebuda en castellà per raó del tema, fou novament redactada tota ella
virilment en català i així és publicada.

Altrament se'ns presenta « La Nit Transparent » del Dr. Cardó 1 , on

1 El mateix té aplicació ara al Càntic Nou, també del Dr. Cardó, Barcelona, 1951.
Aleshores, 1935, el Bisbe era nat de la dictadura monàrquica alfonsina, i el d'ara

ho és de la dictadura militar, 1939, ço és, del mateix pecat dictatorial : transgressió del
dret públic i violació del dret privat ; per tant, ambdós Bisbes forasters, parlant llur
llengua, que és la del transgressor i no pas la del Poble, que no solament ignoren, sinó
que la exclouen i volen ofegar premeditadament.

Es veu que el Do de Llengües infós per l'Esperit Sant als Apòstols ha esdevingut
desuet, ja sia derogat per la omnipotència dictatorial terrera o bé perquè l'actual Església
l'ha oblidat intencionadament a Catalunya, complint el mot d'ordre polític rebut.

Així, quin nexe espiritua l cristià pot haver-hi entre aquells, dits Pastors, i el
nostre Poble ?

Cap, absolutament.
La censura forastera del llibre català del Dr. Cardó no és l'efusió paternal d'una

jerarquia cristiana sinó Fafirmaciò autoritària d'una ocupació forana, àdhuc en l'espiritual.
Abans, aquesta acció anticatalana, l'exercien calladament les Congregacions amb

llurs institucions d'ensenyament estatista, però ara s'hi ha afegit l'Església secular, des-
plegant-la a tot drap.

Perxò, a Catalunya, i en el lleng iiatge històric, actualment patim una Església
continuació de la Església colonial, deslleial, « totalitària » i tot, segons el calificatiu con-
temporani que designa la negació de l'home.

I què hi diria el Crist ?
(Octubre del 1951)
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fa dolença de veure que un llibre d'autor català, escrit en català i per al poble
català, dugui una contraportada continuadora del domini estatista, amb una
censura eclesiàstica castellana, deslligada del text per un divorci deplorable,
car ens fa mancament d'amor, i u Déu es amor » ens havia dit St. Joan.

El nostre Medallista, també ens ha contat de fresc u La Destrucció

de Poblet*, en un llibre respecte del qual jo voldria fer-li un prec.
Perquè resulti humana, la història ha d'ésser escrita en calent i s'hi

ha de sentir la raó dels fets ; ara bé, un testimoni de la qualitat de N'Eduard
Toda i Güell hauria de deixar anotacions d'anècdotes viscudes, que completen
modernament el capitol dels tresors llegendàris de Poblet. Així, temps a
venir, es veuria ben clar a favor de Catalunya, que certes arbitrarietats simpto-
màtiques foren comeses per oblidança que l'autoritat és un concepte moral
que s'ha de ratificar ell mateix : sense aquesta ratificació, no és més que la
materialitat d'una força que actua mancada dels atributs de la jerarquia.

Vesmentar llegendes ens fa recordança de la clàssica « Història de
Poblet » del P. Finestres, el volum cinquè de la qual és d'una raresa que ha
motivat no poques fantasies i justament d'aquest rar volum existeix el manus-
crit, que el senyor Toda coneix prou. El que probablement ignora el nostre
Medallista és que la telepatia ha fet comparèixer aquell manuscrit en aquest
acte i, com que hi voldria dir quelcom, amb el permís de la Presidència, jo
li cediré la paraula:

A N'Eduard Toda i Güell

Honorable Patrici :

El sentiment català féu venir aquest manuscrit a les meves mans i
va quedar-s'hi pensant en Vós i la vostra dalera de restitució pobletana.

Com que l'autor escriu en parla forastera, de primer, jo batejo el seu
llibre amb el llenguatge de naixença de Poblet i després us Foferesc, en nom
de tota aquella gent que no pot donar ajut material a la vostra obra, pero
que hi te el convenciment i la comparteix en esperit i la impulsa amb els
batecs de cors catalans que, en germanor de Pàtria, us fan aquesta presentalla.
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El Savi digué : Malaurat l'home sen-
sible que ha gosat esquinsar el vel de
la societat i no vol lliurar-se a
aquesta i l-lusió teatral tan necessària
per al nostre repòs...

VOLNEY





ANECDOTARI

I

Civis sum...

Les següents anècdotes les recordo de petit, oïdes de boca de gent del
meu Poble i, per tant, tenen l'avantatge d'ésser el testimoni popular de fets
presenciats, de vegades compartits i tot, independents de la meva apreciació
personal, car jo era massa petit per a judicar-los.

Es refereixen al meu avi En Rafael Patxot i Ferrer, designat pels
guixolencs amb el títol de « l'Avi Patxot » i, posteriorment, amb el de « Senyor
Rafel », la forta personalitat del qual vaig apuntar solemnialment en insti-

tuir a nom i en recordança d'ell, els meus Concursos Patxot i Ferrer, d'estudis
històrics, polítics i socials, sota cura, primer, de l'Acadèmia de Bones Lletres
de Barcelona, després, independitzats i trencats, finalment, pel daltabaix
de 1936-37, seguit de la invasió i tirania del 1939 ençà, encara més responsable
moralment, perquè, si l'un fou la bèstia humana desfermada, l'altra és la
intelligència humana transgredint premeditament, pervertida i pervertidora:

aquella s'encegava en la matèria i aquesta, seguint una tradició secular, preten
matar-nos l'ànima.

Hom pot dir que l'Avi Patxot, per dret propi reconegut de tothom,
fou Alcalde gaire bé vitalici de St. Feliu de Guíxols car, segons els seus corn~

patricis, ell « era nat per a manar » ; però, la seva generositat, dretura de cons-
ciència i fermesa de caràcter, no li valgueren més que maldecaps i perjudicis
personals, com sol succeir a tothom en casos semblants.
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D'anècdotes que pregonen la seva manera d'ésser i el seu tremp en
Fobrar, se n'ompliria fàcilment un llibre, que les generacions actuals tan
oportunistes, amb llur mentalitat tèrbola i consciència colloïdal, bressolant-se
en el Nirvana dictatorial — que és la negació i la dissolució de l'home — poc
capirien i, molt menys, no arribarien a admirar.

De les moltes fetes que d'ell recordo, recollides de la manera impersonal
que he dit, solament en contaré tres, que presenten caires diferents del seu

temperament rectilini: encarant-se al seu Poble, al poder civil arbitrari i

al rampell militar.

Una vegada, l'Avi Patxot, com Alcalde que era, presidia una reunió

de l'Ajuntament a la Casa de la Vila, un antic i espaiós casal, situat en la
Plaça de St. Feliu de Guíxols, enrunat modernament per les canonades
franquistes.

Es tractava de quelcom que havia esvalotat el poble, probablement,
cosa de contribucions, segurament agreujada per l'arribada d'algun delegat
provïnent de Girona.

La Plaça anava de gom a gom, tapers, hortelans, mariners, tothom
hi era; homes, dones, criatures, tothom cridava, xiulava o xisclava, fins a
esgargameHar-se ; no hi havia manera d'entendre's, ni a dalt de l'Ajuntament,
ni a baix a la Plaça.

Enmig d'aquell xivarri, es veié l'Avi Patxot baixar tot decidit l'ampla
escala de la Casa de la Vila, seguit dels altres Consellers i aturar-se a la por-
talada, on imposà silenci solament amb el seu proverbial « ehem ! », prou
conegut i respectat com a comanament.

Tothom callà i ell, que era alt i ferreny, amb la seva forta veu, així
increpà el poble arborat :

— Escolteu ! com que aqui no hi ha llibertat, ens n'anem a fer la
sessió al bosc de St. Amanç.

Dita la qual cosa, repeti el seu « ehem ! », per a subratllar la força moral
del seu argument.

Tota la maror de la Plaça s'encalmà sobtadament, ningú no gosà dir
paraula ; la multitud li obrí pas, sorpresa i encuriosida els deixà passar guaitant
com l'Ajuntament tirava carrer amunt, en Corporació a tall de sortida oficial.

Després, tota la bromera popular s'anà destriant, bo i fent comentaris,
cadascú cap a casa seva i, a la plaça, només hi quedaren els arbres i la font
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del mig, que el nunci guaitava tot solet, des del gran finestral de Casa de la Vila.
I l'Avi Patxot reprengué i presidi tranquil-lament la sessió en la sureda

del bosc de St. Amanç, a tocar el poble, en la esbalandrada capelleta del
temps del Monestir de Benedictins de St. Feliu de Guíxols, al voltant de la
qual, per tradició, es celebrava anyalment un aplec, amb grans arrossades,
peixopalades, sardanes i molta gresca popular.

Aquesta vegada, l'Avi Patxot s'havia encarat al seu poble.

II

Però, una altra vegada se les hagué més testes, doctrinalment, amb
una autoritat civil arbitrària i abusiva, com moltes que n'havem conegut
i patit, car són la malura endèmica dels pobles mal constituïts i pitjor regits.

Heus-ací com esdevingué la cosa.
Era una època per l'estil del present, vull dir, d'esgarriaments i tom-

ballons socials, provocats en part per una pretesa autoritat, que no consistia
sinó en una mena de patent de corsari, que els usufructuaris, tots ells venturers,
s'afanyaven per a especulacions i venjances personals; en un mot, la mateixa
trangolada d'ara : falangistes i antifeixistes, col-laboracionistes i maquis,
nazis i bolxevics, etc. ; solament que aleshores es elasificaven més genèri-
cament en sospechosos i no sospechosos 1.

En una d'aqueixes tongades de ressaga política tan freqüents, l'Avi
Patxot s'esqueia, fatalment, ésser Alcalde a St. Feliu de Guíxols.

Tal com era de preveure, fruita del temps, un dia rebé l'ofici del Gover-
nador de Girona demanant-li la inevitable llista de sospechosos guixolencs.
Amb un cop d'ull en tingué prou i, a la seguida, el lliurà al Secretari per tal
que l'arxivés.

Al cap d'uns dies, se li presentà a Casa de la Vila un delegat del Gover-
nador, fent-li a mans un nou ofici, reproducció de l'anterior, requerint-li altra
vegada la cobejada llista de sospechosos guixolencs.

Llegit el plec, l'Avi Patxot digué:
— Però, si aquest ofici ja me'l varen enviar dies enrera i el tinc allà

degudament arxivat 1

1 Ara en diuen desafectos, qualificatiu que també m'han aplicat, sense dir cap
mentida, i que m'ha costat ioo 000 pts. vistes, més el ròssec invisible, però tangible.
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— Sí, està bé ; no obstant i això el Sr. Governador encara no n'ha
rebut resposta i l'està esperant perquè la necessita.

— Ah! si no és més que això, mireu! aquí la teniu:

Dit i fet ; agafa l'ofici que li presentava, ne fa bocins i e1 llença a la

paperera.
El delegat del Governador, destarotat, no sabé dir un mot, s'inclinà

i se'n tornà per on havia vingut, a informar de l'inesperat resultat del seu

comes; en aquell temps, també es confonia còmodament el governar amb el
manar, una errada que no n'ha portat poca de cua. En canvi, encara no era

corrent l'antinòmia depuraciOn, que ha vingut després, designant des de la
persecució sistemàtica, encloent el chantage i el robatori, fins a l'assassinat.

:És clar, el cap de ben pocs dies d'aqueixa categòrica solució, li com-
pareix altra vegada el delegat governatiu, amb un ofici comminatíu, exigint
peremptòriament una contesta escrita¡ acompanyant la llista debades
requerida fins aleshores :

d La resposta ? que no la veiereu l'altra dia ? però, ja que la voleu
escrita, això rai !

I l'Avi Patxot, agafant la ploma, escriví en el blanc del mateix ofici,
sota el segell del Governador, aquesta afirmació negativa :

— El oficio de delator es impropio de hombre libre.
Així, després de datat, signat i segellat, el retornà al portador gover-

natiu, el qual s'inclinà una vegada més i devia anarse'n esverat amb aquella
categòrica repulsa doctrinal, que li cremava la butxaca.

Fixeu-vos com han canviat els temps i la gent de llavors ençà! Perquè
ara el penell de la i( llei escrita », no solament estimula la delació, sinó que
àdhuc la premia, la suborna, havent arribat a l'extrem infamant d'imposar
als fills la delació dels pares llurs, a favor de governants que han assaltat el
poder, sense que ningú, ni cap llei, els el donés.

Aquella lliçó de moral cívica i social, congrià negra gropada damunt
de l'Avi Patxot, perquè aleshores, talment com ara, l'autoritat pretenia ésser
una tradició dogmàtica, que rebutjava la més lleu contradicció, per lleial que
fos. Tant si es tractés del civil, com del militar o de l'eclesiàstic, era i pso facto
considerada, al menys, un insult, després delicte i, finalment, criminal, per
mica que convingués al furor autoritari, sempre dispost a confondre l'amor
propi amb la dignitat i l'autoritat amb l'arbitrarietat.

El Governador no es volia acontentar destituint i processant l'Alcalde,

302



ALGUNES ANÈCDOTES COMENTADES: L'AVI PATXOT

sinó que li venien idees de mayor cuanlia : empresonar-lo, confiscar-li els béns,
exiliar-lo a Fernando Poo (estil Napoleó) i àdhuc, un cert moment, se li acudí
que podria ésser afusellat per rebelde, que és el justificant de totes les tiranies
exactament com en aquesta època franquista : Carrasco, Rahola, etc.

En canvi, el meu Avi no es preocupà gens més de l'incident, puix que
ja l'havia resolt en acordança amb la seva consciència.

Però, d'altres s'entusiasmaren amb la feta, que provocà una forta
reacció civica en tota la contrada car, malgrat tot, aleshores hi havia més
franca idealitat que avui dia. Per això, molta gent començaren a intervenir
espontàniament en el conflicte, retopant decidits l'exigència del Governador, el
qual es senti bentost entrebancat en adonar-se de la força moral d'un civisme
exemplar i que no era tan senzill com li havia semblat, d'heure-se-les amb
aquell home valent, darrera del qual regolfava tot un poble que es veia viril-
ment protegit. A, més, aquelles autoritats, barroerament passionals, moltes
d'elles improvisades, eren mers ocells de pas que se sentien cimbrar en capfals
quan topaven amb un redreçament justificat i fera, d'on llur inevitable sor-
presa i indecïsiO en els moments crítics.

Mentrestant, l'Avi Patxot seguia tranquilIament el seu costum d'anar
a plaça els dies de mercat, portant-ne un mocadorat de fruita o bé tornava
del Portal del Peix, duent un « peix de figura », agafat per la ganya a l'estil
de pescador i tothom saludava el « Sr. Rafel ».

La gropada no desbotava i aixi passà temps fins que, tal com suecela
a cada dos per tres, sobrevingué una revolçor política amb un novell cap-
girell que engolí el Governador, sense que hagués pogut heure la pretesa
llista venj ativa.

I per les cantonades del meu poble, continuava sentint-s'hi el pas
del crònic « ehem ! » de l'Avi Patxot, simptomàtic de la faringitis que patim
els fills d'aquella riba mediterrània, àdhuc els que, com ell, no som pas fuma-
dors, ço que no sembla pas prou just.

III

L'anècdota que segueix, no solament me la contaven quan jo era petit,
sinó que, de gran, vaig escoltar-la sovint de boca de tapers vells i me la retre-
gueren els mariners guixolencs.
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Durant la darrera carlinada, la nostra família, dones i criatures, entre
les quals jo que tot just caminava, fugiren de St. Feliu de Guíxols i s'arredos-
saren a Palamors, on aleshores devien sentir-se més segurs, potser perquè
en aquest poble llavors ja «s'hi parlava en castellà els diumenges », segons
corria la brama per les contrades veïnes, fama que, ben segur, ara deu ésser
molt més justificada d'ençà de la invasió colonial franquista.

En canvi, l'Avi Patxot romangué en el seu lloc, regint l'Alcaldia de
St. Feliu de Guíxols, i el meu Pare també s'hi quedà, fent guardia en la torre
de defensa de la pedrera de St. Elm, on sembla que començà a patir del reuma
inflamatori que, a la llarga, liavia de portar-lo a una mort prematura, Déu
l'hagi.

La plana empordanesa, esventada com és per la tramuntana i tan ben
encarada a mar, era i és liberal per natura, però, com que encloïa algun oasi
carlí, les columnes governamentals s'hi bellugaven força i no els hi mancaven
sorpreses que, de vegades, posaven de molt , mal humor als seus capitosts.

Probablement devia ésser a la seguida d'un d'aquests encontres que
una columna s'acollí a St. Feliu de Guíxols, entrant-hi a pas de càrrega, amb
baioneta calada, manada per un Capità enrabiat corn mil dimonis i treient
foc pels queixals.

En marxa d'assalt s'encaminà a Casa de la Vila, es veu que amb intent
d'esbravar-s'hi barroerament, i amb una llengua coenta com un bitxo, fer
pagar al poble culpes que no li pertocaven.

En aquest immotivat estat d'esperit, l'irascible Capità que menava
la força, embocà la portalada de Casa la Vila, tot esvalotat, escridassant-se,
increpant i insultant l'Alcalde, que no coneixia de res, enmig d'una descàrrega
de renecs acompanyats d'aquell vocabulari de cuartel tan descriptiu, ensiamat
de xarbotades escatològiques.

I amenaçant gent que no havia vist mai, ni tenien res a veure amb
ell, ni amb el seu comès, ni amb la seva enrabiada, s'enfilà escala amunt,
descompassant els graons de dos en dos, com si li escapés el tren, enfurismant-
s'hi més i més amb el ritme de la pujada accelerada.

— Dónde esta ese jodido Alcalde? que salga y venga enseguida porque'...

etc., etc.
L'Alcalde pla bé que hi era i prou que sortí degudament, massa i tot.
L'Avi Patxot, que s'estava en el seu lloc d'acció amb caràcter repre-

sentatiu, en oir aquella irrupció insospitada, injustificada¡ per a ell intole-
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rable d'aquella mala manera en tal indret, sortí al replà de dalt de la escala
que donava entrada al despatx de l'Alcaldia, per tal de veure d'on venia tot
aquell desfermament, I s'escaigué fer-ho en el just moment en que el Capità,
tot arriat, esbufegant-se i metrallant verbalment l'Alcalde, assolia els darrers
escalons, de tal manera que el seu cap resultava a nivell de la mà del meu
Avi.

Era un malencert molt arriscat, que l'encegat militar descobrí massa
tard, perquè l'Avi Patxot, en acció de funcions, com a autoritat i com a ciu-
tadà que era, se li redreçà al davant, me li agafa la gorra amb la mà dreta i
la llençà resoludament per l'ull de l'escala, bo i dient-li severament :

— El Alcalde està aquí y ante todo se saluda.
Després, inclinant-se lleument amb la major naturalitat, amb la mà

esquerra l'invitava a entrar en el seu despatx.
L'escandalosa tempesta es calmà com per encís i en aquell espaiós

lloc, ocupat per tanta gent, no s'hi oia ni un piu.
L'alliçonat pobre home, que no era pas massa jove i encara que en

la seva carrera devia haver-se'n vistes de molt crespes i que, potser, feia
poques hores sentia xiular les bales carlines, ben segur que mai no s'havia
trobat, ni se li hauria acudit mai que es trobaria, en un semblant cas.

Quedà llampat, esblaimat com traspassat, perdé la paraula i el raona-
ment, sense saber què fer ni què dir i, esmaperdut, inconscient dels seus actes,
com magnetitzat, seguí el camí que li signava la mà alliçonadora i entrà
dòcilment al despatx de l'Alcaldia.

Però, aquesta escena, tan violenta per als dos actors, provocà la seva
contrapartida a l'escala i a l'entrada de Casa de la Vila, ocupada per tota la
seva companyia, on esclatà un dringar de baionetes que feia feresa, mes no
cregueu pas que fos de ràbia, ni amb esperit venjatiu, res d'això, sinó ben al
contrari: era l'altre aspecte humà, el revés del que acabava de succeir a dalt.

Com que dintre d'aquells soldats, constret per la disciplina, hi havia
un jovincel entramaliat, aprofitaren l'avinentesa per a expansionar-se i,
rebentant-se de riure, sacsejaven talment llur armament, potser exagerant-
ho a posta i tot fent aquell refrec i esmolament de baionetes, aparentment
tan esgarrifós i realment tan joguiner, solució molt més sàvia que la immotivada
provocació de llur Capità.

Si un folklorista hagués estat a l'aguait, prou que ben aviat hauria
omplert la llibreta anotant la garlanda d'acudits amb què aquella trepa com-

305



GUAITANT ENRERA

plimentava la gorra del Capità, que esperava tota soleta allà al be ll mig de

l'espaiosa entrada.
I ara, que el llegidor avesat a l'ambient dictatorial i ensopit per ell,

es prepari per a la decepció que li porta l'acabament, gens tràgic, d'aquesta

històrïa.
L'acció del Avi Patxot fou un tal sotrac en l'esperit del militar, en el

fons més bona persona del que la seva llengua proclamava, que el féu revenir
d'un món i entrar en un altre ; un cop refet de la sotragada, havent reprès
tots els seus sentits, els deures i les responsabilitats morals, aquell Capità
es reivindicà de la manera més noble i meritòria per a ell:

Aquells dos homes es feren amics!

I si, per atzar, algun militar llegís això i se n'escandalitzés, creieu que

fóra ben bé de plànyer.

Benvolgut llegidor : repassa les tres fetes de l'Avi Patxot que t'acabo
de contar, rumia-les bé, fes comparances i treu-ne les conseqüències. Segu-
rament que elles te portaran a una dreturera explicació de les brutalitats,
crims, claudicacions cíviques i aviliment moral, que tots nosaltres hem pre-
senciat i patit darrerament.

I si, com pertoca, tens la voluntat i el coratge de fer a fons examen de
consciència, tan de bo no hi trobis que tu també hi has col-laborat per incon-

sciència o bé per amor d'un egoisme imprevisor.
Qui sia confrare que prengui candela.
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Iv

Es war einmal...

En Manuel Duran i Bas fou nomenat Ministre de Gràcia i justicia,
en una d'aquelles situacions conservadores de transició entre la vella pràctica
del torn pacífic, pendular¡ convencional dels partits i la novella època que
s'iniciava posant-se la gent a votar i, per tant, arreconant el caciquisme tra-
dicional i les seves ficcions electorals. Aquell nomenament, era un reconeixe-
ment del fet que començava de capgirar l'escena pública i una mena de con-
cessió aparent al despertar de casa nostra.

Durant l'exercici del seu càrrec, a entrada d'estiu, En Duran i Bas
anà a fer una cura d'aigües a Caldes de Malavella i, com a tants d'altres
banyistes, això li suggerí el projecte d'una excursió a St. Feliu de Guíxols,
on la mar és més vigorosament emmarcada que en els sorrals barcelonins.

Conegut aquell intent, els guixolencs li oferiren un trenet especial en
aquella via, obra de llur iniciativa i dels estalvis de la contrada. Una colla de
representants l'anaren a rebre a Girona, més com a català eminent i juris-
consult d'anomenada, que com a Ministre en funcions.

Malgrat tenir aquella excursió caràcter particular, el seu càrrec impli-
cava un cert acompanyament oficial : secretari, guardia civil, etc.

Fetes les degudes presentacions, el nostre tren emprengué la marxa
cap a mar, seguint aquell trajecte tan variat i pintoresc.

A la sortida de Girona, la via es fica en el congost de l'Onyar i allà els
seus desmunts posen ben al descobert la curiosa estratificació nummulitica
del Gironès. Després, entra en el Pla de La Selva, sobre el nivell de mar, cla-
pejat de riberals, extensos conreus, rouredes i vinyes, que en aquell temps
de l'any, es feien veure i admirar.

A les estacions principals, Cassà de la Selva i Llagustera, hi havia gros
públic, encuriosit per la novetat de l'esdeveniment, cosa sempre d'aprofitar
en els pobles. Les brigades de la via també hi eren formades presentant llurs
atributs, instruments i eines de treball.

Quan passàvem amb el tren, En Duran i Bas sortia a la diminuta
plataforma¡ saludava els presents, que li retornaven la cortesia amb la major
naturalitat, car els catalans no som gaire formalistes — potser massa poc i
tot en la vida pública.
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Passat Llagustera, el tren davalla la costa de N'Alou per entremig de
suredes i, mij ançant grans desmunts molt desproporcionats a la estretor de
la via, entra en el vessant de les Gavarres, fins al Pla de Ridaura, on reprenen

les vinyes i els conreus.
D'allà s'enfila suarnent cap a la bélla Platja de St. Pol i, entallant un

collet, el revolta per a davallar finalment a la Badia de St. Feliu de Guíxols,
enclosa pels seus penya-segats de granit rosa. Tot aplegat, un viatge verament
atractívol, àdhuc pels qui el sabem de memòria i en coneixem cada pedra i
cada arbre, de dia i de nits : com que l'hem vist construir !

Tractant-se d'una senzilla excursió de tarda, que escassament deixava
un parell d'hores d'estada a la Vila, s'havia fet un itinerari rectilini, per tal
de guanyar temps. Per amor d'això, la primera visita d'En Duran i Bas fou
al meu Observatori, que li sortia a camí, a entrada del Passeig de Mar.

Ell, amb el seu seguici i tothom que pogué i gosà al darrera, se'm
ficaren a casa, m'ompliren l'escala de gom a gom, i cap amunt fins a la torre,
dominant les teulades ; naturalment, els calia aprofitar una avinentesa que,
altrament, no se'ls hauria presentat.

En el terrat, que era espaiós, vaig compartir la gent en seccions que
anaven pujant per torn a la torratxa, car els Observatoris no són pas fets per
a encabir multituds i els instruments són massa delicats per a exposar-los
a la desconeixença o I.a barroeria dels forans.

El meu equatorial, per les seves dimensions els féu impressió. Vaig
explicar a En Duran i Bas les raons geomètriques i mecàniques d'aquell estrany
muntatge, aparentment tan guerxo ; també, una mica per sobre, el servei dels
nombrosos jocs de manetes, cèrcols graduats, rellotgeria, etc., i tothom s'ad-
mirà que jo fes moure aquella massa amb un sol dit, en qualsevulla direcció.

El mapa de la Lluna donà peu a no pocs comentaris, algun d'ells prou
humorístic, i el rellotge sideral, que senyalava hores del matí malgrat ésser
a la tarda, féu dir a un atrevit que anava malament. Aleshores, jo els vaig
explicar que, allà dalt, la terra no comptava i que per això aquell rellotge
no anava ni amb el sol, sinó amb les estrelles. Això em portà a una breu con-
ferència popular que responia a llurs preguntes, i els vaig ensenyar dibuixos

telescòpics de taques del sol, de Mars amb el seu casquet polar, de júpiter
amb les faixes equatorials, de les fases de Venus, etc.

Després d'això, el que més els interessà foren els inscriptors meteo-
rològics, sobretot els anemògrafs perquè es bellugaven contínuament i com
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que feia garbinada, Se m'encantaven davant de la ploma del meu gran ane-
mògraf de màxima, que escrivia seguidament la velocitat actual de les ratxades.

Satisfeta una mica la curiositat de tothom, baixaren les colles de la
torratxa i finalment En Duran i Bas que aparegué en el replà, quan ja la
multitud i jo amb ella érem aplegats en el terrat.

Es veu que, durant la visita, algú s'havia aprofitat del fàcil contacte
amb el Ministre, per a suggerir-li o demanar-li quelcom i aleshores ell, amb la
seva bonhomia, adreçant-se'm per damunt dels que anaven baixant, em cridà:

— I Vós, Patxot, què demaneu ?
De seguida vaig endevinar el que havia succeït i ja que se m'hi invitava,

volguí aprofitar a la meva manera la invitació, responent :
— Si és el ciutadà qui m'ho pregunta, li diré que no vull res, llevat de

la reciprocitat ciutadana. Ara, si és el Sr. Ministre qui em fa la pregunta, li
demanaré lleialment : que l'Estat no em destorbi o sia, que em respecti en el
meu dret, com és el seu deure.

Hi hagué un silenci general, alguns s'escandalitzaren estranyats. En
Duran i Bas no digué res, però em somrigué de dalt estant.

Seguírem baixant les escales i vaig posar-me al seu costat. Abans
d'ésser al carrer, aprofitant una clariana de la gent, em digué a cau d'orella :

--- Ja teniu raó ; tornaré un altre dia sense aquesta cua ; referint-se a
l'acompanyament oficial.

Semblant resposta era molt encaixada, tant en el fons com en la forma.
En aquest punt de la meva narració, vull intercalar-hi una confessió

perquè ve molt al cas, no solament com a nota personal meva, sinó també
com a reflexe d'aquell moment històric.

Feia pocs anys que jo havia tornat d'Anglaterra amb les idees d'aquell
país, que lliguen tan bé amb el nostre temperament català.

Allà, el meu mestre de sociologia fou Herbert Spencer, que àdhuc
en aquella terra, ja es redreçava proclamant i defensant la personalitat humana,
publicant tesis com The Man versus the State, rebutjant l'abús d'Estat i pro-
fetitzant el coming slavery, que ara ja patim amb escreix.

Aquest estat d'esperit, també el vaig trobar a casa nostra, localitzat
amb la denominació deu catalanisme », ï volguí fer-ho sentir a qui ja sabia
que ho entendria, puix que era català com nosaltres. De totes maneres, consti
que el meu catalanisme, no era pas après ací, sinó que e1 vaig portar
d'Anglaterra.
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Baixàrem de l'Observatori, comentant tothom a la seva manera el
que havien vist i oït ; molts, probablement, no creient certes explicacions
meves perquè no les comprenien, però d'altres creient-les precisament per
això mateix: perquè no les comprenien.

En sortir de casa, davant la qual hi havia molta gent parada en el
Passeig, se'n destacà un vellet, gorra en mà, i posant-se davant d'En Duran
i Bas, li demanà, amb to respectuosament suplicant :

— Pietat pels anarquistes presos a Montjuïc.
Jo era a l'esquerra del Ministre i, en veure l'incident, el seu fill cuità

a posar-se-li a la dreta, vigilant, mirant-me amb recel, però jo li responguí
amb els ulls, que no tingués temença.

En els pobles tothom es coneix i aquell pobre home era comissionat
d'altri, barrejats amb els espectadors del Passeig, aleshores més interessats
en l'eficàcia del prec, que no pas en altra acció.

En Duran i Bas li respongué com a Ministre de Gràcia i Justícia, que
ja hi havia presentat quelcom al Parlament respecte d'això i que no tingués
dubte que es faria justícia estricta.

En aquella època, el nom de Montjuïc era una ombra terrorista encarant-
se enfront d'un altre terrorisme amb promiscuïtats inconfessables, com massa
clar es veié després. Mentrestant, la nostra terra era víctima d'ambdós.

Aquell vellet donà gràcies i se n'anà.
La comitiva reprengué el seu itinerari; d'altres es feren càrrec d'acompa-

nyar En Duran i Bas i, de moment, jo vaig quedar-me a casa fins a l'hora de mar-
xar el seu tren especial, a fer-hi acte de presència per acomiadar-lo a l'estació.

En el càrrec de Ministre no durà gaire, malgrat la seva paciència i el seu
esperit de sacrifici. Àdhuc no pertanyent a la nostra generació i essent un vell con-
servador, En Duran i Bas era català i, per aquest mer fet, la seva mentalitat resul-
tava incompatible amb la tradició, l'esperit i les pràctiques imperants a Madrid.

Pocs anys després d'això que acabo de contar, en un acte notarial amb
nombrosa compareixença, ens retrobàrem ell i jo entre altres. A mida que
érem requerits, exhibíem la nostra cèdula, i en tocar el torn a En Duran i
Bas, presentà la seva de cara a tothom, dient :

— Heus-ací tot el que n'he tret d'ésser Ministre : cèdula de primera i
disgustos a carretades.

Era la seva resporta al meu u que no em destorbin » d'aquell dia de
l'Observatori : implícitament, ell el compartia i el ratificava.
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V
Vexilla vegis Prodeunt

DANTE. INF. XXXIV, I

No pocs dels que em coneixen, esclafirien una rialla d'incredulitat, si
els deien que vaig ésser jo el causant de que En Maragall publiqués les
seves «ReyaIs jornadas»; no obstant, per estrany que sembli, tal és la pura
veritat.

Això era quan Antonio Maura, President del Consell de Ministres, féu
un tanteig de Catalunya, passejant-hi el reclam de la Monarquia, ço que,
durant uns dies, portà no poc enrenou a casa nostra, cosa que la premsa
aprofità, naturalment, comentant, ensiamant o retocant els fets, segons la
pròpia conveniència i el gust de la clientela.

Car, Maura, malgrat ésser mallorquí o, potser, ' precisament perquè
era mallorquí, no volgué capir enterament el problema de Catalunya, sinó
únicament fins al punt necessari i convenient per a desfigurar-lo i desviar-lo.

Aleshores, jo habitava a la Bonanova i En Maragall a St. Gervasi.
Cada matí, jo solia baixar a peu a ciutat i, com que la drecera passava jus-
tament per davant de Can Maragall, alguna vegada hi entrava perquè, essent
ell redactor del Brusi, me podia assabentar de no poques coses de la vida
pública, que jo ignorava correntment per manca de vocació i per culpa del
meu temperament « feréstec », com ho posà En Rovira i Virgili en certa ocasió.

Un d'aquells matins de rebulliment ciutadà, vaig entrar a casa seva,
per tal que m'expliqués els fets d'actualitat i que parléssim una mica de
l 'espectacle « en curs », segons frase periodística reflexa.

Em rebé en el seu despatx, on encetàrem el tema i ell me'n parlà amb
ple coneixement de l'apuntador i dels actors que representaven l'escena,
mentre jo l'escoltava completament desplaçat, baixant de la Lluna, com me
sol succeir en casos semblants.

Al cap d'una estona, quan el fil de la conversa ja era desplegat, obrí
un calaix, d'on tregué unes quartilles, i continuà :

— Teniu, precisament jo n'estic fent unes impressions d'això que
tractem, i us llegiré les que tinc escrites, una per a cada dia i solament com a
record per a mi mateix.

Es posà a llegir pausadament, amb aquella veu seva, quelcom entelada
i, en acabar, somrient, em demanà :

^.
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-- Què us en sembla ?
— Francament, li respongui, trobo que un periodista com Vós, no

s'hauria pas de guardar això. Ja sabeu que j o sóc partidari de la història escrita
« en calent », perquè aleshores els homes hi surten tal corn són ; per tant,
entenc que aquestes impressions vostres s'haurien de publicar de seguida, de

fresc en fresc.
— Voleu dir ? insistí.
— Ja ho crec, responguí, i això que, doctrinalment, jo no sóc pas

monàrquic, molt menys a Catalunya, si bé reconec que, en certs pobles, la
Monarquia pot tenir l'avantatge d'assegurar una estabilitat i continuïtat,
a condició que el Monarca, rara avis, compleixi estrictament el seu paper i
el deure com a tal, cosa que no succeeix gaire, segons ens recorda la història,
passada i present.

Vaig acomiadar-me i reprenguí el camí cap a ciutat, embocant el Passeig
de Gràcia tot enflocat de banderes, domassos, penjarelles multicolors i un
arc de triomf improvisat, en el qual havien treballat el dijous i el divendres
sants, amb permís del Sr. Bisbe, per a complaure un Rei de la terra.

Aquest trencament i derogació eclesiàstics de venerables tradicions,
escandalitzà no poques consciències temorenques, ferí doblement els sobre-
vivents de la carlinada, donà la mar de feina als directors espirituals, mentre,
en canvi, oferia arguments a la banda encontrada.

Així fou enllestida a temps aquella disfressa, superposada a la via ciuta-
dana, aparentant una avinguda precàriament triomfal que desembocava a la
Plaça de Catalunya, on rematava en un obelisc amb les quatre barres de dalt a
baix, cenyides per una bandera espanyola, que hi serpentejava de baix a dalt.

Tot allò, no em lligava gens amb la crònica que m'acabava de llegir
En Maragall, tan gentilment, o almenys, jo no sabia veure-ho. No se per què,
de tota la vida, certes exterioritats em fan l'efecte d'una comèdia, d'una falsia :
una mena de parany per partida doble, car no solament enganya els qui el
contemplen, sinó els mateixos que l'han arinat.

I vaig tornar a casa, penedit d'haver baixat a ciutat, on tot aquell
voleiament venturer m'havia esventat la plaent descripció maragalliana.

Perquè, En Maragall, no s'estava pas de dir que ell era monàrquic, si
bé el fet és que ho era « poèticament », en abstracte, puig que, de vegades,
també afirmava que els reis es serveixen sovint de les baionetes per a seure's
damunt dels pobles ; però, el poeta no és mai incongruent.
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A En Margall l'encisava la part espectacular, la riquesa de color, l'apa-
ratositat del cerimonial, la maror de les multituds, en mig de les quals situava
ideològicament un monarca ideal, abstracte, envoltat per un poble igualment
inexistent.

L'endemà, vaig anar a la impremta de L'Avenç, on de vegades ens
aplegàvem, abans de dinar, una colla d'amics i coneguts, de molt barrejat
caient i procedència. Allà es féu gran conversa d'actualitat, durant la qual es
digué, de passada, que havien començat a compondre unes impressions d'En
Maragall, que duien per títol « De las Reyals jornadas » i que es repartirien
a les llibreries l'endemà mateix del dia que el Rei se n'anés de Barcelona:
eren els originals que En Maragall m'havia llegit el dia abans.

El Rei marxà, deixant un ròssec de promeses i esperances que resultaren
fallides com sempre, llevat de la pluja de títols i condecoracions que certs
estaments socials copsaren fàcilment, amb llur incorregible fruïció infantívola.

L'endemà mateix sortien les « Reyals jornadas », la primícia de les
quals jo rebia, dedicades, de mans de l'autor.

1 de tota aquella forastera bromera transeünt, de tot aquell esclat de
fingiment, crec que el més sincer — potser l'únic sincer — que en restà, és l'esmen-
tada visió poètico-monàrquica : les « Reyals jornadas » de l'amic Maraga ll .

VI

Intima intimis

No recordo ben bé on vaig fer la coneixença de Mossèn Frederic Clascar,
perquè els anys passen i la memòria s'entela, però em sembla que fou a la
impremta de L'Avenç, aleshores a la Rambla de Catalunya, per on passaren
tantes figures de la nostra renaixença, a semblança del que havien fet les de la
centúria d'abans a la llegendària cadira de braços, en el reconet de la lli-
breria Verdaguer, actualment Domènech.

Mossèn Clascar es veu que havia estat malalt i, per a la convalescència,
li recomanaren una cura de repòs en el Montseny, a la Vall de Sta. Fe.

Davallà d'aquelles altures molt refet i començà la impressió de la seva
Setmana Santa, raó per la qual alguna vegada entrava a L'Avenç, a l'hora en
què solíem trobar-nos-hi uns amics de molt diferents idees, procedència i tarannà.

313



GUAITANT ENRERA

Allà, tots aplegats, discutíem i resolíem a la nostra manera, . qüestions
de llenguatge que es presentaven a Mn. Clascar i respecte de les quals ell
demanava parer. Era l'època en què En Fabra residia a Bilbao d'on, de tant
en tant, escrivia escandalitzat de certes solucïoris ortogràfiques de L'Avenç;
que ell notava en la publicació dels coneguts llibrets de la «Biblioteca Popu-
lar» d'aquella editorial.

Aquests encontres feren que jo intimés la coneixença amb ell, sobretot
perquè no defugia mai d'arribar al fons de molts problemes de consciència ï
d'erudició, que la majoria de la nostra clerecia evita o rebutja, perquè entenen
la religió com una submissió i no pas com un convenciment.

Aqueixa intimitat portà que li encomanéssim la Primera Comunió
de les nostres filles, Na Montserrat i Na Maria, per a la qual cerimònia ell
emprengué el fatigós treball d'escriure, a correcuita, el seu «Llibre de la
Primera Comunió », que després serví així mateix per a les escoles catalanes
i, més tard, fou reimprès en edició de bibliòfil que em dedicà i de la qual, en
aquest moment, tinc a la vista un exemplar, bellament enquadernat en per-
gamí per En Bech, car escapà al pillatge de la meva Biblioteca, víctima de
la fòbia tradicional dels pretorians franquistes que violaren el nostre domicili,
sense respectar, ni de paraula ni de fet, presents ni absents, ni vius ni morts.

Mn. Clascar era poc enraonador, si bé no tant eixut com jo mateix, de
manera que sovint les nostres visites es reduïen a una conversa intermitent,
que s'encalmava en una mena d'introspecció recíproca, trencada de tant en
tant per alguna manifestació verbal, ço que escassament motivava un breu
diàleg, aviat engolit pel cellament que reprenia. Com que ell fumava, sospito
que, de vegades, les volutes del fum compartien el seu diàleg interior i això
ja li bastava.

Tenia gran afició a la música, que dissimulava i combatia tant com podia,
provant de complir el consell que li havia donat el Dr. Torras i Bages en certa
ocasió, dient-li : « Deixa't de músiques. » Però, no ho lograva pas.

Sabent-ho, jo m'hi complaïa algun cop i per això, quan em venia a
veure, jo li feia la dolenteria de posar-me al piano i tocava qualsevol dels
temes de Chopin, que regiren els qui saben capir-los i, a la seguida, agreujava
la meva intenció amb algun dels estudis el mecanisme dels quals és sostingut
pel neguit.

Mn. Clascar es defensava aparentant burlar-se'n amb la llengua i,
rient, solia dir-me de bell començament :
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.	 — Té, ja plora !'
Però, el sentiment aviat li esvaïa el propòsit, seguia escoltant ï Fexpres-

Pió de la seva fesomia anava desmentint el que la llengua havia dita
Temperament hipersensible, no sempre la voluntat reeixia a constrènyer-

11 prou el sentiment ; llavors, la resultant d'aquesta discordança psicològica
era aquella ironia tan seva, enclosa en una concisió i amb un abast difícilment
imitables.

Pla bé m'era fàcil d'endevinar i àdhuc de compartir semblant estat
d'esperit, perquè aleshores jo també estava passant una d'aquelles crisis en
què hi va l'ésser mental i moral de l'home per manca d'adaptació a l'ambient
que l'envolta, si bé ja l'anava remuntant gràcies a la fortitud de la meva vida
interior que, fins ara, m'ha guardat d'enfangar-me en els tolls de la societat i,
majorment, de negar-me en els seus temporals.

Per amor del seu recolliment habitual, a Mn. Clascar no li interessava
gaire la Natura fins al punt que, un dia, tot passejant, jo li mostrava les plantes
anomenant-les-hi amb llur nom botànic i ell m'ho agraí dient: « que no sabia
distingir una col d'una figuera », confessió a la qual vaig correspondre en el
mateix to, una mica venjatiu, responent-li que, efectivament, la filosofia
encara no s'havia adonat de l'existència de les plantes i àdhuc, de vegades,
tampoc del sentit comú que algun cop s'escau en la societat i que la filosofia
no sap suportar.

I ]a veritat és, que el pobre Mn. Clascar no veia gaire, i encara molt
deformat, el món exterior en el qual forçosament havia d'actuar, ço que li
congrià tragèdies en el seu propi estament, la darrera de les quals; una calum-
nia, li costà la vida.

Ara, presentats els actors de l'escena, tornem al dia de la Primera Comunió
de les nostres filles, acte que havia de celebrar-se en el Convent de Pedralbes.

Érem tots dos en el saló de casa nostra, esperant l'arribada dels pocs
invitats, part dels quals ja corria pel jardí. La nostra conversa, pausada,
trencada sovint com de costum, s'anava enfondint inevitablement i, per
aquest camí a mida de la nostra involució mental, ens trobàrem en els fingi-
ments i marrades de la comèdia social, quan jo vaig proposar-li

— No us sembla que la societat guanyaria molt en senzillesa i dignitat,
si la gent i les coses es presentessin tal com són, desfent així la falsia social,
en la qual àdhuc molts pretesos apòstols de la Veritat, es fan una virtut de
disfressar-la perquè, nua, la consideren argument d'escàndol ?
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Mn. Clascar no em respongué i seguí passejant l'esguard pels quadres
de la paret ; per això, jo vaig creure'l distret, que no m'havia escoltat, o bé
— solament se m'acudí aleshores — que, per discreció es malfiava del sentit
que es podia donar a la meva lleial pregunta.

No obstant i això, al cap d'una estona, quan Déu sap on ja tornava
a navegar el meu pensament, em digué calmosament i com si parlés amb ell

mateix :
— Já veureu, aleshores el viure potser esdevindria insuportable !
Confesso que, de part d'ell, em sorprengué molt tal resposta, car no

lligava gens amb la seva idiosincràsia: allò semblava talment una retractació.
Callà novament ; però, poc després, completà la frase amb aquesta

punxent reversió personal :
— Ça com lla, tampoc no ens enganyem de gaire els uns als altres.
Amb això, l'amic Mn. Clascar retornava a si mateix.
1 no ens diguérem res mes, fins que ens avisaren que tothom estava

a punt i l'auto esperava a la porta.

VII

Verba volant, scripta manent

Respecte d'En Maragall, d'altres també en podrien contar coses inte-
ressants, perquè jo el coneguí quan ja érem entrats en la maduresa i solament
vaig intimar-hi en prendre jo estatge a Barcelona.

Per damunt i en el fons de tot, En Maragall era poeta i aquest senti-
ment i vocació de poesia era el determinant en tots els seus actes, unes vegades
sobreposant-se-li i d'altres essent-ne la pregona motivació. Àdhuc això mateix
era causant de certes incongruences seves aparents car, en la producció d'En
Maragall, hi ha moments difusos, deguts a boires de la literatura germànica
— que ell coneixia — i que alguna vegada li ennuvolaren la lluminositat i
transparència mediterrànies.

Aquest enterboliment, malauradament massa freqüent en la nostra
actual intellectualitat, és degut a un fet psicològic que, de passada, vull
assenyalar als que ens vénen darrera, per tal que se'n malfiïn degudament.

Car, l'esperit germànic podrà ésser tan concordant com es vulgui amb
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els castellans, però és absolutament incompatible amb l'ànima catalana, puix
que la capgira, Fembordereix enterament i acaba per annullar-la.

En Prat de la Riba, l'únic polític d'acció verament català que la nostra
renaixença produí, era un talent natural molt ben dotat, però no havia corregut
món, ni sabia llengües. Per culpa d'això es deixà malguiar pel seu entourage

que li malmeté la seva encertada idea d'enviar pensionats a l'estranger, mala-
consellant-li de triar l'Alemanya preferentment.

L'experiència encara n'és ben fresca i a la vista de tothom que tingui
ulls i vulgui veure-hi, majorment ara que la sedició i la invasió franquistes
no han fet més que reforçar i posar en evidència els deplorabilíssims resultats
d'aquella errada : una colla Wintel-lectuals serpentaris i caragirats.

Deixant de banda aquest tema, socialment decevant i negatiu, que ens
portaria fora camí i reprenent el rengle anecdòtic, recordo un acte d'En
Maragall que no fou pas plenament esmentat quan n'era l'hora, segu-
rament perquè la part més interessant esdevingué en l'ombra i es resolgué en
discreta intimitat, sense transcendir al públic, car no he vist reproduït enlloc
el document fonamental on En Maragall, tot raonant aquell acte, pro-
clamava i refermava el seu pensar i sentir, que era el de la nostra generació,
de la qual, àdhuc sense adonar-se'n, ell resultava sovint un vistós i selecte
exponent.

En Maragall formava part de la redacció del « Brusi » — Diario de
Barcelona — on gaudia de la benvolença i el consell d'En Mañé i Flaquer, el
seu director, que cada dia pensava per compte de la nostra burgesia i li servia
el criteri tot fet i pastat respecte dels temes d'actualitat, de manera que al
matí, després de llevarse, els nostres burgesos de la passada centúria, tot
prenent llur xocolata espessa sucada amb melindros o secalls i diluïda amb
xarop, llegien calmosament el davantal del « Brusi », en el qual hi trobaven
un criteri tot fet i així ells, subscriptors fidels i sotmesos, iio havien d'enca-
parrar-se a pensar per llur propi compte, per tant, ni a digerir-lo, sinó que,
quan venia a tomb, no els calia més que repetir com argument decisiu, ço
que el « Brusi » els havia concisament prescrit.

Val a dir, que En Mañé i Flaquer, era verament representatiu del seny
català d'aquella època i que per amor d'això, malgrat el seu conservadorisme
un xic massa reclòs i dogmàtic envers els vents que aleshores començaven
de bufar arreu, de totes maneres era prou independent i lleial -- ço és català —
per a no haver-se volgut sotmetre a les ficcions i habilidades de la premsa

317



GUAITANT ENRERA

madrilenya on havia actuat abans, car això el féu fugir de Madrid i arrecerar-se
a la seva terra, a Barcelona.

Mort En Maiié i Flaquer, la salut del qual s'arrossegà precària durant
molt de temps, la direcció del « Brusi » passà a En Teodor Baró, d'un conser-
vadorisme més convencional i curt de vista, més interessat, més eixut, gens
català d'esperit i enterament infeudat a les ficcions polítiques forasteres impe-
rants, que el « Brusi » d'aleshores s'obstinava a estintolar de totes passades,
malgrat que cada dia feia més i més tintines, precursores d'una caiguda fatal,
inevitable.

D'aquesta manera, el conservadorisme català, com tantes altres coses
d'aquell temps, anava tirant per mera inèrcia, no era un estat de consciència
actiu sinó una mena de beatitud passiva que no anava enlloc, ni conservava
res, llevat de la pròpia somnolència. Mentrestant, un nou esperit feia el seu
camí i aquells refiats conservadors només conservaven el passat, sense parar
el degut esment del present, per tal de copsar l'esdevenidor, que trucava a
la porta.

Això féu que el « Brusi » s'anés divorciant d'una part del públic i no
pas la menys activa. A mida que els vells subscriptors morien, llurs vídues
continuaven la subscripció per mera consuctud, però la novella generació no
l'acollia, la qual, per la mateixa raó i amb humor jovenívol anonemà el « Brusi »,
el diari de les vídues, cosa que transcric amb el degut respecte i solament com
a detall documental, revelador de l'esperit d'aquella època de transició.

Sota la direcció d'En Teodor Baró, En Maragall continuà essent redac-
tor preeminent del « Brusi », on per contrast amb l'encarcarament de la casa,
hi resultava un esperit entremaliat, que al millor obria portes i finestres fent
corrents d'aire fresc que reprenien als estadants d'aquell reclòs o bé posant-se
a saltironar dintre la gàbia del diari, hi produïa estrebades a les quals no estava
avesat, que sorprengueren primer i escandalitzaren després el conservadorisme
tradicional, però que, en canvi, eren una fruïció i un encoratjament per a la
joventut catalana, plena de l'esperit novell i, per tant, gens conforme amb ço
que el « Brusi » apuntava i representava o volia representar.

1 esdevingué el que era inevitable i just. Un dia, l'esperit d'En Maragall
no es pogué contenir més en la reclosió d'aquella gàbia i se'n deseixí, sortint-se
de la redacció del « Brusi ».

Ja abans d'això, en certa ocasió, En Maragall em féu un .raonament
que, de passada, també mereix ésser consignat.
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Havent estat denunciat un article seu, el « Brusi », per la ploma del
seu director En Teodor Baró, no se'n féu pas solidari i proclamà la doctrina
que la redacció no responia de res firmat, car d'això solament n'eren respon-
sables els propis autors. En aquell cas, de no massa brillant companyonia,
En Maragall em digué que ell acceptava i compartia semblant proposició,
manera cultíssima d'implicar la seva independència dels articles firmats per
En Teodor Baró, la discomformitat amb el qual, no solament d'escrit sinó
també d'obra, és ço que li féu deixar el « Brusi ».

Abans que el públic no saUs la novetat temps ha prevista i esperada,
n'hagué esment la intimitat dels amics.

D-e seguida, al matí, tot baixant a ciutat, vaig afanyar-me a entrar
un moment a casa seva, per tal de felicitar-lo, expressant-li així el sentiment
general de la nostra generació.

Llavors m'explicà que havia escrit al director, En Teodor Baró, una
carta acomiadant-se de la redacció i raonant la seva decisió, per tal que fos
degudament publicada en el diari. Que, de seguida de rebre-la, En Teodor,
Baró se li presentà personalment a casa seva, i li donà satisfaccions mirant de
dissuadir-lo ; però que, no havent-hi reeixit, li demanà almenys la concessió
de no publicar dita carta de renúncia. I treient-se-la de la butxaca me la llegí.

Més que mai, ara em reca no recordar tot el seu bell contingut, en el
qual era clarament precisada i justificada la dalera de la joventut catalana,
francament oposada al narcotisme brusià ; però sí que en recordo textualment
una frase que encloïa la síntesi de l'estat de consciència d'En Maragall que la
dictava, perquè deia què : no respectant degudament el diari tot ço que ell havia
après d'estimar, es veia obligat a sortir de la redacció.

Jo vaig dir-li que no accedís al prec d'En Teodor Baró i que si volia
tenir la consideració d'alliberar-ne el « Brusi », podia i devia publicar la carta
en altres diaris barcelonins.

Em semblà que dubtava, potser perquè ja s'havia compromès amb En
Baró i tinc molta por que aquell memorable escrit seu, on esclatava una novella
època de la vida pública catalana, no hagués acabat essent destruït per ell
mateix, perquè no l'he vist reproduït enlloc, ni sé que ningú n'hagi resat res.

Per celebrar aquella dimissió, que era una albada, la nostra joventut li
féu una edició d'homenatge dels articles seus publicats en el «Brusi », fent constar
en primera pàgina que l'edició era filla de l'entusiasme amb què nosaltres
aprovàvem i havíem acollit la decisió d'En Maragall, de sortir-se del «Brusi».
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VIII

Indiscrecions

Ço que segueix, s'esdevingué durant la primera dictadura, caracte-
ritzada per la seva galanteria radiofònica, així corn la segona, la rebellió
militar catòlico-colonial, té en el seu incipú, les verboses andalusades d'un

general que hagué de revolçar abans de decidir-se a aterrar en les glòries del
franquisme.

Tornant a la primera, el General Primo de Rivera es rebel .là a Bar-

celona, segons digué, amb vel-leïtats catalanòfiles, però en cridar-lo el Rei
a Madrid, també féu virada i es posà al seu servei — de sabios es mudar de
consejo — per culpa d'una informació parlamentària que anava massa de debó
i que, per tant, descobria coses que es volien enterrar.

Seguint la tradició secular espanyola, el general Galante, per tal de
distreure la multitud i camuflar aquell enterrament, s'afanyà a perseguir
Catalunya, la seva renaixença i els catalans conscients i generosos, fidels a
una noble ideologia, que s'anava afermant bellament.

De primer, foren víctimes els catalans individualment, seguiren les
organitzacions polítiques no sotmeses a l'arbitrarietat imperant, després
vingueren les econòmiques i, finalment, les culturals.

Entre aquestes darreres sobressortia, internacionalment reconeguda
i respectada, l'honorable Institut d'Estudis Catalans, un dels molts encerts,
potser el més transcendent, de la Mancomunitat d'En Prat de la Riba, el
polític vident i més efectiu de la nostra renaixença.

El dictador galant no gosà suprimir d'un cop de ploma, ni d'espasa,
l'Institut d'Estudis Catalans, sinó que decidí matar-lo d'inanició i anèmia,
llevant-li tota mena de sosteniment.

Com que aleshores jo me trobava en condicions de fer-ho, vaig pro-
posar una avinença a l'Institut d'Estudis Catalans en virtut de la qual, la
Institució Patxot oferia continuar pel seu compte, les publicacions de FI.E.C.,
amb la condició que ens partiríem certes edicions, les quals durien en la por-
tada, el nom de 1'I. E. C. o de la I. P. respectivament ; per a d'altres publi-
cacions, solament constaria en la portada que eren fetes « a despesa de la
Institució Patxot ». D'aquesta manera, 1'I. E. C. seguí donant fe de vida a
casa nostra i de cara a l'estranger.
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Al cap d'uns mesos d'actuar l'avinença satisfactòriament i de sortir
les publicacions convingudes, un dia se m'acostà un acadèmic català el
qual, amb tanta pobresa d'esperit com desconsiderada bona fé, em digué :

---- Mireu Patxot : pel bé que us vull, vinc a prevenir-vos que la dic-
tadura no vol que 1'I. E. C. continuï i com que sou Vós qui el feu viure, tingueu
en compte que us exposeu a "ésser perseguit, potser empresonat i tot, o exiliat,
amb els vostres béns confiscats...

— Molt bé ! us agraeixo l'advertiment, li responguí, i corresponent
a la vostra bona voluntat, vull suggerir-vos una idea per si pogués convenir
als qui us envien. Digueu-los que, abans de fer res, sembla que fóra de veri-
table governant que rumiessin una mica si jo els faria més nosa empresonat
o exiliat, que no pas deixant-me estar com fins ara, encara que això els contrariï.

El meu argument devia semblar-los prou raonat per produir efecte o
bé la dictadura estava encaparrada en altres coses, però el fet és que aquell
correu caragirat no tingué cap conseqüència.

Mesos enllà, hi hagué una represa del tema, perquè se m'acostà un
duplicat caragirat, aquesta vegada amb la fatxenderia d'un conqueridor
Parvenu, el qual j a no em serví la inútil amenaça de presó i exili, sinó que em
comminà autoritàriament :

-- El govern no vol que 1'1. E. C. continuï, i, per tant, per culpa de
la vostra actitud, es decidirà a suprimir-lo.

La inflor intimatòria amb què es presentava el meu interlocutor,
requeria una resposta en el mateix to, de manera que vaig redreçar-me reso-
ludament, dient-li :

--— Si ho fa, millor ! perquè així tindrem dos 1. E. C., car jo en faré
un a Europa i un altre a Amèrica.

Es veu que, ben pensat, s'estimaren més suportar-ne un dintre casa,
que dos lluny i fora l'abast, perquè ningú no em parlà més de l'afer i jo vaig
continuar la nostra feina.

La dictadura també seguí el seu camí fins a estimbar la monarquia que
l'havia criada, sostinguda i compartida.

En conseqüencia, vingué la República amb la Generalitat, la qual
de seguida es féu càrrec de 1'I. E. C. i, alliberant-me de la meva contri-
bució voluntària, jo vaig tornar a recloure'm dintre del domini de la Insti-
tució Patxot.

(Resumit de l'Historial [inèdit] de la I. P., pàg. 154)•
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IX

Ab imo Pectore

En una d'aquelles ràzzies d'anti-Catalunya, tan freqüents i recidives
en els polítics de l'Estat espanyol, que porten als seus governs la recepta
còmoda, contraproduent i negativa, de la suspensió de les garanties consti-
tucionals — una mena d'autorecusació — que fàcilment llisca fins a l'estat
de guerra¡, al fer sortir els militars de llur propi estament, ha establert un
mal usatge, esdevingut consuetud, que ha culminat aportant al vocabulari
internacional el mot, tan específicament espanyol, de Pronunciamiento, en
una d'aquelles crisis, dic, fou dissolta i empresonada la Junta del Copegi
d'Advocats de Barcelona, presidida aleshores per En Raimond d'Abadal :
un terme més en la sèrie de fòbies governatives. Quis ctistodiet ipsos custodes?

I, vers migdia, els carrers i passeigs de Barcelona pogueren veure
aquella colla de ciutadans lionorables passant tranquil-lament a peu, camí
de la presó, per haver defensat llurs drets corn a catalans, a més de llur dignitat
professional. L'Abadal ens deia, temps després, que mai no s'havia sentit
tan lliure, com en aquell moment que era així agafat.

La nova s'escampà de seguida i ja podeu pensar l'efecte que produí
en el poble català, la consciència del qual es desvetllava i vibrava cada
dia més.

Com tantes altres vegades, allò era una errada governamental, que si
de moment potser satisfeia l'amor propi dels qui la cometeren, fou a despesa
del prestigi i la valor moral de l'autoritat, ço que és un preu molt car per a
una satisfacció merament accidental.

Sense haver-nos-ho dit, l'endemà, a l'hora de visita dels presos, ens
trobàrem gran nombre de visitants en el pati de la presó, coneguts i desco-
neguts que hi havíem anat, molts a peu, d'altres en taxi i no pocs ben osten-
siblement en el nostre propi auto, de manera que la plaça davant la presó
n'era gairebé plena. Jo no hi havia estat mai per aquells barris, encara no
ben urbanitzats.

Complírem les formalitats d'entrada i demanda de visita als nostres
presos, i després ens anàrem desplegant tots en el pati de la presó, car les
sales d'espera eren insuficients per a nosaltres.

A l'entrada hi havia el cos de guarda, on un tinent molt jove anava
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amunt i avall, mirant de fer el distret, sense que pogués dissimular la contra-
rietat que aquella escena inusitada li produïa.

Un. funcionari de la presó ens féu avinent, molt amablement, que ens
caldria esperar l'hora reglamentària de la visita, o sia, les onze. Mèntrestant
anaven arribant més visitants, advocats i no advocats, que eren acollits amb
sorolloses manifestacions, les quals assoliren el punt de dalt, quan compa-
regué En Valls i Taberner, membre de la Junta, que no pogué ésser agafat
el dia abans, perquè era fora i aleshores es presentava espontàniament per
ésser pres.

L'empleat de la presó venia de tant en tant a dir-nos quelcom, per tal
d'entretenir-nos bonament, car el temps passava i ja havia tocat l'hora pro-
mesa. La seva correcció, visiblement afectada, no feia més que descobrir el
seu neguit, car convé a les burocràcies la quietor de l'aigua entollada.

En tota aquella escena, tan moguda, l'únic que se'n ben aprofitava i
complaïa, era l'encarcarat sentinella que, amb baioneta calada, guardava
la gran reixa de forts barrots que donava entrada a la reclusió. Per una por-
teta, hi vèiem passar de tant en tant, sobre rails, una vagoneta curulla de
proveïment, ço que ens entretenia, bo i esperant el permís de visita, el retard
del qual era fàcil d'endevinar : corria el telèfon amb el Govern Civil i amb
Madrid, cercant la solució de l'anormalitat que la nostra presència portava
a la presó.

Per fi, aparegué la solució quan tornà el funcionari, quasi excusant-se
i ens digué que, essent tan nombrosos, no podíem pas entrar tots a veure els
presos, perqué era contrari al reglament i, per tant, calia que designéssim un
de nosaltres, el qual, en representació de tots, faria la visita als detinguts.

Per unanimitat triàrem En Bernis, del Col-legi d'Advocats, a qui
passàrem tots la nostra targeta en senyal d'adhesió i representació. I ell,
amb el grapat de targetes a la mà i seguit de tots nosaltres, s'encaminà a la
porteta de la reixa, on el sentinella, amb la baioneta calada, resultà envoltat
per la nostra colla, mig somrient, car indubtablement, en esperit, també
hi era amb nosaltres.

En Bernis entrà per la porteta en el mateix moment en què en sortia
una dona senzilla, ben endreçada i digna, donant la mà a un noiet d'uns cinc
anys, la qual en passar davant nostre i signant-nos, digué, amb una corpre-
nedora entonació de justificació per a l'infant :

— Veus, tots aquests Senyors, ara també van a veure els seus.
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La manera solemnial i exemplar com tou dit això, ein féu una punyida
i un rebulliment de consciència, que els anys no han pogut esmortuir.

No era cap crit de revolta prenyat de venjança, sinó ben altrament,
era una dolença heroica, era l'efusió d'una consciència serena, que eixia resig-
nada dels barrots de la presó; més que això, era l'amorós vel maternal
cobrint amb unció la innocència del seu fillet.

Cregueu que aquella dona feia i mereixia respecte, perquè s'agermanava
al nostre cas, i el meu cor se n'lii anava, i de grat li hauria parlat i preguntat
la seva tragèdia, si jo hagués estat sol.

Perquè, qui sap? I si el pare d'aquella criatura no fos veramerit culpable?
I vaig recordar-me de l'empresonament d'En Prat de la Riba, i el

d'En Carrasco, i el cas d'En Maragali, a qui un dia vaig anar a felicitar per un
seu article denunciat i ell m'ensenyà el seu maleti a punt per si l'anaven a
agafar, i els meus compatricis guixolencs, quan llur protesta per l'afer del
« Cu-Cut », exiliats pels matteixos culpables convertits en jutges en virtut
d'una llei parcial, claudicació civil d'un govern que es deia liberal, etc. Els
defectes i errades de la coixa justícia humana m'anaven revenint en un seguit
d'onades que botien en el magí, empenyent-lo vers un pendent al fons del
qual s'hi endevinava la dissolució de l'organisme social...

Però, sense arribar tan enllà, en les paraules d'aquella dona ressonava
indubtablement el clam de quelcom de greu i tèrbol, que traspuava per les
falles de la trencadissa moral pública.

Al cap d'una bona estona, En Bernis tornà de la seva visita als nostres
presos, duent-nos llur salutació i gràcies per la nostra companyonia ; ens
assabentà de llur estat moral i material i de la seva fermesa civica.

Aquell espectacle, dignificador de la presó, no era cap glòria per als gover-
nants, ni els convenia, car llevava i capgirava a la presó mateixa, tota la seva
significança.

Per això, les autoritats s'afanyaren a evitar-ne la repetició i, al cap de
poques hores de la nostra visita, la digna Junta del Collegi d'Advocats sortia
de la presó, a destinació de diferents indrets a què cada un d'ells havia estat
exiliat.

I de tota aqueixa escena, que us conto ara que sóc vell, encara no se
m'ha esborrat gens el convenciment de que aquella senzilla dona del poble, era
moralment superior a les autoritats que havien empresonat els nostres com-
panys ; perquè, ella servava tota la serenor de consciència, mentre que aquelles
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autoritats, en un encegament passional hereditari, persistien follament a
servir-se de la força material per a constrènyer i sotmetre la immaterialitat
de la consciència.

M

Tutti contenti

La Renaixença de Catalunya no ha produït fins ara sinó un polític
constructor verament català: N'Enric Prat de la Riba, coronament d'una
ascensió fatigosa i meritòria, que comença amb « Lo Catalanisme» d'En
Valentí Almirall, segueix en la saba dels Jocs Florals, fent brotar l'inici regio-
nalista de les «Bases de Manresa» de la Unió Catalanista, s'aferma en els
croquis doctrinals de la ploma d'En Verdaguer i Callis, quan la revista « La
Veu de Catalunya» i es desplega finalment en les realitzacions orgàniques
d'En Prat de la Riba.

Aprofitant hàbilment l'ambigüitat de la Mancomunitat, En Prat
restablí la unitat de Catalunya per damunt del traïdor esquarterament afran-
cesat de les « províncies », i s'afanyà a fundar l'Institut d'Estudis Catalans,
setïal bàsic i transcendent per a la nostra purificació i fortitud espirituals.
La Biblioteca de Catalunya era el complement de l'Institut i jo vaig trobar-me
nomenat membre del seu Patronat.

Mort En Prat de la Riba prematurament, per desgràcia de Catalunya,
sobrevingué la rebellió Primo de Rivera, recidiva espanyola que l'incorre-

s gible infantilisme català d'uns quants volia imaginar-se favorable a casa
nostra, però que fatalment es descartejà de seguida en una dictadura anti-
catalana, encobridora de la catalanofòbia d'Alfonso XIII.

No gosant encara matar airadament FInstïtut d'Estudis Catalans, la
dictadura trià l'acció vergonyant de suprimir-li els recursos, a fi que morís
d'inanició. Fou llavors que la Institució Patxot tingué l'honor de prendre a
càrrec seu la continuació de les publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans.

Quant a la Biblioteca de Catalunya, un cop esvanida la servil indig-
nitat dels caragirats que havien pensat fer-ne lots i vendre-se'ls, es resolgué
desfer el primitiu Patronat, per tal de refer-lo amb gent entravessada i és en
acordança amb aquest intent que es nomenà el nou Patronat.
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Malgrat ésser jo del Patronat de naixença, ningú no em féu sabedor
de la seva dissolució, segurament perquè el procediment dictatorial comporta
totes les volubilitats ; no obstant i això, vaig heure esment del nou Patronat
de la manera simptomàtica que segueix.

Els dilluns al matí, la Biblioteca de Catalunya no funcionava per al
públic, perquè s'hi feia dissabte i la comprovació i ordinació dels prestatges
de la sala de lectura. Jo aprofitava aquell dia per a trobar-m'hi amb els colla-
boradors de les meves fundacions, a fi d'impulsar-ne les publicacions en mans
i de preparar-ne d'altres.

En un d'aquests matins, el Director de la Biblioteca, En Jordi Rubió i
Balaguer, en rebre'm com de costum en el seu despatx, m'allargà per tot bon
dia un paperet :

— De baix m'han enviat això perquè us ho donés.
Vaig llegir-lo i era el meu nomenament de membre del nou Patronat

dictatorial. Aleshores En Rubió m'explicà la dissolució del veritable Patronat,
ço que motivà els comentaris escaients i fou l'extra de la diada.

Davant d'allò, la meva decisió fou automàtica, per mera inducció, car
aquella manera topava amb el meu concepte moral i legal de l'autoritat, i
prescindia dels drets de ciutadania, dels quals jo no havia pas abdicat, ni
volia abdicar-ne, i feria de ple la meva independència ïntellectual de 1a qual
soc molt gelós, i em pressuposava tan vincladis com molts d'altres, etc., etc.
A més d'això, la sola forma de la comunicació ja era perfectament grollera
i incorrecta.

Vaig ficar-me aquell paperet a la cartera, dient a En Rubió que l'en-
demà li portaria la resposta.

L'endemà matí, vaig lliurar al Director de la Biblioteca, per tal que el
trametés seguint la mateixa via, un sobre obert que contenia el meu ofici-
resposta i li vaig pregar que el llegís de primer :

u He rebut la vostra comunicació del 28 d'Octubre
passat, i com a membre del primitiu Patronat, crec avinent
recordar-vos que la Biblioteca de Catalunya és filla de la
intellectuitat catalana i la seva bella creixença deguda a
l'amor de la gent nostra, que no hi planyia esforç ni ofrena,
generosos.

Mes ara, com que es prescindeix d'aque lla espiri-
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tualitat de naixença, jo he de servar fidelitat a la con-
cepció originària i compleixo el meu deure de refusar el
nomenament que Vós me trameteu.

Déu -Vós guard molts anys
Barcelona, ig Novembre 1925

R. Patxot ï Jubert ».

— Això és un coet ! esclafí En Rubió.
— Anomeneu-ho com vulgueu, però ja que els militars, segons la

consuetud espanyola, tenen pràcticament el dret de rebellar-se, no solament
amb impunitat, sinò àdliuc trcient-ne honors i copsant-ne avantatges materials,
amb millor raó i honrança jo puc redreçar-me, mantenint l'afirmació indis-
cutible de la meva consciència i personalitat catalanes.

Cal que us fixeu en que us lliuro un sobre intencionadament obert, perquè
vull que, seguint l'exemple dels qui us enviaren aquell paperet, pugui llegir
el meu ofici de refús, abans d'arribar a destinació, tothom per les mans dels
quals passi en el seu camí cap a baix ; talment com ells ho feren, amb tot
mancament de respecte.

Alguns dies després, me donaren rebut del meu refús i no se'n parlà
més, perquè, en el fons, tots quedàrem contents : amb el meu nomenament,
ells me feien una cortesia a la manera llur, i jo vaig tenir peu per a proclamar
la meva desavinença amb ço que ells eren, representaven i usufructuaven.

XI

Intermezzo

Poques setmanes després del meu refús d'ésser membre del novell
Patronat dictatorial de la Biblioteca de Catalunya, en anar al matí d'un dilluns
a la Biblioteca, per a l'assentada de consuetud amb els collaboradors de les
meves tasques, vaig trobar-hi En Pompeu Fabra en la saleta del Catàleg,
on estava comprovant quelcom amb les bibliotecàries.

Jo coneixia En Fabra de molts anys enrera, quan en aquell recambró
de L'Avenç, aleshores a la Gran Via, ell preparava la seva ofensiva contra
els plurals en as, . alçant un enrenou que durà molt de temps i donà forçà joc,
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caracteritzant dues èpoques del Catalanisme, igualment dignes i respectables
ambdues, a la manera llur.

Aquella lluita durà anys, i s'hi esmerçà no poca erudició i un devessall
de sentiment, car marcava la creixença de la nostra afirmació, fins que En
Fabra assolí el triomf dels seus plurals en es, amb gran recança de la colla del
cavaller-poeta que fou Mtre. Francesch Matheu, preat amic, a qui alguna
vegada i en la intimitat, jo vaig anomenar el cacic dels Jocs Florals, esti-
mulant propulsor que retrec ací per tal d'encomanar-lo a la justa honrança
dels que ens vénen darrera i no han viscut l'entusiasta alçament ideològic
d'aquells temps lloables.

En entrar jo a la Sala del Catàleg, En Fabra s'esqueia estar dret,
d'esquena a la taula i de cara a la porta, repenjat a la seva pipa i llançant
glopades de fum, amb aquella fruïció distreta i per tant malaguanyada, del
fumador que fa una cosa bo i pensant-ne una altra, o bé no pensant-ne cap,
segons diuen, puix que àdhuc de vegades deixen apagar la pipa, ço que no
manca d'ésser una ingratitud, amb perdó sia dit . Sembla que alguns cerquen
en el fumar una mena de Nirvana esporàdic, d'altres, idees que solament els
vénen entremig del fum, però no vull pas enfondir la psicologia del cas, ni
les seves percepcions directes o reflexes, perquè jo no sóc pas fumador i tampoc
no voldria seguir l'exemple d'En Lluis B. Nadal el qual, amb ben intencionat
trop de zèle i essent solter, escriví el seu « Llibre de la Núvia», que el distret
amic Mn. Clascar prefacià amb la Missa ritual de Casament, compartint així
la paròdia del títol de l'obra, que havia d'ésser, estrictament, « Teoria de la
Núvia abstracta ».

L'encontre amb En Fabra em fou molt plaent, perquè no ens vèiem pas
massa sovint : ell treballava en el seu niu de la Secció Filològica, un pis més
amunt, on hi menava una d'aquelles escales constrenyides en una falla d'estesa
i unes sobres d'alçària, que no la feien gaire temptadora. Jo la pujava solament
quan una vera necessitat personal me portava a anar a veure En Fabra.

Després d'un lleu somriure, vàrem encaixar, entaulant tot seguit
una conversa sobre temes d'actualitat, que no mancaven mai en aquella època
d'afirmació activa, més realment heroica del que s'adonaven les gents super-
ficials, i enormement superior al civisme negatiu dels moments en què estic
escrivint.

La nostra fluent conversa fou sobtada per l'aparició d'un foraster, el
qual entrà, obrint barroerament les portes d'una revolada, fent-les rebotre
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violentament i, mig esbufegat, apressat, sense saludar ningú, s'encarà autori-
tàriament en castellà a les bibliotecàries i els demanà quelcom.

Nosaltres dos interrompérem la conversa, les bibliotecàries li respon-
gueren negativament no sé què, i l'intrús, esvorat, tornà a fugir amb la mateixa
impetuositat, rebotent les portes i fent trontollar la saleta.

Tots ens miràrem, perquè semblants maneres no s'estilaven en aquell ami-
cal i tranquil recer d'estudi, i molt menys amb les persones que l'ocupaven ja sia
per deure o bé per devoció a la Institució; però, de moment, ningú no digué res.

Mentrestant, les bibliotecàries reprengueren llur tasca de revisió i
ordenació de fitxes, En Fabra continuà pipant i jo pensava en la correcció
d'una galerada que duia a la cartera. I després d'aquella ratxada forastera,
sobrevingué una quietud que tenia quelcom de solemnial i jo m'hi deixava
anar amb una certa fruïció deguda al meu temperament contemplatiu, quan
a En Fabra, entre dues pipades, se li acudí de trencar l'encís no se per què,
proclamant en alta veu la seva troballa :

— Deu ésser el vostre substitut, em digué.
— Podríeu molt bé tenir raó, car fóra encertat, fiu jo.
En oir això, les bibliotecàries, que havien estat molt quietes fins ales-

hores, però que no devien pas estar distretes, es posaren a bellugar com esva-
lotades; endevinàrem que feien llur possible per a estroncar unes rialles que
els sobreeixien i, no reeixint-hi, cuitaren d'anar-se'n discretament a cercar
quelcom d'imaginari, que semblaven haver-se oblidat en el saló del costat.

Gom que, tant En Fabra com jo, ja hi havíem dit prou la nostra, tor-
nàrem a callar. Ell s'entretenia llançant glopades de fum en forma d'anells,
que em recordaven els vortex rings del Prof. Thomson quan jo estudiava
física a Londres, i jo gaudia d'aquella evocació, que em transportava mental-
ment a darrerias de la passada centúria, el temps que fou l'albada d'un somni
intellectual, que les crueses de la vida no trigaren a entelar i que, després, les
tragèdies morals anaren esvanint.

Al cap de poca estona, les bibliotecàries comparegueren tranquil-la-
ment, puix es veu que ja havien trobat aquella cosa simulada que anaren a
cercar a la sala del costat on, de passada, es deslliuraren de llur riolera.

La calma tradicional dels matins dels dilluns retornà a l'escena. En
Fabra i jo ens separàrem, després de dir-nos l'adéu-siau ; ell, cap al piset de la
Secció Filològica, jo, cap a la Secció de Ciències on m'hi esperaven En Jordi
Rubió i En Ramon d'Alòs.
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Tal fou la anormalitat del matí cronícat, i d'aquell bufarut del foraster,
foren les bibliotecàries les qui més se n'aprofitaren.

XII

Fraternalia

De F« Historial de la Institucïó Patxot», inèdit, copio la següent entrada:

17 Febrer 1929 — Misèries misèrrimes. — Fragment d'una conversa
telefònica que acabo de tenir amb En Carreras i Candi, President de l'Aca-
dèmia de Bones Lletres :

— Escolteu Patxot, l'altre dia, a la sessió de l'Acadèmia, en repartir
la convocatòria dels Concursos Patxot i :ferrer, un acadèmic se sorprengué
de veure-hi figurar En Valls i Taberner per l'Institut d'Estudis Catalans,
essent així que aquests són dissolts.

--- Això és la vella cançó de l'any passat, que aleshores ja vaig res-
pondre com calia.

— És que com que som Corporació oficial...
-- Si, van en mala companyia. Miri, Sr. Carreras, Vostè no ha pas de respon-

dre dels actes d'altri i si algú firma com I. E. C., és cosa d'ell, no pas de Vostès.
— És que l'Institut és dissolt.
— Jo no ho se pas, ni els de l'Institut tampoc, car fins ara ningú

no els ha dit res.
-- Vol que ho pregunti a En Milà ?
— Home, això fóra un acte de sabotatge indigne. Aquest acadèmic

que es mostra tan devot del servilisme oficial, deu ésser algun familiar de
l'acció secreta que ara s'estila.

--- Doncs, si li sembla, en la vinent sessió diré que ho he preguntat a
Vostè i m'ha respost que 1'I. E. C. no era pas dissolt.

--- Està bé i pot afegir-hi la meva resposta de l'any passat, que Vostè
recordarà i que ara repeteixo. Que se sàpiga : 1'I. E. C. no ha estat dissolt,
però, si ho fos, En Patxot el continuaria, i si pretenien ofegar-lo ací, rebro-
taria fora d'ací, perquè jo no sotmeto la intelligència a cap autoritat, llevat
de la consciència que Déu m'ha donat.
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-- És que amb els temps que correm, tot són conflictes...
— I misèries.

Aquest clixé reprodueix fidelment la mentalitat i la valor moral de certa
gent de l'Acadèmia de Bones Lletres a la qual vaig ajudar en moments crítics.

Nota agreujant : En Ferran Valls i Taberner és a 1a presó, perquè
recollia firmes per a un document que s'enviava a Roma amb motiu de les
ordres trameses d'allà contra la cristianïtat de Catalunya.

Probablement, aquell pobrissim acadèmic causant de l'incident que
transcric, deu tenir por « oficial » d'aquest món i por « eclesiàstico-guber-
nativa-italiana », de l'altre.

Vet-ací al descobert, una de les tares de la nostra societat contempo-
rània. Això és mal de casa, molt pitjor que el que puguin fer els enemics de
fora.

I fixeu-vos que els que així obren pretenen ésser intellectuals.
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W111

Nulla est redemplio ?

Parlant de política, un expert com és Churchill, deia: que « cal saber
perdre », i això és una qualitat que difícilment tenim els meridionals sobretot
si estem avesats a guanyar, ene que sia per procediments — diguem-ne —
aleatoris.

Dintre d'aquesta assenyada tesi, vaig a narrar i comentar, una tongada
políticament passional i gens exemplar socialment, que comença amb les
eleccions municipals de Barcelona, l'any igo8.

Aleshores, després d'una lluita públicament aferrissada, amb vocabu-
lari bon xic massa espès cívicament, els republicans obtingueren la majoria
de l'Ajuntament, on entraren amb un braó no gaire democràtic, pretenent
imposar llur voluntat a d'altri que, val a dir, de temps ha venien fent el mateix.

Per a distinguir-los en direm « dretes » i « esquerres », seguint la nomen-
clatura arbitrària que aleshores s'estilava en la premsa majorment si bé,
en ambdues bandes, no mancaven ciutadans honrats, gent que no era manca
com d'altres, puix que tenien ambdós braços, el dret i l'esquerre i els mane-
j aven com cal.

Com que no sóc polític, només m'interessa comentar un aspecte de les
iniciatives d'aquell Ajuntament i la revolçor aixecada per una d'elles, vull
dir el famós « Pressupost de Cultura » que desfermà tots els nostres defectes
cívics i els mals usatges d'una governació convencional que, en topar-se amb
realitats nouvingudes, perdé els est reps d'una manera deplorable i exhibí
el nostre endarreriment social.

Els esquerrans, aprofitant llur majoria, presentaren un projecte d'es-
coles neutres amb ensenyament bi-sexual, que escandalitzà les dretes d'una
manera de no dir, no solament perquè reprenia llurs tradicions, sinó també
perquè atacava posicions preses de temps enllà i per això se n'havien fet un
dret que els altres volien compartir.

La proposta republicana era una pedra tirada en aigües mortes i que
les enterboli, aixecant-ne els solatges.

Malgrat això, posant-hi bona voluntat, es calmaren ; es començà per
un estudi del projecte i s'hi feren esmenes que el milloraven « en el sentit
que pogués ésser votat per totes les tendències polítiques » diu En Francesc
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Puig i Alfonso, en un llibre que haurien de conèixer i meditar tots el que
pensen intervenir en la cosa pública, car allà hi ha la gènesi de tragèdies molt
greus, que tots hem hagut de plorar després 1.

Com que En Puig i Alfonso era regidor i de la Ponència, em serviré
del seu llibre, car és d'un testimoni presencial i actuant.

Després de moltes consultes, « la Ponència, per unanimitat, arribà
a un acord » i redactà una formula creient que « amb ella hi estarien confor-
mes els elements catòlics i tots els ciutadans d'idees conservadores ». No
obstant i això, no fou així, ans al contrari.

L'acord consistia que en les escoles proposades « neutres » o sia laiques,
s'hi admetés l'ensenyament religiós com assignatura « voluntària ».

Per arribar a aquesta transacció, no podeu pensar el que es remogué
de cel nominal i de terra efectiva : collegis, Congregacions, Juntes de Senyores,
i el Bisbe, Cardenal Casañas al cap, amb una Pastoral condemnant i ame-
naçant la Ponència, de la qual formava part En Puig i Alfonso, catòlic liberal
segons ell mateix es declarava.

Contrastant amb aquells bofaruts passionals públics, hi hagué l'acció
més assenyada de gent que, serenament, sense fer remor, miraven de calmar
la tempesta.

Entre ells, l'amic Mn. Frederic Clascar vingué un dia a parlar-me del
conflicte. El primer que calia era treure de la proposta la forma agressiva
« laica»,  i substituir-la per una presentació de convivència que obris una mica
la porta a corrents inevitables car, altrament, si se'ls barrava el pas, podien
regolfar perillosament.

Ell sabia de sobres que jo no sóc polític, però com que entre els regidors
d'ambdues bandes jo tenia amics de collegi, em pregà que fes bonament el
que pogués en el sentit de concòrdia.

Sense cercar-les, vaig aprofitar les avinenteses que se'm presentaven
i vaig defensar en elles el seíltit de la Ponència, car el trobava raonat i àdhuc

polític en el bon sentit del mot.
Fou aleshores quan vaig començar a descobrir experiències, que més

tard se'm confirmaren en cicumstàncies moralment tràgiques : les esquerres,
almenys, m'escoltaven amb cortesia i àdhuc, de vegades, discutien amiga-
blement ; en canvi les dretes, es giraven d'esquena obstinadament perquè

1 Francesc PUIG i ALFONSO, Recordant coses passades, Barcelona, 1934•
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com que elles eren posseïdores exclusives de la raó, la veritat, el dret, etc.
no els calia escoltar ningú, ni podia ningú alliçonar-les, tot era d'elles.

Sia com se vulla, els uns en pro, els altres en contra i molts entremig
servint de pilota a uns i altres, el Pressupost modificat s'aprovà.

L'Alcalde, Sr. D. J. Sanllehy decretà la suspensió de la Base 5a. que
havia estat el cavall de batalla transaccional ; la majoria republicana li
respongué amb un vot de censura i el Sr. Sanllehy fou obligat a dimitir.

L'esvalotament de les dretes havia fet que la proposta esdevingués
una guerra de posicions.

L'Ajuntament recorregué contra el Decret de l'Alcalde, i la Comissió
Provincial on les dretes eren fortificades, el va confirmar : basant-se en això
i afegint-hi argúcies burocràtiques, el Governador Civil, sense comprometre's
del tot, es negà a autoritzar el Pressupost.

El Cardenal Casañas feu pitjor del què no volgué tolerar als altres,
perquè aquests, al menys, acceptaven l'avinença proposada per elements
de les dretes.

Així fou mort i enterrat el tempestuós Pressupost de Cultura : mos-
trant la intolerancia i la incultura generals.

Epilogant-ho, glossant la frase de Churchill: les esquerres, per barroer
dinamisme agressiu, no saberen guanyar, i les dretes, per inèrcia tradicional
usufructuària, no saberen perdre.

Enmig d'aquella turbulència, jo havia perdut de vista Mn. Clascar,
quan un jorn el correu em portà impresa una conferència que ell havia llegit
en el Circol de St. Lluc (Abril, igo8).

El fet em sorprengué, perquè Mn. Clascar era un temperament retret,
enemic d'exhibir-se i, molt menys en moments públicament tan arborats.

Vaig llegir i rellegir el text i el vaig deixar reposar ; el vaig reprendre
un jorn i altres, malfiant-me de la meva primera impressió però aquesta em
revenia sempre igualment. Aquell acte públic seu, era espontani ? Era un
veritable estat de consciència? o bé era un sacerdot complint una suggerència ?
Perquè ni l'enunciat de la tesi, ni la seva exposició, s'acordaven prou bé amb
l'esperit del Mn. Clascar que jo coneixia.

Aleshores, me revenia una frase que Mn. Clascar deia sovint quan es
trobava encarat a quelcom que topava amb el seu temperament i no convencia
prou la seva consciència :
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— « Es que no sé com embocar-ho ».
Quan ens reveiérem, no me'n digué res ni jo li'n vaig preguntar; però

puc i he d'afirmar que en Mn. Clascar alenava una Cristianitat força superior
i més rectilínia que la de gran part de la clerecia que el voltava i ; per això

era ben vist en tots el sectors civils.
Amb motiu d'aquesta remarca, un dia que venia a tomb, vaig dir a

Mn. Clascar :
— Si no fos que sé que no heu estat a Anglaterra, diria que heu llegit

els Comentaristes anglesos de la Bíblia.
Mn. Clascar no, em respongué res, ni vaig notar cap expressió en la

seva cara.
Anys després em calgué anar-lo a veure a la Maternitat. Em rebé en

la seva cambra i, en entrar, per tot « bon dia », em senyalà el reco ocupat
per un violoncel-lo abandonat ; era l'instrument que ell havia deixat seguint
el consell del Dr. Torras i Bages. Com  que, més d'un cop, jo li havia confessat
la meva recança de no haver estudiat el cel-lo en comptes del piano, amb el
gest Mn. Clascar m'oferia aquella illusió perduda per ambdós :

---- És massa tard, vaig dir-li, girant full d'un capítol que em dolia.
En un pany de paret, a l'altra banda, una lleixa era plena de llibres

gruixuts. De lluny estant els reconegui i vaig cuitar a senyalar-los-hi somrient:

eren els Comentaristes anglesos que jo li havia retret anys abans.
Aquesta vegada la cara de Mn. Clascar traí una lleu expressió, cosa

que no li esdevenia pas sovint.
Tal fou la nostra salutació recíproca aquella tarda, abans d'encetar

el motiu de la meva visita.

Una de les proves de la seva manera d'ésser, tot passant, i prova
de qualitat, és ço que li esdevingué més tard amb la seva traducció catalana
del Gènesi, publicada per l'Institut d'Estudis Catalans. Ell havia demanat
dos censors jesuïtes, que li entrebancaren la censura, de manera que es veié
obligat a publicar, en edició privada, una « Vindicació Documental » de les
seves notes a la traducció (Barcelona, igi5), de la qual em féu presentalla

1 Aixó es pot comprovar en el seu Eucologi de D¡Junts (Barcelona, igi6), en el
qual l'escena de la mort no es presenta pas tràgica, sinó conhortada per el misticisme
del traspàs.
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amb la següent dedicatòria: «Intima intimis a En Rafael Patxot, no del tot
estrany als problemes sobre les primeries del món ».

Efectivament, amb Mn. Clascar com exegeta, de vegades escatiern la
mítica religiosa oriental, de la qual jo li feia el sincretisme, que a mi m'havia
interessat molt quan estudiava a Anglaterra, i que després he anat copsant
de temps en temps; de la mateixa manera que, abans, ja ho havia tractat
amb el malaguanyat Mn. Norbert Font i Sagué, com a geòleg, en el domini
de la ciència experimental. I és curiós de constatar com dos temperaments
tan dissemblants — car Mn. Clascar era contret i abstret, mentre que Mn.
Font i Sagué era expansiu i tenia el do de gents — no obstant, cap d'ells dos
no tingué l'encert de triar bé els seus companys o collaboradors en les tasques
que es proposaven, espiritual l'un i científica l'altre.

A mi no m'interessava gens aquella brega política, però sí, el fet socio-
lògic experimental de la topada de les multituds encontrades, aconduïdes
més aviat que raonadores.

En l'eufòria del triomf, el Cardenal Casañas s'excedí en la seva « santa
intransigència », fins a fer treure la Creu d'una capelleta protestant que hi
havia en un carrer de la ciutat : la Creu que el Crist havia llegat a tota la
humanitat!

L'ofuscació del Cardenal Casañas no li deixà respectar aquell llegat
que, per damunt l'Església, proclama lá seva transcendent espiritualitat 1.

Tot això s'esdevenia a la primavera del igo8.

Al cap d'un any, el Juliol del igog, una part d'aquell dinamisme que
s'havia manifestat legalment, i que imprudentment havien bloquejat, s'afegia
a l'esclat de la Setmana Tràgica quan, saltant lleis i reglaments, les turbes cre-
maven esglésies i convents, mataven capellans, profanaven cementiris claustrals.

Apressadament convergiren tropes a Catalunya, per tal d'imposar la
força material de l'autoritat, car la força moral s'havia entelat ; els catòlics
s'arremolinaren culpant el dimoni i la maçoneria, sense voler guaitar més
enllà; altre cop hi hagué víctimes, afusellaments barroers, i l'Església espanyo-
lista aprofità l'avinentesa d'efusionar-se per la ploma del P. Ruiz Amado,
jesuïta, cantant les glòries de España salvando a Cataluña.

1 Aquí a Suïssa, diverses vegades he oït alludir respectuosament els protestants
des de la trona de l'Església catòlica, amb frases com la que segueix i que transcric lite-
ralment : « els nostres germans cristians que viuen separats ».
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Així es restablí, per força el statu quo ante: una bomba de retardament
que explotà de doble efecte el Juliol del 1936 amb resultat doblement negatiu
giierra civil i dictadura militar, fent una sembradura de mines explosives.

Els escriptors catòlics, comentant aquella convulsió social que bé
podia ésser una premonició, reaccionaren humanalment, condemnant les
malvestats, demanant càstig i redreçament de torts, sense enfondir degudament
els fets, ni recercar possibles motivacions vingudes de lluny ; no es reclogueren
dintre de la pròpia consciència, escoltant bé si aquesta els parlava de quel-
com expiatori.

Únicament En Maragall, oint missa sota de les voltes mig enrunades
i entre parets socarrades i altars cremats, i petjant les cendres que colgaven
l'enllosat, corprès d'unció cristiana, el ràpsode esclatà en aquell poema de
contrició que és «l'Església cremada », i inspirat per la revelació que Yenvol-
tava, salmejà una pregària expiatòria retornant al Crist.

Amb percepció profundíssima, el poeta sent que ja és prou castig
la mateixa negror del crim consumat i amb veu vibrant trencada per l'emoció,
en un doll de pietat compadeix els culpables invocant l'essència mística de
l'Església de Crist, que sorgeix enlairant-se d'aquella desferra de tempo-
ralitats, purificant-les en ofertori dolent : el clam perdurable d'amor espiritual,
nimbat per la beatitud de la caritat.

En llur diàleg interior, tots els eclesiàstics i la jerarquia majorment,
haurien de meditar la cruenta lliçó magistral d'aquell vident laic, car amb la
seva ploma, «l'Església Cremada » parlava a l'Església Temporal.

Igualment haurien de fer-ho, avergonyits, i aprenent d'aquelles cendres,
els catòlics consuetudinaris que, des del balcó estant, guaitaven com les turbes
desfermades esbotzaven, pillaven i cremaven, la parròquia del barri llur.

Altra vegada, anys després, el 1936, l'errada « no intervenció » de
França i d'Anglaterra, deixà via lliure a la « intervenció » activa d'Itàlia i
d'Alemanya, les quals feren d'Espanya llur camp d'experimentació prepa-
ratòria de la guerra europea, al mateix temps que, per tal de prendre-hi avant-
tatjoses posicions anticipades, s'associaven a la conspiració interior espanyola
que esclatà en la guerra civil.

Com que tothom sabia la connexió de l'Església amb els monàrquics,
que volien la restauració de la monarquia, i la dels monàrquics amb els mili-
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tars, que volien enderrocar la República, vingué un moment crític en que 	 j

it 
aquesta es trobà debilitada per la defecció de l'exèrcit ; aleshores les masses
es desfermaren i tornaren a cremar esglésies i a matar capellans, repetint el
criminal salt enrera.

Malgrat tot, la lliçó no fou pas enterament perduda perquè, amb la
creixent espiritualitat catalana, algú se n'adonà, la recollí i la medità prou bé.

Car, anys després, sorgí La Moral de la Derrota del Dr. Cardó, que
iniciava el retorn al bon camí 1.

Però, és que costa molt de vencer la inèrcia dels pobles, sobretot si
porta de massa lluny l'empenta de mals usatges reblats amb materialitats,
i en mala hora sobrevingué la temptació franquista refermant-els, ço que feu
caure l'Església en el pregon de Favenc dictatorial, d'on li serà dificilissim de
sortir, si la Providència no li envia un Angel de la Guarda ben diferent d'aquell
sota la cura política del qual, ara l'Església s'exhibeix.

Quousque tandem abutere ?

1 Dr C. CARDó. La Moral de la Derrota. Barcelona La Paraula Cristiana, vol.
XXIII, núm. 135, Març del 1936.
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XIV

PARAULA DE REI

Rondalla verídica
Viytus post nummos

HORACI

Aquesta rondalla és anecdòtica, vull dir, copiada del natural. Honni

soit qui mal y Pense.
Vet-aquí que una végada succeí una cosa no gaire corrent en la reialesa,

malgrat les sorpreses que trobem en les seves cròniques, puix nasqué un Rei
que ja ho era abans de nàixer. Endevina que endevinaràs.

Això, el mateix podia ésser una sort que una dissort per al reial infantó
ningú no podia preveure-ho, car pertocava a la història d'aclarir-ho 1.

Com que en tot ço d'aquest món hi ha cara i creu, aquella criatura tenia
1a sort d'una Mare exemplar per a aconduir-lo en els caminals de la creixença,
però, com tots els humans, el menut no podia defugir el ròssec de la pròpia
ascendència.

Aquell Rei era o, més exactament, devia ésser, e constitucional » quan
hora en fos, designació una mica u envitricollada », que hauria dit Mn. Alcover
i que, per això mateix, val la pena d'explicar, perquè les coses com més
clares millor.

I ací comencen les dificultats i els entrebancs de la rondalla ; planyeu
el contaire.

Quan els reis ho eren per delegació divinal, sempre anaven en popa,
però acabaren fent-ne tantes i de tan crespes, que la Providència els desnonà.

Aleshores, sense mainadera, començaren a fer tintines i, per tal d'anar
tirant, llurs padrins els ormejaren la Constitució, ço és, una mena de gorra
de cop, en previsió de les empentes que els pobles poguessin donar-los.

Naturalment, deu Constitucions » se'n feren de tota llei, amb tota mena
de trames i de totes mides, de manera que es podien canviar quan no anaven

I D'aleshores ençà la història ens ho ha aclarit, puix ens diu com, abans d'arribar
a la cinquantena, aquell rei ja havia enderrocat la seva pròpia monarquia i repudiat la
Constitució; tot per no haver volgut seguir l'exemple de la seva bona Mare i Regent.
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prou bé o feien nosa perquè estrenyien massa ; però, de naixença, totes duien,
sempre el mateix nom, Constitució. D'ací ve que, si remeneu armaris vells,
en trobareu de ben embolicades amb paper més que un foc no en cremaria,
sobretot a casa de certes reialeses i majorment en certs països ; dit sia això
amb perdó i tot respecte.

I com que aqueixa Constitució, per si sola, no vestia prou, ni feia de
bori tros l'efecte que calia, en un acte de contrició interessada, sentint l'enyor
del passat i volent arrapar-s'hi tardanament, els Reis es pregonaren en llurs
monedes, que era el que més corria, « per la gràcia de Déu i de la Constitució »,
pretença que no lligava gens, ni de nom, ni de fet, perquè era una promis-
cuïtat que no plaïa a la Providència i per això feia fallida de tant en tant.

Bé; ara que ja sabeu això de Na Constitució, tornem al Reiet, el qual
anava creixent sota l'exemplar regent, moral i constitucional, de la seva
Mare fins que li trobaren un preceptor, jesuïta, per tal que l'ensinistrés en el
dificil i perillós art del viure, que és molt més arriscat per als reis que per a
l'altra gent, perquè la reialesa es un esquer que gromeja tota llei de temp-
tacions i de ben traïdores algunes. Ara bé ; com que els reis constitucionals
solament han de regnar, però no pas governar, tenen massa lleure per a guaitar
ï escoltar tot ço que els envolta, que és la manera de caure en aquelles tempta-
cions, pecat que sovint esdevé mortal, puix que a molts els ha costat l'ésser
escapçats, i d'altres, si han salvat la testa, ha estat deixant-hi la corona i
l'ofici almenys així ens ho conten i nosaltres ho volem creure.

Degudament alliçonat pel seu preceptor, el noiet arribà a gran, i llavors
s'emancipà, igualment que fan tots els altres jovincels del món, solament
que a ell 1i calgué, a més, jurar la Constitució, com si es tractés d'un casament
o d'una declaració judicial.

I vinguen nous entrebancs en la rondalla.
Ja el tenim gran, Rei de debó, havent d'heure-se-les pel seu propi

compte ï responsabilitat, amb les pretensions de Na Constitució que, de vegades,
l'encarava amb els seus Ministres i li portava desavinences, potser ressentint
certs atavismes. Aquest punt el deixarem de banda perquè ens faria esgarriar
la rondalla.

Vet-aqui que, una vegada, aquell Rei serví d'intermediari benfaent
en una gran guerra desfermada per un poble que es deia civilitzat i encara
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no ho era. Vinguda la pau i trobant-se en la capital d'un dels vencedors, per tal
de millorar l'hospital destinat allà als seus súbdits, s'acudí al Sr. Rei d'asse-
gurar-se el dret de dita sobre un terreny mij ançant el pagament de mig milió,
si exercia a temps el seu dret d'opció.

I com que, en aquest món, ve un moment que tot arriba, àdhuc l'haver
de pagar, també s'escaigué que el Sr. Rei hagué de triar entre pagar o perdre la
dita. Ja podeu pensar que trià el pagar, en acordança amb el seu primer intent.

Tot engrescat, cuità a dir-ho al seu Govern, perquè ell no governava,
sinó que feia governar els altres ; això per culpa de Na Constitució, que tot
sovint se li entravessava, i no el deixava manar prou :

— Mireu que heu de pagar el mig milió del tracte.
— 1 ara, Sr. Rei, què dieu ? d'on surt això ? que nosaltres no en sabem res.
— Si, liomes, és per a millorar aquell nostre hospital de l'estranger.
— Bé dieu, Sr. Rei, ja ho esbrinarem.
I cerca i busca, mira i remira ; vinga fullejar actes endarrerides, sense

trobar enlloc res que tractés de l'enutjós pagament ; perquè, aleshores, els
Governs ja tenien més cura de cobrar que de pagar.

Els Ministres començaren de sospitar algun malentès, com succeïa
una vegada sí i l'altra també. Amb això, deixaren de banda aquella reial dèria,
seguint la usança del país, on tot esperava l'endemà que, de vegades, no arri-
bava mai i és la solució menys comprometedora.

Però, el Sr. Rei no parava d'insistir, perquè se li escapava la dita si no
pagava en temps degut, obligant així els seus Ministres a obrir la boca :

— Perdoneu, Sr. Rei, li digueren per fi ; el cas és que en tota la nostra
paperalla, ni en la dels nostres predecessors, no hem trobat res d'acordat
sobre del que Vós dieu, ni res que ens hi obligui ; per tant, això degué ésser
un bell impuls personal de la Vostra Reial Caritat, que nosaltres som els
primers de lloar i de respectar, a compte Vostre : « el bou per la banya i l'home
per la paraula».

Res ; una murriada de Na Constitució en servei actiu, que probable-
ment així es rescabalava d'altres d'endarrerides que n'hi havien fetes. Això,
cal que no ho feu pas córrer.	 N

— Bona l'hem feta, Jeroni, respongué el Sr. Rei, tot pensant ara sí
que m'heu ben hagut, car, je sabeu, el pagar sempre fa una mena de cosa,
sobretot si es tracta d'una mota com la del nostre cas i s'ha de treure de la
pròpia butxaca.
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Sortosament, la Providència, que sempre vigila per a apedaçar els
disbarats dels humans, féu sorgir un Deus ex-machina, vull dir, un desllorigador
que, amb la seva inesperada intervenció, desféu aquell nus.

I ací entrem a la segona part de la rondalla; pareu-hi bé esment,
perquè hi aprendreu coses que no sabeu i, si ho rumieu bé, n'endevinareu
moltes d'altres.

De moment, deixem estar el Sr. Rei, tot consirós, car ja tindrà prou
cura de comparèixer al nostre encontre, més endavant.

Vet-aquí que un fill d'enllà de la Mar Gran, morí sense successió i
deixà a la seva Vídua tot el que per dret li pertocava ; féu nombre de llegats
i la resta la condicionava en mans de tres jerarquies eclesiàstiques : un Arque-
bisbe de la seva llunyana terra i dos Bisbes del país on ell havia finat.

Aquell testador, en previsió de casos d'absència, tenia nomenat un
administrador que rumbej ava títol nobiliari, era senador del Regne, etc., etc.,
i s'esdevingué que els remolins d'aquell plet successoral portaren en surada
uns títols del Deute Exterior, dels quals es tenia notícia, però que no compa-
reixien enlloc.

I mireu el que són les coincidències; en heure esment d'això, aquell
administrador nobiliari, senador del Regne, etc., etc., justament s'adonà
aleshores de que els dits títols li havien quedat arreconats en un calaix.

Es clar ; de seguida cuità a lliurar-los a l'advocat defensor, que els
reprengué amb tota cortesia i li'n donà gràcies, perquè es veu que ja estava
avesat a aquesta mena d'oblits i sorpreses tardanes.

Per molt que us estranyi i més que ens dolgui, aquelles jerarquies no
agraïren com devien la inesperada deixa, ni es contentaren amb ço que així
rebien d'una persona que no tenia cap obligació de donar-los res.

Després d'haver mancat al respecte a la Dama en el seu propi domicili
prescindint de clàusules testamentàries proliibitives, volgueren minvar afer-
rissadament el dret de la Vídua, la perseguiren, li embargaren béns propis
d'ella i àdhuc intentaren fer-la agafar per la policia: és que el dimoni de la
cupiditat havia fet presa sobretot en l'arriat Sr. Bisbe que tenia la represen-
tació legal dels altres dos i la conducta del qual no es pot justament quali-
ficar sense sortir-se del vocabulari culte. Si hagués conegut la nostra dita
preventiva :
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Diner fa l'home bo,
diner fa l'home mal,
diner fa l'home infernal,

potser s'hauria malfiat una mica de si mateix i no hauria somniat un capell
cardenalici que, si de cas, mereixia per divisa la del Sr. de Vulpellach : ego

sum qui peccavi. Es clar, no tothom te el cap prou fort i serè per a guaitar
el món des d'un balcó sense baranes.

Mentrestant, els seus poderdants, un Arquebisbe i un altre Bisbe, tot
fent el desentès, el deixaven esvorar-se així lliurement.

Amb aqueixa dèria, afavorits per mals usatges que els venien consentits
de lluny, ja podeu pensar si en feren d'embolics entorn d'aquella picossada
de diners, dels quals volien arreplegar mes dels que els pertocava.

La maltractada Dama no tingué més remei que deseixir-se d'aquelles
inqualificables lletjors, deixant-les en mans d'un apoderat, que després d'haver-
se negat a intervenir per raons que Déu sap, acaba ficant-s'hi de cap, per amor
de la Llei Moral que els dits Srs. Bisbes devien predicar amb llur alta exem-
plaritat, no pas rebregar-la i esquinsar-la fent pràctiques de corsari judicial.

Aquell pobre apoderat, que solia estar sovint a la Lluna, defugint les
terenyines terreres, prou que me'l feren baixar a ran de terra, en mig del fanguer,
tan poc com li agradava, i on no vulgueu saber amb tot çò que empassegà
i les experiències que s'apuntà, car era molt observador': des d'encobertes a-
menaces eclesiàstiques d'ultra tomba, seguides d'una desvergonyida proposta
de suborn 2, fins a l'amenaça directa de mort a , puix que, en aquell temps, es

1 Sense voler-ho, es trobà confessor de casos semblants al que tenia entre mans,
si bé de menor cuantia.

s Una dignitat eclesiàstica que intervenia accidentalment en aquella història, gosà
plantejar el suborn a aquell intractable apoderat, dient-li a cau d'orella:

— e Vós podrieu cobrar de l'Església i de la Vídua ».
Tal proposta, era l'expressió lapidària de la duplicitat moral de tots aquells que

intervenien en aquella tèrbola actuació, moguts per la cobejança i la cupiditat.

3 No era pas cap mal home ni molt menys, però sí que era un d'aquells capellans
frenèticament fanàtics, tan abundosos, que creien que Déu fiu la terra per al domini i
l'usdefruit de l'Església llur: un inconscient ressò morent del dominium muitidi medieval.

Molts sacerdots són eclesiàstics ans que tot, ço que, de vegades, els fa entelar la
transparència de la veritat.
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corria la pólvora pels carrers de ciutat ; ho feien dues càbiles encontrades i
també l'autoritat entremig d'elles, decantant la balança d'un costat o de l'altre,
segons convenia al compliment de la missió pertorbadora que els governants
li havien encarregat.

Tot fou debades, perquè aquell apoderat no era home de carrer, sinó
de vida interior i, per tant, avesat a pensar amb el seu propi cervell i a guiar-se
per la consciència que Déu li havia donat, car per quelcom la hi havia donada :
no hi havia manera de junyír-lo mentre no se'l convencés i aquells enlluernats
Pastors, no més l'havien convençut que no mereixien, ni la confiança, ni els
diners, que el testador — Déu l'hagi — els havia atorgat.

El pobre apoderat que, professionalment, tenia una disciplina experi-
mental, hagué de veure fins a quin punt la cobdícia del diner empeny i afina
la dolenteria; així anotà com, d'esquena a la moral cristiana, hom podia
burlar-se d'una prohibició testamentària, i com, amb argúcies advocaticies,
es vulneraven llegats pregats ï condicionats ; en aquest tripijoc, fou esqueixat i
desaparegué el full d'un registre del Govern Civil, que desfeia fonamentalment
les pretensions de la part contrària; també hi hagué una acta simulada endar-
rerida, etc., etc. Sembla com si, de cara a l'Església, el dimoni prengui sovint
la forma del diner. Déu mos en guard !

T, si volgués anar fent recordances, l'escandalitzat apoderat diria com,
havent demanat a la Jerarquia superior als Bisbes que els deturés en llur
esbojarrada carrera, li respongué que no podia travar llur autonomia. Això
era quan es creien poder atrapar tot el que volien i no els pertocava, però,
més endavant, quan llur castell de cartes perillava d'ensorrar-se, prenent-los
tot el que ja tenien en mà, ben bé que cuità a deturar-los. Per amor de la moral
i la doctrina cristiana, orella sorda; per amor del diner, acuïtat i diligència. Quin
món era aquell, fillets de Déu! malfieuvos de trobar el dimoni en forma de diner.

A un cert moment, l'actuació de la part eclesiàstica terrejà tant, que
aquell apoderat la definí dient : que els Srs. Bisbes s'havien conduït talment
com agents d'una societat anònima per a l'explotació del cel ací en la terra.
Car, el Bisbe actor arribà a dir a la Vídua que « no escoltar les paraules i els
consells del Bisbe, era desobeir Déu » ; entre altres, les paraules del Bisbe
foren que la dama es deixes prendre part del que el testament li llegava i que
la llei també li assignava àdhuc sense el , testament ; entre els consells, que se

344



ALGUNES ANÈCDOTES COMENTADES

hiciese un hotelito en un dels carrers aristocràtics de la ciudad residència del
Bisbe i d'on la Vídua no era pas filla, sinó d'una altra terra lluny, on vivia.

Com que, amb motiu de tot aquest enrenou, aquell inquiet Sr. Bisbe
es ficava personalment en les escribanies per tal d'impressionar-les i això
molestava el Sr. Rei, aquest el féu ascendir a Arquebisbe d'altre lloc, ço que
us semblarà una estranya manera d'espressar una reconvenció, però es veu que
això és costum corrent de govern, perquè la qüestió és que no surti la veritat
en la cosa pública, encara que la gent ja la sàpiga o l'endevini.

Com a simptoma de l'estat social de l'època, va.l la pena d'afegir que,
temps després, un d'aquells Bisbes peninsulars, havent esdevingut Cardenal-
Arquebisbe d'altra diòcesi, impugnà judicialment i demandà de nullitat una
avinença notarial, firmada pel seu propi Bisbe apoderat i els tetimonis de la
qual eren: un Ex-president del Consell i dos Ex-ministres. Es veu que, en
aquella terra, la doctrina, la moral i la llei, canviaven segons l'indret i el color
del vestit que portava el demandant.

L'intent de la demanda era prendre a unes Congregacions ço que ja
tenien rebut, per tal de donar-ho a d'altres que ho cobdiciaven. La qüestió
morí ofegada en una incompareixença, ço és, un suicïdi judicial, solució habilidosa
imposada, segons sembla, per una jerarquia eclesiàstica superior, a prec d'un
Bisbe contrademandant.

Encara hi ha més, perquè una trentena d'anys després, un successor
d'aquell deplorable Bisbe apoderat — Bisbe « blau » com gairebé tots els Wales-
hores — seguint el mal exemple del Sr. Cardenal esmentat que es recusà ell
mateix, tornava a gratar i a furgar, amb intent de fer tabula rasa, no solament
de l'actuació, sinó àdhuc dels compromisos notarials firmats pels seus pre-
decessors ; per tant, es reproduïa el trencament sistemàtic de consciència
provinent d'aquell something is rotten que digué Hamlet. Abyssus abyssum

invocat, havia exclamat el salmista centúries abans. El tradicional color morat
dels Bisbes s'havia rebaixat fins al blau, que no es gaire permanent.

Ara, girem-nos d'esquena a les lletjors i cuitem vers el Sr. Rei de la
rondalla, que hem deixat amorrat, esperant el cap de treure i aquest el tenim
nosaltres.

Anys després, finava aquella Dama — que Déu l'hagi — i el que fou
apoderat es trobà ésser un dels seus executors testamentaris.
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Un interessat in partibus els parlà del cas del Sr. Rei, el qual, en certa
ocasió, s'havia condolgut de les fetes d'aquells Srs. Bisbes, car havia vist com
hi ha escàndols en les directives de la vida pública, que roseguen la j erarqui.a
i s'expien amb tràgiques conseqüències a llarg terme.

Tenint això en compte i que la Dama — que Déu l'hagi — era molt
rcialista majorment d'aquell Sr. Rei, els executors testamentaris oferiren
pagar el mig milió que fa estona tenim entre mans, puix que així mateix venien
obligats a fer beneficència precisament en la capital estrangera que havia
pensat el Sr. Rei, però, llur oferiment fou amb una condició sine qua non.

Ço és, que en l'Hospital afavorit devien reservar-se alguns llits pre-
ferents, per als compatriotes que no parlaven la mateixa llengua del Sr. Rei.
D'ací un novell entrebanc que, per poc, malmet el bon intent de la proposta.

Perquè, d'una banda, l'apoderat havia hagut esment de que alguna
vegada aquells compatriotes seus havien estat preterits i, de l'altra, l'Ambaixa-
dor del Sr. Rei en aquella capital, compartint una fòbia secular, volia esmu-
nyir-se de la condició imposada, mirant de negar-la en aigua de roses.

L'apoderat que, segons com, no era pas de fàcil tractar — per raó
de la seva « independència », tal com digué En Prat de la Riba en certa ocasió —
no estava pas per brocs i, de seguida, reduí l'oferiment a allò ta.n expeditiu
de : pren o deixa.

Aleshores, l'Ambaixador s ignà un compromís diplomàtic, o sia, dels que es
redacten d'una manera, tot pensant-ho d'una altra i encara amb reserves mentals.

— I aquell apoderat tan rectilini s'hi deixà caure ? direu.
Sí ; perquè no es feia cap illusió respecte del compliment i de qualsevol

altra manera, el resultat hauria estat igual, mentrestant així ell feia constar
una protesta escrita contra la preterició esmentada ; això, no venia del Sr.
Rei, sinó de la malvolença hereditària que enverina aquella terra.

, Per fi, Havent lligat caps, els executors testamentaris de la Dama
— que Déu l'hagi — pagaren en nom i recordança d'ella, el mig milió promés
pel Sr. Rei, alliberant-lo així de la tossuderia de Na Constitució i permetent-
li realitzar el seu propòsit de millorament hospitalari.

I acabat, amén Jesús, i darrera la porta no hi ha cap fus, sinó una pos-
tilla, que orla degudament la rondalla.

Convençut de que la temença de veritat i el conreu de la mentida són
grans malures que fan tornar mesella la consciència de la nostra gent, l'autor
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repeteix que la seva deplorable història, simptomàtica de tota una època, és
copiada del natural, i en dóna fe amb la mateixa mà que signà l'ordre de
pagar el mig milió que fa estona dringa i rodola entre ratlles ut supra i que

tregué a vores el Sr. Rei, fent-lo quedar com un home.
Igualment que els seus Ministres, cosa que no es pot pas dir sempre.
Malgrat que, tant el Sr. Rei coni els seus Ministres, no duien gens de

benvolença a la Terra de la maltractada Dama, que Déu l'hagi.

I ara surt el fus de darrera la porta :
Malfieu-vos d'aquella errada, socialment mortal, que consisteix en

escandalitzar-se de que es diguin certes veritas, peró no pas de que es cometin,

perquè els que això fan n'esdevenen còmplices i, amb l'agreujant de preme-
ditació, són mantenedors de la mala dita « pecat amagat és mig perdonat
que és l'explosiu de no poques revoltes així provocades.

LLIÇó :
Un generós testador donà liberalment a l'Església tot el que restava després

de salvar el dret de la seva Vídua.
En comptes d'agrair-ho, els representants de l'Església, temptats pel

dimoni de la cupiditat, violant moralment i materialment les disposicions testa-
mentàries, discutiren a la Vídua el seu dret per tal d'augmentar el llur. A tal
fi, després d'esgotar les amenaces de l'« enllà », s'acolliren a les argúcies judi-
ciàries de l'« ençà » 1 . Amb aix0, bona part del diner destinat a ben f aenÇa, passà
a mans dels curials. Finalment, l'Església hagué de sotmetre's a una avinença
imposada.

La Vídua morí i un dels ftrmants de l'avinença, pujat de jerarquia ecle-
siàstica, recusant-se ell mateix, ataçà alguns dels hereus de la Vídua. Aquesta nova
contesta acabà amb una incomparescència, també imposada, o sia, un desestiment.

Després de totes aqueixes malifetes, encara un Bisbe eixit d'una suble-
vació militar, tornà a la brega, prescindint de les firmes solemnials dels seus ante-
cessors, així com aquests havien valgut prescindir de les disposicions del generós
testador.

i S'arribà a demanar la detenció de la Vídua, però la Policia tingué més seny i
dignitat que aquell encegat Sr. Bisbe i el barroerament servil Jutge que acollí i cursà la
demanda, puix que el Cap de Policia trobà manera d'entretenir l'ordre de detenció fins
que ja no podia tenir efecte. Fou més cristià que els Bisbes actuants.
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Si els que fan aquesta mena de deixes sabessin el resultat que massa sovint
donen i que les torna contraproduents, pla bé que es gitardarien d'ordenar-les de tal
manera, Perque, a més de convertir-se en un escandalós sarcasme al nom i a la
recordança del testador, fan gran mal moral a l'Església i encara més' a la Religió.

Dit això, el fus s'entorna a darrera la porta, tot rondinant :

e Diner fa l'home bo,
Diner fa l'home mal,
Diner fa l'home infernal »

I la rondalla ens mostra com els eclesiàstics, qualsevol que sia llur
jerarquïa, també són homes terrenals tots ells, però més responsables moral-
ment per raó de la professió que han adoptat i del vestit que porten.

Aquesta rondalla verídica que us acabo de contar, no és pas del temps
de la Picor com moltes altres ; s'esdevingué durant la primera guerra europea,
i resultà tan allargassada, que es pot dir que el seu escenari encara fou illu-
minat per les rojors del Juliol del 1936.

Malauradament, aquella cruel i alliçonadora experiència, ha estat
debades, car la fallida espiritual pública del Juliol del 1 937, proclamà altre
cop la represa de la mala tradició i la recaiguda en els esgarriaments i les
transgressions seculars.

Dies iro, dies illa !

XV

B2tsiness is b2tsiness

Vet-aquí que, d'un testament generosíssim envers l'Església, en comptes
d'agraïment n'eixí un plet suecessoral que, durant anys i panys, aixecà no
poca polseguera, que arribà fins a la reialesa, per culpa de l'escandalosa actua-
ció dels Bisbes interessats.

Per fi, vingué el moment en què l'apoderat d'una de les parts hagué
de passar comptes amb el seu advocat.
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Aquestes coses, sempre són de nial arreglar, majorment a certes altures
i amb l'arrencada dels mals usatges que vénen de molt lluny.

Naturalment, sorgí l'inevitable problema de retallar considerablement
la desmesurada pretensió de l'advocat ; però, parlant la gent s'entén, i després
de molt raonar i enraonar, se li féu acceptar el rebaix d'una milionada rodona ;
així tal com sona : una milionada !

Durant la discussió, que fou atapeïda, l'apoderat de referència, avesat
— per tradició de família, per temperament i per disciplina intellectual —
a dir les coses per llur veritable nom, no pogué menys de rebatre un dels argu-
ments morals de l'advocat, que aquest aplicava immoralment :

— Pero, oiga Vd., D. J., si el pagar abogados también es hacer beneficencia !
Temps després, l'apoderat, havent portat el plet a port, s'afanyà a

deslliurar-se del seu feixuc càrrec i se'n tornà tranquil-lament a casa seva,
fastiguejat i escandalitzat de la podridura social que havia vist i patit en certes,
directives, civils i eclesiàstiques. I a fe que aquell home, ja de molt jove, havia
corregut món i havia experimentat en tots els estaments socials, de baix a
dalt i de dalt a baix, en terres diverses.

Després d'això, les circumstàncies feren que, per a acabar la materia-
litat del plet, dit advocat passés a ocupar el lloc del primer apoderat.

Com que era home públic, usufructuant l'etiqueta conservadora, segu-
rament volgué fer-se absoldre la seva actitud anterior, encarada als eclesiàstics.
El cas és que amb els PP. J., participants de la successió, féu un conveni que
era un veritable parany — per no usar un nom més descriptiu — en virtut del
qual, per poc que badessin els altres interessats, els PP. J. quedaven auto-
màticament proprietaris d'uns immobles, tan solament per una part aliquota
de llur valor real.

I la cosa hauria estat jurídicament ferma, malgrat ésser, no solament
una injustícia, sinó cosa molt pitjor, amb plenitud d'agreujants : Virtus Post

nummos, deien els romans i d'aleshores ençà, ni la societat, ni les societats,
no s'han corregit gens.

No obstant, corn sempre en tot aquell plet, la Providència vetllava i
no pas a favor del mercantilisme eclesiàstic, car la part contrària s'adonà
de la traïdorïa del parany, i Fhabilidosa premeditació no es pogué cometre.

Així, la història de totes aquelles reincidents lletjors, hagué d'afegir
una indignitat més, digna de les indignitats del seu començament: ofensiva
espiritual, suborn material i amenaça de mort corporal.
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En el plet ut supya, intervingué igualment un altre advocat, que fou
qui l'inicià, catedràtic ja molt vellet i bella persona en el fons, que cobrà així
mateix, degudament, la part d'honoraris convinguda particularment amb ell.

Malgrat tenir una edat en què el mot matrimoni no té aplicació, perquè
la natura ja se l'ha deixat pel camí, el bon vellet es mullerà en plena posta,
amb una dama que coneixia de temps.

Consumat el fet, aquest advocat hagué esment de ço que era esde-
vingut amb els honoraris del seu collega, que ell mateix havia recomanat en
altre temps.

En conèixer la quantia encaixada pel seu company i recomanat, el
nostre vellet, potser rejovenit pel tardà casament o, més probablement,
induït per la seva muller, semblà oblidar que j a tenia ben saldats els seus hono-
raris segons tractat i per això es decidí a demanar un suplement, fora de lloc,
de temps i de raó.

No vaig pas amagar-li la sorpresa que em causava la seva pretensió,
puix que el seu compte ja havia estat saldat temps enrera, de manera que, per
tal concepte, jo no podia afegir-hi res.

Però, tot repensant-me i recordant amb benvolença que, malgrat el
seu arcaic conservadorisme dogmàtic, aquest advocat s'havia portat força
més lleialment que el seu recomanat forà, se m'acudí que, mijançant una
certa ironia elegant, podia pagar-li el suplement sol .licitat, complaent així
la novella parella, si bé, no pas com lonoraris, sinó com un « escreix » liberal-
ment fet al seu mullerament senil.

f, en la intimitat, n'haguérem una bella enriolada, que ens revenia tot
sovint.

No obstant, cal consignar que el lleig plet en què intervingueren aquests
dos advocats i que fou promogut per Bisbes, Arquebishes i àdhuc un Cardenal,
acabà no havent-n'hi un pam de ben net enlloc.

Tot per culpa del diner, que despertà les cobejances dels qui tenien
fet vot solemnial de renunciar-hi.
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XVI

Minima de malis

En aquell temps, l'esperit de Catalunya rebullia i, sobreeixint de la
idealogia doctrinal predicada per la Unió Catalanista, que recomanava esperar
la maduresa, es llançà prematurament a l'acció política.

Malgrat la impreparació de les gents, aquella irrupció fóu com un tirar
pedres a l'estany llotós de la vida pública convencional, els usufructuaris de
la qual es sorprengueren i esveraren en veure's torbats i esquitxats de tal
manera en llur, fins aleshores, propi domini.

Per tal d'entrebancar i castigar aque ll atreviment, els governants
tradicionals s'afanyaren a somoure a casa nostra, Fingrat pòsit de la immi-
gració, mijançant agents comanditaris del centre, afavorits per la indul-
gència de les autoritats forasteres i àdhuc, algun cop, amb llur promiscuïtat,
segons aparegué més tard.

Aleshores, començà a Catalunya aquella època, vergonyosa per a tothom,
de malanances i sotracs socials provocats : vagues a desdir, bombes, crims i
repressions guerxes, supressió de drets individuals i collectius, etc., etc.,
en compliment de la pertorbació sistemàtica concebuda en el centre i executada
a Catalunya.

A Barcelona, cada empassegada d'importància — i no en mancaven —
implicava el desprestigi i gastament del governador enviat de Madrid; d'ací,
substitució i canvi de persona, ço que feia que en veiéssim i patíssim un rengle
de tota llei, des del minúscul polític o buròcrata ignot, fins a títols nobiliaris
de l'aparatositat espanyola ; però, res no hi valia, perquè la irrupció esmen-
tada, no solament feia el seu camí, descompassant-ho tot, sinó que s'agreujava
prenent altres dreceres.

Dintre d'aquell mostrari de governadors venturers, cada un d'ells
exhibia la seva característica que, tant per la procedència com per Fenter-
boliment de la missió encomanada, no era pas per a honorar la noció de
jerarquia, força malmesa a Catalunya i no pas sempre per culpa del nostre
Poble.

Aqueixa passada de governadors portava a fer comparances, d'on
resultaven efectes de contrast, en els quals els menys dolents semblaven
millors del que eren realment.
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Com que l'home s'avesa a tot, àdhuc a ço que és dolent, malgrat les
onades populars i rompents força més greus, nosaltres, una colla d'amics, no
trencàrem pas el nostre costum de trobar-nos, uns moments abans de dinar,
a la impremta de L'Avenç, aleshores a la Rambla de Catalunya, on havia
de finar pocs anys després, si bé deixant petja de marca en la nostra Renaixença.

Allà es comentaven els esdeveniments del dia, es garbellaven i s'inten-
tava preveure el que succeiria l'endemà ; algun vident, fundant-se en prece-
dents històrics, començà a pressentir les dictadures que sorgirien més endavant.

El dia de què vull parlar, dintre del marc que acabo de descriure, duia
per tema el novell governador, arribat de pocs dies, que les comparances damunt
dites afavorien considerablement. En Maragall s'esqueia ésser de la colla,
perquè havia entrat a corregir unes seves proves d'impremta.

Tothom hi deia la seva, mentre En Maragall, fumant tranquilIament,
escoltava sense badar boca, raó per la qual un dels presents se li adreçà

— I a Vós, Maragall, què us en sembla ?
Llavors, En Maragall respongué amb la major naturalitat, com enun-

ciant un axioma:
— Ja veureu, com que no fa, ni toca res, per això tampoc no espatlla

res.
I subratllà la seva afirmació amb aquella rialla entelada, però d'ento-

nació infantil, que tan pròpia era d'ell i que a mi sempre em feia pensar en la
lluminositat mediterrània dels seus escrits, algun cop ombrejada per les boi-
rades de la literatura germànica, que ell coneixia, potser malauradament, car
Feixart germànic malmet el peu català.

XVII

El F justifica els mitians

Venint del barri gòtic de Barcelona, en un d'aquells venerables carre-
rons, vaig trobar-me amb el Canonge Dr. C., ï ens posàrem a fer-la petar camí
del Foment de Pietat Catalana, que encara no havia començat la muda de
títols i, per tant, no havia arribat a dir-se Fomento de Piedad Española.

Estàvem parats en una cantonada, quan s'escaigué passar un sacerdot
i el Dr. C., senyalant-me'l:
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— Es el P. C., el coneixeu ?
— Personalment no, vaig respondre.
— Voleu que us el presenti ?
— No cal, perquè el conec prou de facto. Des de l'ombra estant, malparla

de mi sempre que pot als meus coneguts, amics, parents i sobrevinguts, sens
perjudici que, l'endemà, de dia i a ple sol, m'enviï els seus jo-Hncels a demanar
diners per a certes tasques. Es allò, tan clàssic, d'el fi justifica els mitjans, si
cal, enc que sia per partida doble, a sol i a foscòr.

I aquest incident fortuït encaixava d'allò més en la conversa que teníem
amb el Dr. C., i que reprenguérem després del meu aclariment provocat.

XVIII

Tabú

La Biblioteca de Catalunya era tancada al públic els dilluns al matí,
perquè es destinava a fer neteja i, sobretot, a l'ordenació i comprovació dels
llibres servits durant la setmana.

Precisament per això, uns quants que hi treballàvem en tasques espe-
cials pròpies, ens havíem apoderat d'aquest matí, puix que, a estones, neces-
sitàvem la collaboraciO del personal de la casa i, naturalment, no podíem
destorbar-lo els dies que estava de servei.

En un d'aquells matins, ens trobàrem a la Secció de Ciències, En Jordi
Rubió, Director de la Biblioteca, i el Canonge Dr. Llobera.

Era en temps de la primera Dictadura -- la de Primo de Rivera —
i, entre altres coses, es parlà, inevitablement, de les arbitrarietats del moment
contra l'esperit i els sentiments del nostre Poble, de la catalanofòbia secular,
s'esmentà la collaboracio inconscient, però efectiva, que la passivitat dels
covards portava als nostres enemics, a la qual s'afegia la complicitat especu-
lativa dels caragirats, suggeridors i causants de no poques coercions aparent-
ment vingudes de Madrid i realment nades a casa nostra, etc.

Per aquest camí, la conversa es tornà analítica i
'

en conseqüència,
s'anà enfondint, sense per això deslliurar-se del tot del sentiment provocat
pels fets del dia, amb els quals, de passada, els governants subversius de
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llavors, bo i satisfent llur passió tradicional, distreien el públic de coses con-
sumades que, als militars i al monarca, convenia d'amagar i finalment colgar,
si fos possible.

El diàleg esdevingué animat i, al fort de la conversa, uri dels meus
interlocutors, encarant-se'm sobtadament, ein surt amb això

— Però, Vós, Patxot, lii creieu en Catalunya ?
— Mireu, vaig respondre-li amb no menys vivor, aquesta pregunta,

jo mateix no me la vull fer i, per tant, no admeto que un altre me la faci...
D'aleshores ençà, ha passat temps i han succeït moltes altres coses

semblants però força més greus ; sense que jo li ho demanés, la meva conscièn-
cia me l'ha dita, ampliada ï tot, aquella resposta que llavors vaig negar, i
miro de no sentir-1a, perquè no vull pas escoltar una resposta que jo no he
demanat.

XIX

Racconto, mesto

Una vegada, ]'arnic Revnd. Mn. Frederic Clascar em vingué a veure en
la nostra casa pairal i, tot dinant, sortírem a parlar del Baix Empordà i de
Palafrugell, on resultà que aleshores ell tenia una coneguda, monja novícia
en un collegi d'ensenyança.

Com digué que no havia estat mai en aquella contrada, de seguida em
vingué la temptació de fer-hi una escapada, perquè aquells indrets són plens
de recordances de la meva infantesa, car la Mare, que Déu l'hagi, era filla
de Palafrugell.

L'endemà de la conversa, de bon matí, agafàvem un cotxe i cap a
Palafrugell i a St. Sebastià falta gent.

Aleshores fèiem la ruta per una bona carretera, però, mentalment,
jo la veia tal com nosaltres la passàvem de petits : un camí veïnal estret, ple
de fotges, trencat per rieres i a estones amb mals puj ants de rocam ço és,
una veritable carrera d'obstacles que, malgrat tot, es feia i amb quina illusió !

Jo m'imaginava els plans del Ridaura, com en aquells temps ; brunzint
de cigales que fugien esverades de les inargenades d'alocs, i se'ns ficaven a la
tartana quan nosaltres passàvem trotant, aprofitant les curtes tirades de bon
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camí. Després, venia la mal famosa costa de Traumal, on ens calia baixar i
anar a peu; més enllà, els sorrals de St. Antoni de Calonge on la tramuntana,
davallant desfermada del Coll de Sa Ganga, a l'hivern s'obstinava a bolcar-nos.

Així arribàrem a la vella carretera de Palamors, que proclama la seva
oficialitat amb la reglamentària renglera de plàtans, que no lliguen gens amb
el paisatge sinó que el malmeten.

En un girant del mal engravat, se'ns aparegué el Campanar de Pala-
frugell, conegut arreu amb el nom ben marescut de « La Xocolatera », perquè
és talment la reproducció en gran d'aquest estri de cuina, però també té altres
qualitats : pregona als palafrugellencs l'arribada del peix, la classe i el preu
a què es ven, ço que no es pot pas dir de tots els campanars ; a més, quan trit-
lleja a bateig, senyala si és noi o noia.

Entrats a la Vila, passant per aquells carrers que, de petit, sempre
m'havien fet tristor, enllà de la Creu Ratinyola, el cotxe es parà davant de la
portalada del Convent que Mn. Clascar havia dit.

Segons la usança conventual, la porta s'obrí al cap d'una estona de
trucar i aparegué una monja que acollí molt amablement la pretensió de
Mn. Clascar i ens aconduí, sempre reverent, a una saleta on calgué esperar
bon xic més, perquè la nostra inesperada visita portava trasbals, ço que Mn.
Clascar havia d'haver previst, avesat com estava a coses de monges.

Per fi, comparegué la Mare Superiora que, després dels compliments
i excuses del cas, ens ensenyà detalladament el Collegi, i acabà. fent-nos desem-
bocar en el pati central, cobert, voltat d'arcades a tall de claustre, on ens espe-
raven, aplegades, la Comunitat amb totes les deixebles. No ens podíem pas
queixar de la solemnitat de la recepció, que justificava de sobres l'estona que
ens havien fet esperar a la saleta.

La Superiora cridà la novícia coneguda de Mn. Clascar, la qual sortí
dels rengles : una vera criatura, tota avergonyida, però també somrient.
Mn. Clascar tingué amb ella un curt diàleg, digué quatre coses a les alumnes,
donà gràcies a la Mare Superiora i a la Comunitat, feta la qual cortesia nosaltres
tornàrem al cotxe, per tal d'arribar a l'Ermita de St. Sebastià, que jo volia
ensenyar a Mn. Clascar i, més que això, perquè em dalia per reveure, d'allà
dalt estant, la platja de Llafranch i la costa de Calella, escenari de tants bells
moments de la meva infantesa.

Tot just asseguts en el cotxe, Mn. Clascar es posà els dits als llavis
fent-me senyal de mutis :
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— No vull pas que badeu boca, continuà, perquè ja sé corn parlaríeu
en havent vist aquella colla de mongetes, encara criatures i que, no obstant , .
abans de conèixer el món, ja pretenen disposar de la persona i la vida llurs.

— I els ho permeten i àdhuc estimulen, vaig interrompre jo ; car la
meva experiència de mariner em feia veure les xarxes calades en aquells
rengles.

e — Calleu, si us plau, trencà ell, car jo no hi sóc per res en això i per
la mateixa raó, vull explicar-vos un cas que em donà no poc a fer i encara
molt més neguit.

Essent capellà d'un Convent de Monges, vaig trobar-me amb una
noieta que volia fer-se monja. La vaig sotmetre a un ïnterrogatori molt travat :
com li havia vingut tal propòsit, si algú li ho havia suggerit, si ja ho sabien
els seus pares i ella tenia llur consentiment, ço és, jo anava posant-li entrebancs,
per tal de guanyar temps i ben assegurar-me del seu cas.

Mentrestant l'estudiava i per la manera com escoltava la meva argu-
mentació i la barroeria de les seves respostes, que no paraven esment de res,
sinó que s'aferraven a la cançó enfadosa de voler ésser monja, vaig convèncer-
me de que no era cap vocació i més aviat una mena d'obssessió, potser agreu-
jada per uns costats no prou al cas.

No us podeu pas pensar el neguit que em donà aquella criatura i el
temps que durà aquella lluita ; m'exhaurí ° tots els raonaments, familiars,
morals, sentimentals, doctrinals, religiosos, etc., res no hi valia, car la noieta
ho rebutjava tot amb la fermesa de la inconsciència. Jo estava desesperat,
perquè el meu deure era impedir aquell evident disbarat.

Vaig acabar encaparrant-m'hi, fins que un dia la Providència me vingué
en ajut, fent-me adonar de la meva errada primordial, que consistia en tractar
aquella noieta com si ja fos persona gran i assenyada, essent així que
encara era una criatura i, per tant, em calia convèncer-1a amb raonaments
infantívols.

Així, més exactament situat, un dia que la noia em tornà amb la seva
dèria, vaig dir-li molt seriosament:

— Escolta ; tantes coses com t'h.e dit, encara m'havia deixat la prin-
cipal i ara vull que la sàpigues. Tu et penses que en el Convent, la Mare de
Déu se t'apareixerà cada dia i amb aixó sí que t'erres completament. La que se
t'apareixerà serà la Mare Superiora i més sovint del que tu voldries.

— Vol dir ? féu ella tota sorpresa¡ esverada.
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Aquest estirabot desféu el nus ; aque lla noia volia el Convent, però
no pas la Superiora ; no es parlà més de la seva pretesa vocació i la meva
consciència es tranqui l-litzà.

Per tant, rematà Mn. Clascar, guardeu-vos el que anàveu a dir i acon-
tenteu-vos amb la meva contarella, car ja en teniu ben bé prou ».

El consell de Mn. Clascar me fou tant més fàcil de seguir quan, en
aquells moments, el nostre cotxe passava al costat de la vinya del meu avi
matern, tancada amb una vorada d'ametllers entreteixits i em reprenia l'enyor
del passat.

De petit, jo anava allà gairebé cada tarda, seguint el meu avi matern i
un company seu, que s'hi entretenien fent gàbies de canyetes per als canaris
novells i debanells que regalaven a la família i als amics. Jo gambejava pel meu
compte, cercant forats de cade ll o bé m'enfilava a una morera temptadora,
que solia costar-me faldades de renys, perquè em tenyia els davantals d'una
manera que no tenia adob.

Absorbit per la plaent dolença d'aqueixes evocacions, vaig oblidar
Mn. Clascar i em vaig trobar a l'Ermita i al Far de St. Sebastià.

I allà em revinguC la visió poemàtica, veient a baix aquell Llafranch que,
per a mi, sempre havia estat tan rioler, com Palafrugell m'era tristoi ; aquella
platja romania plena de l'esperit de la Mare, que Déu l'hagi, embolcant daurats
estius de la meva infantesa, quan amb ella hi cercàvem pedres de Sta. Llúcia
i sabatetes de la Mare de Déu.

De dalt estant, jo contemplava la caseta que ens acollia sota la espessa
ombrera de brancam de pi, flairosa de roentor reïnosa, com mai més no he
sentit enlloc. Vora seu hi havia el rieral, fistonej at dels tamarius que esbro-
tàvem per a tapar els cistells de peix, i les mates de llentiscle que mastegàvem
i les ginesteres que ens omplien de pugó ; més enllà, el rieral s'endinsava en
l'arbreda, cap al fondal de la Font de Can Xeco, estatge dels rossinyols a la
primavera¡ lloc preferit de les nostres berenades.

Als meus peus, hi havia la pineda esclarida, trencada per margenades
que m'havien esgarrapat sovint les mans i àdhuc m'estripaven els mitjons, quan
jo anava esbufegat per aquells davallants, perseguint les perdius darrera del
meu oncle, que era bon tirador.

En aquell escenari, jo hi reveia el recolliment solemnial de les nits
estellades, amb el Far giravoltant, escombrant la fosca amb la blancor de les
seves aspes lluminoses, mentre a terra els grills ritmaven pausadament llur
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estrident simfonia, sostinguda pel rogallós sincopat de les granotes, i en mar
flamejava el fester de la xàvega cercant la mata de peix per a fer « soga¡ »,
que consistia a brandar una estella encesa guspirejant. Aleshores, sorgia
d'en terra el « Ja va, ja ! » i l'altra barcada varava per a anar a cenyir. Alguna
vegada, nosaltres volíem esperar l'eixugada, però ens trobava vençuts per la
son, adormits en el pedrís, amb el cap a la falda d'algú.

L'encisadora represa mental de fets i coses que el passat m'havia robat,
fou sobtada per una taca en el paisatge estimat: un burgès, ignorant i bàrbar,
havia fet rejuntar i emblanquinar la venerable « Torra dels Moros» de Calella,
violant-la i llevant-li tota la seva dignitat secular.

Esvaït l'encís, vaig tornar en mi i vaig recordar-me de Mn. Clascar,
que també anava guaitant, probablement sense veure res perquè la natura no
era pas el seu fort, i més aviat havia d'ésser en involució cercant la dreturera
traducció dels seus textos bíblics.

Fent jo de cicerone, entràrem a l'Ermita, una construcció primitiva
i austera, escaient a un desert oriental¡ ens encaminàrem al gran terrat cara
a mar, esplèndida miranda dominant l'estimball.

Efusivament, vaig anar dient a Mn. Clascar la lliçó del meu passat,
fent-lo víctima del meu sentimen.talisme : el Cap Roig, les Illes, camp de collita
dels corallers de Bagur, el brut de FUllastre, on fèiem les calades de nanses per
a la llagosta, Cala de Gents ; li mostrava « Els Frares », un morro de rocam
fosc que sembla talment una colla de frares petrificats tornant a la Ermita ;
li desgranava detalladament la nomenclatura i senyes marineres de la costa:
Cala Pedrosa, sense sorra i plena de pedrals ; la plàcida Aigua Xelida, Aigua
Blava ; li signava els braços encarcarats del Semàfor de Bagur, etc., etc.
En aquelles mars, jo també era a casa, car en coneixia el fora i àdhuc el fons,
i el pobre Mn. Clascar anava escoltant, mirant, però no sé veia res del que jo
li deia.

Tot allò era en el seu lloc de sempre, la meva infantesa se n'havia prou
gaudit, els anys seguien respectant-ho, com no havien respectat ].a meva
infantesa.

Després, entràrem a la Capella, on el Patró, St. Sebastià, havia estat
substituït a l'Altar Major per un ninot articulat, duent tricorni, calça curta
i espasa, joguina del públic irreverent, que el feia bellugar segons la fantasia
de]. moment i Mn. Clascar es va escandalitzar, com tothom, de que les auto-
ritats comportessin semblant escàndol tradicional.
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De la volta de la Capella, pendolejava el magnífic bergantí i, en un
recó del pedrís, encara hi havia l'ou d'estruç i la costella de balena, que feien
la nostra admiració quan érem petits.

Sortírem enllà pel corriol dels Frares i vaig portar Mn. Clascar al « salt
d'En Romaboira » : un angle de paret, just al caire del penya-segat fins a mar,
on en altre temps un beneitó es jugava la vida per dos quartos, fent-hi l'arbreforc.

Passàrem la Capelleta en la qual, de fora estant i per un forat, les noies
que cerquen casador tiren cèntims i, si cauen dintre el platet del Sant, tenen
fiances de trobar parella. No vaig portar el meu company a la Font dels
Frares, perquè la buidor d'aquells estimballs feia cap-rodo a Mn. Clascar.

Encara em temptaven aquelles planasses de granet, tan ben ajaçades
en el tou de garrigues del cim, des d'on se'ns desplegava Vextesa de l'Empordà
amb el turó de Montgrí al mig, les Gavarres a ponent, afitant la Selva, el
muntanyam de la Garrotxa al fons i la serralada pirenenca, tancant l'horitzó.
Jo no me n'hauria mogut, però se'ns feia tard, érem lluny de casa i ens calgué
reprendre el cotxe i desfer el camí, tots dos abstrets, cadascú a la seva manera.

I així com a l'anada, jo anava solament recobrant recordances de en
terra, de tornada, vaig posar-me cara a mar, assajant d'endolcir l'enyor de la
diada, veient-m'lii també allà de pescador, tornant de palangre o de la tonyina,
com en altre temps, a la popa del meu bot — el gussi « La Griselda » — amb
l'arjau al braç i l'escota a l'altra mà, ferit apuja amb la vela tesa, xop, embar-
cant cops de mar amb l'orla sot aiguada, en proejar el tràngol espès d'aquelles
garbinades que ens havien costat tan dures treballades per a remuntar la
Punta del Mulà i la traïdora Llosa, abans de deixar-nos amorrar a la nostra
badia.

Durant tota la tornada, Mn. Clascar i jo gairebé no ens diguérem res i,
asseguts a quatre pams l'un de l'altre, ben segur que divagàvem per móns
tan distints i inconnexes com vulgueu. Això ens succeïa prou sovint i ens ho
toleràvem de grat, perquè ambdós érem reclosos i eixuts, ço que, socialment,
potser sia un defecte, però que, individualment, no poques vegades també
resulta una qualitat.

En arribant a casa, vaig córrer al piano per contar-li la diada; Mn.
Clascar es revingué amb la música, i aleshores sí que s'adonà degudament de
l'excursió i en compartí fraternalment la sentimentalitat. Quantum mutalus
ab illo.
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xx

Cali enarrant gloriam Dei

Els rompents de la vida m'allunyaren de les platges on jo era nat,
ensorraren un ideal i m'esbandiren cap a ciutat, que no m'ha agradat mai,
perquè no s'acorda gens amb el meu temperament contemplatiu i no vol
fressa ni trasbals ; per això vaig triar nove ll estatge fora ciutat, al peu de la
muntanya, aleshores ben poc poblat sobretot a l'hivern. Era a darreries de la
passada centúria.

Una caseta ben suficient per a nosaltres acollí la nostra família ; part
davant, un trosset de jardí ens separava del carrer que dominàvem, i un altre
tros de jardí amb hortet part darrera, ens encarava a les vinyes que s'estenien
cap a muntanya.

En aquella caseta, o torreta segons la dita barcelonina, hi teníem dues
peces privatives per a mi.

En els baixos, un despatxet on malgrat la seva petitesa hi passava
molta gent i les onades del nostre viure material.

L'altra peça, en una cantonada del segon pis; poquíssima gent hi
estigué mentre nosaltres ocupàrem la casa, perquè allò era l'estoig del meu ésser
intellectual, monument de recança a una vocació incompresa, que la rivada de
la vida també m'havia colgat sense ni prendre'n esment. Ço que han vist,
oït i sentit aquelles parets esfondraria moltes mentides curosament servades
en la nostra vida social, perquè l'home estima la veritat, però la societat
s'ufana en les ficcions i per això conrea la mentida.

La finestra de migjorn, deixava veure úna llenca de mar blavenca,
massa esmortuïda, a través de la boirina fumada damunt les teulades de ciutat.
Aquella mar em recordava els meus esplais i algun perill mariners d'altre temps
en la nostra costa empordanesa ; però, com una intrusió de la vida real, la
plàcida vista de l'horitzó resultava trencada i tacada per la fatídica silueta de
Montjuïc, clapejada d'ombres del passat i de la nostra època.

Tal era el meu recer d'estudiant vitalici, on jo em recollia i assajava	 ^1
de conhortar-me de quelcom impossible. Les parets, cobertes de llibres a tot
volt damunt de prestatges, llevat en el pany central, davant la taula de treball,
que era presidit per un dels cossos de la meva biblioteca de St. Feliu de Guíxols,
testimoni d'altre somni igualment desfet. Allà hi havia, a més de la meva
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cadira de braços, dos seients destinats a possibles visitants, però que no podien
servir perquè eren encimats de llibres.

Tots aquests llibres, estadants de dret i de fet de la cambra, eren com-
panys fidels, els meus consellers i confidents en els bons i els anals moments.
Entre ells, n'hi havia una colla que jo havia comprat a Londres amb els estalvis
de la meva mesada d'estudiant i que ompliren dues grans caixes, quan la mort
de la Mare (a. c. s. ) em tregué sobtadament d'aquell país i, potser, de l'òrbita
més avinguda amb les meves facultats i el meu temperament.

Excuseu i acolliu amb indulgència l'efusió d'aqueixes intimitats, reser-
vades per als qui encara es recordin de la ideologia i la sentimentalitat de la
nostra època que — vull afegir — no té pas d'avergonyir-se de certes coses del
present, les quals té l'honor de no liaver compartit i de rebutjar.

Entre els pocs visitants del recés que acabo de descriure, figura el
Canonge Dr. C. al qual un dia que em vingué a veure, vaig proposar de fer
visita en el meu reconet del segon pis.

Allà, drets tots dos perquè els llibres ens havien pres les cadires, comen-
çàrem a inquietar prestatges. De primer, triant d'ací d'allà sense altre guiatge
que els títols, els lloms o l'enquadernació : una mena de tast, empolsant-nos
degudament perquè la pols és amiga dels llibres sobretot a casa nostra.

Així veiérem venerables exemplars d'atapeïda composició gòtica i
esplèndides edicions medievals, amb aquells coures tan ben treballats i ocu-
pats, perquè llurs autors no admetien buits en els gravats i per això, els angelets
bufadors hi surten en els angles, tafaners, desplegant gallardets plens d'ins-
cripcions prou pretensioses de vegades, i animals quimèrics en els mapes i
aquells instruments el fonament geomètric dels quals s'amaga sota la feixu-
guesa dels ornaments barrocs.

Per aquest cami, la conversa s'anà enlairant i calgué disciplinar l'examen
d'aquell fons força especialitzat.

Aleshores, ens endinzàrem en les admirables intuïcions i concepcions
de la ciència grega i encetàrem un seguit Xeditiones principes que les presenten
dignament, ço que em féu lluir la meva collecció « Euclidiana », nombrosa i
triada, perquè la geometria euclidiana mereix més respecte del que solen
tenir-li certs modernismes entravessats de matemàtica i metafísica.

Fullejàrem F«Almagest» de Ptolemeu amb els seus epicicles, que el
De Revolutionibus de Copèrnic simplificà, perquè la veritat sempre és senzilla,
però també perillosa massa sovint. A la seguida, trobàrem Kepler subjectant
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les planetes a la geometria, i després els Principia de Newton, integrant en la
mecànica de l'atracció universal totes les descobertes anteriors. I deixant la
matemàtica, ens trobàrem amb l'astorador univers que Fastrofisica ens

va revelant.
Això ens portà al malaurat Galileo, que hagué de sofrir les dissorts de

les quals s'havia deslliurat Copèrnic amb la seva prematura mort. I el Dr. C.
pogué veure i tocar les primeres edicions duent Fimprimatur, que després
negaren i recusaren a l'autor, malgrat l'apologia del P. Foscarini en apèndix.
L'Església, massa casada amb Aristòtil, i empesa de l'ombra estant per gelosies
de prioritat que enverinaven la qüestió, repetí amb major ressonància l'errada
que j a havia comès a Salamanca contra Colom, tot per culpa del dogmatisme
empedreït dels tèolegs.

Passàrem després a la física, la mecànica, Fanalisi infinitesimal, etc.,
en exemplars antics i moderns.

Aixi 1a cosa, el meu esguard es fixà per atzar en els dos impretensiosos
volums del Prof. Barnard, que feia poc m'liavien arribat dels Estats Units,
editats per la Carnegie Institution o f Washington (1927) i que per això eren
damunt la taula. Contenen els seus admirables positius de la Via Làctea ;
un monument de tècnica i paciència. Allò era bellament específic i suggestiu
per a canviar de tema.

Pausadament, contemplatius, ens posàrem a girar fulls, endinsant nos en
aquella presentació astoradora de l'infinit, dintre del qual l'home s'anorrea.

En aquells sorrals del Cel, es destriaven eixams d'estels, s'espaiaven o
s'agrumollaven, feien rosaris seguint corriols invisibles o bé afitaven caminals
immensos. En indrets, la corrua es desgranava regalimant sols ; hi endevi-
nàvem trossam de cataclismes ' estellars, vèiem clapes de lluïssors nebuloses,
mena de protoplasma sideral de formes regulars o esfilagarsades ; lleus ombres
informes solcaven o entelaven d'ací d'allà la radiança general del camp ;
també hi havia deixies còsmiques, que seran llevat per als univers novells.

«I cels amb cels mes amples s'escalonan
y sols que s'hi coronan

de jerarquies de satèlits reys,
y seguint uns als altres s'estalonan
per la brida guiats d'eternes lleus ».

VERDAGUER, Al Cel, pàg. 66 (Bariia., 1 905)
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La vistosa imatge de la nebulosa d'Andròmeda amb les seves espirals,
ens recorda que és una Via Làctea forana vista d'escorç, exterior a la nostra,
la que tenim més a prop, i ens introduí a la Metagalàxia, on gravita un univers
superior, les unitats del qual no són pas mers sistemes de sols, sinó d'altres
Galàxies ja organitzades, gradació d'estructures estellars més complexes
encara, que ultrapassen les nostres facultats.

Al cap d'una estona, sadolls d'infinit, ens calia descarregar el nostre
esperit, ço que em féu exclamar:

— Heus-el ací el Cxli enarrant gloriam De¡ cantat pel salmista amb
força menys coneixement de causa.

I el Dr. C. em respongué seguidament amb la següent sorpresa
— Sí, però aquest Déu no fóra humà!
Resposta que em recordava Plató i la teogonia grega, quan anava per-

filant el difús antropomorfisme asiàtic.
Era que ell no responia pas precisament a la meva invitació, sinó que,

probablement, ell mateix es resolia en veu alta els raonaments que aquell
espectacle li havia somogut i els defugia embolcant-se en la teologia, que vol
u un Déu a semblança de l'home ».

Aquest Déu humà, terrenal, és el que ha donat naixença a les esglésies,
a les confessions i a les sectes que, volent-lo monopolitzar, s'han combatut
fins al crim i a la destrucció mútuals en les u lluites religioses» — mal anome-
nades — car no eren més que eclesiàstiques, confessionals o sectàries ; perquè
cal remarcar com els cismes i les heretgies són concebuts per la humanal teo-
logia, i per això mateix, preposats per autors de provinença eclesiàstica. La
mateixa Reforma, no fou pas inspirada per cap raó religiosa, sinó merament
per preocupacions i escrúpols teològics.

La ràpida resposta del Dr. C. alenava un formidable problema de cons-
ciència enclòs en la trilogia descendent : Déu, Església, Home, que ha omplert
les biblioteques de volums farcits d'especulacions, congriant tempestes dia-
lèctiques que traduïdes en obra, si han illuminat la humanitat amb l'esclat
de les exemplaritats heroiques que hi han inspirat, també l'han negada en les
foscors sangonents dels crims que hi han provocat i comès i fet cometre.

En aquelles paraules perdurava el ressò de la vella dalera antropo-
cèntrica, amb la seva pretença transcendent Wapropriarse Déu, llegat de la
misteriosa i venerable Àsia, bressol de religions i de teosofies millenàries.
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La resposta del Dr. C., sentimentalment poemàtica, mereixia gran
respecte pel que deia i majorment pel que pressuposava, car era el bell clam
de la nostra relativitat, volent abraçar-se amb l'Absolut ; per això vaig callar.

No obstant, la meva consciència completà mentalment aquell raona-

ment amb l'a firmació:
— Si, però un Déu humà, no fóra Déu !
Feu la volta al món i en trobareu una colla de Déus humans, que els

pobles s'b,an fet a mida de llur intelligència, de llurs necessitats morals i senti-
mentals, també de llur egocentrisme o àdhuc, merament, de llurs convenièn-
cies governatives, com els antics autòcrates asiàtics, els faraons egipcians, els
emperadors romans, etc., un relleix del qual encara perdura en retirada, aigualit
en forma vergonyant, en la tradicional reial pretença « per la gràcia de Déu».

La meva pensa romania en el reialme metafisie. Cosmològicament
espiritual, ella enunciava, reverent, la inversió igualment formidable dictada
per la trilogia ascendent : Home, Religió, Déu.

Car, en la humanitat primitiva, la visió i contemplació del cel desper-
taren un sentiment de temença que el sabeisme resolgué en religió deïficant
els astres, per tal de propiciar-se'ls. Nosaltres, amb una major justesa de
coneixement, sabem que els astres no són sinó arguments, una providència de
la Divinitat.

Les nostres dues afirmacions no eren pas oposades, sinó que, ontolò-
gicament, àdhuc en les altures de l'abstracció, sorgia l'essència dual de l'home
amb les seves consegüents incongruences, presentant-nos un parallelisme que,
de temps enllà, debades s'ha volgut conjugar i fer convergir mijanÇant postulats
que, essent arbitraris, reverteixen a l'origen i no resolen fonamentalment res,
sinó al contrari, que entrebanquen la seqüença lògica i torcen la dretura de
les deduccions.

Des d'aquell moment, callàrem ell i jo.
Seguint el fil de les nostres abstraccions respectives, anàrem girant els

fulls on era fotogràficament reproduïda aquella eloqüent immensitat, dintre
la qual l'home solament pot ésser desincorporat, o sia, amb la seva intelli-
gència, llegint i compartint el Cceli enarrant gloriam De¡, allà proclamat amb
guspireig de sols, en el fondal insondable...

D'ençà de la visita que acabo de comentar, han passat moltes coses

en aquella meva cambra d'estudiant, fins aleshores tan recaptada.
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La Generalitat de Catalunya, sabedora del seu contingut, se'n féu
defensora mentre pogué ; però, quan el Govern de la República Espanyola
envaí Catalunya, els seus militars es ficaren en el nostre domicili amb l'excusa
de custodiar-lo millor, segons paraules d'un general que no foren complides,
perquè en fugir aquests ocupants, empaitats per llurs collegues de la sedició
franquista, se'n portaren i malmeteren tot el que els féu peça.

Els « blancs » d'alta graduació que els substituïren, s'hi instalaren a
tall de conqueridors colonials. Cridaven, amenaçaven tothom; ni de paraula
i molt menys d'obra, no respectaren presents ni absents, ni vius ni morts,
car àdhuc el retrat d'una de les nostres filles mortes (a, c. s.), anà a les escom-
braries, on el recollí una mà piadosa.

Sentint-me en un món per a ells inassolible, llur instint primari els
féu urpar la matèria i em denunciaren a la caterva de què eren part, d'on
nasqué una depuraci0n que durà dos anys, història impura, digna de les
glorias de tots els que les cometien i representaven.

I quan vingué el dia en què aquells invasors deixaren la nostra caseta,
abans reliquari de la nostra família, aparegué una llar violada pels croats-
corsaris que duien la religió a la boca i la practicaven amb la espasa : portes
espanyades, armaris forçats, vells i estimats records de família desapareguts,
arxius, documents i correspondència destruïts o esbar riats ; faltaven mobles,
vestits, joies, parament de casa i grapats de centenars de llibres, manuscrits,
incunables, etc., triats no pas amb una coneixença que els lladres no tenien,
sinó ben guiats per les meves pròpies fitxes on constaven els preus de compra,
etc., etc.: fóu la meva part en l'aurèola imperial franquista.

Aqueixes gestes, em feren revenir i perdurar l'indefinible menyspreu
compassiu, que vaig sentir a Mosqueroles quan uns altres, que tampoc no
parlaven la nostra llengua, després d'haver foguejat la meva casa del Mont-
seny, hi entraren per assassinar-me.

Val a dir que les turbes desfermades eren moralment menys respon-
sables que els autors de totes aquelles premeditacions i recidives seculars.

Abans del robato ri , la meva colleccio científica, que jo havia anat reco-
1.lint durant tota una vida a mida de les meves possibilitats i que motiva aquesta
anècdota, era destinada a un Fons Patxot, que devia guardar-se en la Biblio-
teca de Catalunya, quan ja fos en l'edifici de l'Hospital de Sta. Creu. El Direc-
tor de la Biblioteca, l'amic Dr. Jordi Rubió i Balaguer, ho sabia perfectament
i àdhuc m'havia parlat d'una sala que pensava reservar-me.
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Jo volia deixar això a la meva Terra, en recordança d'un estudiant
català donat a aquests estudis i, al mateix temps, per posar a disposició dels
que tinguessin vocació, uns materials de treball, orientació ¡disciplina, difí-

cilment a llur abast. 	 +q
La Institució Patxot projectava, a més, una Biblioteca-museu infantil

que havia de contenir llibres destinats als infants, publicats en qualsevol
llengua, i maneres i instruments d'ensenyament infantil, usats en els diferents
països, arreu del món. Per la seva part, la Fundació C. R. C. preparava una
sala contenint les obres escrites per dones o referents a la doni., exclusïvament.

En el moment en què escric això, dues fronteres físiques em separen de
Catalunya, de la nostra llar, que mori en ésser violada i dels meus llibres res-
tants ; però, el que és molt pitjor, les indignitats i els vandalismes comesos a
casa nostra, hi han afegit dues fronteres més, aquestes morals i, per tant,
impassables : la consciència i el sentiment, cavant-m'hi un abim de separació
que solament la mort pot colgar i descompassar.

Mentrestant, lluny del servum pecus, encara sóc Home : no serveixo
per a titella, ni per a autòmata, ni, molt menys, pera esclau.

Laus Deo.

ADDENDA:

La contemplació de la immensitat i les meravelles de la nostra Galàxia,
produeix impressions i provoca reaccions ben diferents segons sia el 'tempe-
rament, la capacitat intellectual o l'estament de la gent.

Una altra vegada, anys després, quan ja expatriat, jo ensenyava a uns
amics benvolguts el magnífic Atlas de Ross ï Calvert, que acabava de rebre a
través de les canonades de la guerra europea. Davant d'aquella magnificència,
ens extasiàvem i la comentàvem amb un entusiasme reverent, que ens aple-
gava religiosament en l'inevitable Cceli enarrant gloriam De¡.

Quan així estàvem encelats i encelant-nos amb espiritual vi&ncia,
en plena beatitud, de sobte, un dels assistents, eclesiàstic, exclamà

— Sí, però i la Redempció ?
Aquell clam antropocèntric trencà la rapsòdia de la nostra contem-

plació i religiositat supremes i, des de les excelsituds on érem, ens estimbà
fins al nostre granet planetari.
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Ningú badà més boca.
En callament solemnial, anàrem girant fulls, mentre la consciència

de cadascú segui el propi raonament i davant la radiança d'aquelles platjes
estellars, estic segur que, venint de provinences diverses, ens retrobàvem tots
mentalment, en el ritme perennial del Cali enarrant gloriam Dei.

Els homes haurien de guaitar més sovint tot ço que hi ha escrit en la nit
estel-lada, prenent bé esment del que allò diu, significa i revela ; per aquest
camí, la humanitat s'avergonyiria del seu egocentrisme en considerar l'home
com a rei de la Creació i, contrita, deslliurant-se d'absurdes pretences, s'enal-
tiria en la conscient humilitat, talment saviesa, de la seva vera essència.

XXI

Semblança

Quan se m'esqueia de passar pel Carrer de la Canuda, molt sovint feia
parada obligada a la Llibreria Babra, lloc prou conegut de tots els bibliòfils
de casa nostra.

Una estona de conversa, cara a cara, en el diminut reconet del seu
despatx, a tocar la finestra, sempre resultava molt agradosa perquè, En
Babra, era home planer, molt ben situat dintre del seu ram, naturalment força
comerciant, però també bon català.

A part de les temptacions amb què hom de vegades pagava la visita,
sempre hi havia quelcom de profitós 'i no poc de plaent en aquelles parades.

Un dia, després de remenar catàlegs estrangers, allà força abundosos,
em vaig posar a revisar un piló de llibres que hi havia al caire de la taula, entre
els quals algunes primeres edicions en molt bon estat, car En Babra n'era
molt curós. Mentrestant, anàvem parlant segons ens inspirava el llibre que
jo anava fullejant.

En trobar-me amb la Crònica del Rei En Jaume, la vàrem comentar
ambdós seguint el nostre humorisme del moment i, entre altres coses, se
m'escapà de dir un pensament que em revenia de tant en tant, ço és: que jo
m'imaginava el Rei En Jaume com una mena de bastaix de la Riba i arruixat
com ho són molts d'ells.
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Aleshores, En Babra, sense dir res, allargà la mà a un prestatge vora seu,

n'estirà un llibre i me'l presentà :
— Aquí en teniu un altre d'arruixat.
Era un bell exemplar antic de Ramon Lu ll .
— També m'hauria agradat de conèixer-lo, fiu jo;
I ell, reprenent-me de seguida :
— Però, home, si tots l'hem conegut i Vós també.
— No us entenc pas.
— Sí, home, sí: En Sampere i Miquel.

XXII

Summum jus, summa injuria

No sóc pas advocat, però les trangolades de la vida m'han portat entre-
mig de lleis escrites i àdhuc a l'haver de discutir amb juristes d'anomenada, de
casa nostra i forasters, sobre qüestions d'aquelles en les quals el simple bon
seny i la finor moral, resulten més clars i expeditius que certes pudingues

jurídiques.
Naturalment, aqueixa experiència, persistent i repetida, no m'ha pas

corregit el concepte que tinc de moltes lleis escrites, les quals he definit alguna
vegada, en públic i tot, com essent merament la voluntat dels uns imposada
als altres, donant per resultat qualsevol cosa altra que justícia; en el moment que
estic escrivint, es poden collir arreu grapats de justificants de la meva definico.

Dintre d'aquest tarannà, potser un dia explicaré per peces menudes, un
cas que em passà per les mans, que em ferí el cor i em revoltà la consciència,
en el qual, per virtut de les lleis escrites, una garmana gran, que moralment
havia robat la seva germana petita, quan aquesta morí deixant fills menors,
que després també perderen llur pare, aquella germana, que era una collegiala
clàssica, arxicatòlica, pogué a més, robar u legalment » als menors de la difunta.
Però, anem al cas, perquè tractant de lleis, hom fàcilment es torç el peu.

Per culpa i a favor d'altri, he hagut d'intervenir dues vegades en casos
de divorci que, en el fons, sempre són un fanguer, per no usar un mot menys
literari i, en la forma, difícilment s'escapen d'esdevenir una grolleria o àdhuc
una brutalitat, perquè la bèstia humana acaba per surar-hi.
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G En tals casos, la muller es sol fer víctima de la seva manca de preparació,
per culpa d'aquella ignorància que se li manté i se li inculca puix que, a casa
nostra, es fa passar correntment per virtut, oblidant que la virtut és una voli-
ció suprema de la intel-ligència, i se la deixa així abandonada al seu instint,
entrebancat per ensenyaments guerxos i tèrbols. Per això, ella comença la

i1	 seva tragèdia íntima carregant-se lieroicament d'injustícia i de paciència,

1
' colgant-se en el silenci, fins que un dia li sobreïx el sentiment i, no podent

aguantar més, malfiant-se d'ella mateixa, fuig resoludament del mal costat
i torna a casa dels pares, d'on en mala hora havia sortit. I alesho res, perd

f	 «legalment» la gran pesada moral del seu sacrifici, car es presenta jurídica-
!

	

	 ment en la falsa posició d'liaver abandonat el marit. Aquest és el cas usual de
la muller honrada.

Un dia, jo sortia de casa l'advocat d'una d'aqueixes víctimes, amb el
cap ple de semblants cabòries i arborat perla injustícia que el meu temperament
rectilini trobava en la manera de certes lleis, que manejàvem si us plau per força.

Malgrat haver-me desfogat a plena llengua contra la bastida profes-
sional del meu interlocutor, que no hi tenia cap culpa, sinó que, al contrari,
complia la seva missió d'adobar-ho en el possible, encara em restava corda
de sobres per a esmerçar contra algú altre quan, en el carrer de la Portaferrissa,
me deturà l'amic notari En Pere Mentruit, qui em saludava ostensiblement de
lluny estant, sense que jo me n'hagués adonat.

En Mentruit, que jo coneixia de jove, havia fet cursos en el seminari
de la seva contrada lleidatana, després s'encaminà cap a les lleis, i finalment
obtingué una notaria que exercia a Barcelona. Religiós, esperit conservador
i contrari al caient social contemporani que apedregava amb llatinades, sovint
reblava els seus arguments confessant : «perquè jo sóc de la crosta de baix ».
L'edat i la solteria n'havien fet un tipus força original. Bon conseller en el seu
domini, amic lleial i honrat a tot estrop, semblava que la Providència me'l
portés, invitant-me a un diàleg en el qual em lleuria de vessar tot el que jo
encara duia al pap i, a més, comptant amb l'assegurança que En Mentruit
seguiria la meva rauxa de sol pujant; si de cas jo perdia el buf.

— On aneu, home, així tan distret ? me féu per salutació.
— Distret, dieu ? molt al contrari. Escolteu.
I vaig assabentar-lo breument del meu encaparrament, desfermant-hi

tot el que em rebullia en el cervell, cosa que escoltà amb una mena d'estoïcisme
expectant, més aviat que no pas amb Vaprobació que jo esperava.
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No en vaig treure res, ni una manifestació de simpatia, de consol, de
compassió o el que fos, perquè En Mentruit estigué bona estona sense dir mot,
guaitant-me fit a fit, fins que, posant bruscament les seves mans damunt les
meves espatlles i sacsejant-me fortament, bo i somrient m'enjegà a la cara el

següent retret :
— Però, home de Déu, que no ho sabieu Vós que la major part dels

juristes ho eren d'adúlters ?
Aqueixa resposta, que en aquell meu estat d'esperit semblava que

havia d'esvorar-me com un coet, em resultà unia dutxa glaçada; pitjor que
això, car em desfeia el castell de cartes mental que jo venia encimant de tot

aquell matí.
No tinguí esma ni per a respondre-li i ell, visiblement satisfet del seu

triomf, donant-m e un darrer cop indulgent a l'espatlla:
— Vaj a, adéu-siau, ara j a ho sabeu!

T tirà tranquil-lament cap a la Porta de FAngel.
Allò era una lliçó veritable, .com d'altres ja n'havia rebudes i moltes

més me n'han tocat després, perquè, d'aquella ignorància que jo retreia a la
dona, En Mentruit ine n'acabava d'adjudicar un bon crostó i, de passada, em
feia recordar el meu defecte social de viure massa endintre, ço que no es pas
la manera de sotjar el que lii ha defora.

Al cap i a la fi, la societat és com les rimes que el ventitjol fa sobre
l'aigua, però, dessota, hi ha tot el fondal de la humanitat, amb corrents ben
diferents dels de la superfície.

Aleshores, sentint-me culpable a la meva manera, sobtadament s'operà
una reversió en el ineu moment psicològic, i vaig començar a descarregar
contra mi mateix aquell mal humor que jo havia destinat a d'altri.

Sortosament, el meu subconscient — que diuen ara, perquè som en
temps d'inconsciència general — en ésser a la Rambla viu les parades dels
ocellaires que prou me coneixien, car m'hi deturava sovint i al.gun cop m'hi
havien sorprès amb certa estranyesa, amics com En Rubió, En Montoliu
i el Dr. Cardò, ignorant segurament que la meva ornitofília era compartida
per collegues força més vistosos que jo, per exemple, En Mal quer.

I el bellugar de les innocents i virolades bestioles, sense tara de falsia,
em deslliurà, momentàniament, de les humanoteries que aquell matí em

perseguien.
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XXIII

Ende gut, alles gut

El Dr. Joaquim Torras Pujalt era un metge casolà, coin els de la darrera
centúria d'on provenia; bellíssima persona, bon amic i molt honrat, car no
explotava les malalties, ni comerciava amb els específics, ni comanditava cap
cirurgià, ni era agent de cap establiment termal, ço és, en un mot : continuava
essent fora d'època, puix que tenia consciència i un sentit d'humanitat que ara
manca sovint en la professió per culpa de la seva industrialització ; per això
era molt estimat dels seus malalts de l'Hospital, als quals mirava d'assegurar
el millor tracte possible.

Aleshores es començava la construcció del nou Hospital de St. Pau,
una de les seves il.lusions, i tenia gran cura d'ajudar-hi bonament sempre que
se li'n presentava l'avinentesa.

En ocasió que assistia al meu sogre, ja d'edat, aquest li demanà parer
sobre un seu intent de beneficència i el Dr. Torras li suggerí una donació per
a la construcció d'un pavelló en el novell Hospital.

El aneu sogre acolli la idea i un cop estigué bo, lliurà al Dr. Torras un
xec important per a la realització del seu consell, imposant al nou pavelló
que així naixia, la denominació de St. Rafel, en recordança del fill difunt i
d'ell mateix, que també es deia Rafel.

Com sol succeir generalment, la construcció de l'Hospital de St. Pau
no anava pas de pressa, però s'anava fent i, com sol succeir igualment amb
els arquitectes, l'obra costava bon tros més del que s'havia previst, l'excedent
essent cobert per la Junta de l'Hospital.

Així arrossegant-se les coses, mori el meu sogre i després, la seva filla
gran, vídua i sense fills, emprengué l'acabament del pavelló començat pel
seu pare.

La meva cunyada morí també quan encara el pavelló no era ben llest,
puix hi mancaven la calefacció i altres detalls. Llavors, els executors testa-
mentaris de la difunta, decidírem fer-nos càrrec de tot el complement de
l'actual Pavelló de St. Rafel, destinat als homes.

Mentrestant, es veu que la Junta de l'Hospital, a prec del Dr. Torras i
com expressió del seu agraïment, havia iniciat gestions a Madrid, per tal que
fos atorgada a la meva cunyada una distinció de beneficència.
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Aquests tràmits són tan o més cançoners que la construcció ; passà
temps i temps, nosaltres no sabíem res de tal gestió i em penso que la mateixa
Junta de l'Hospital, cansada d'esperar, ho deixà córrer i acabà per oblidar-ho.

No obstant i això, la veritable història començava aleshores.
Vet-aquí que un dia truca un desconegut en el nostre domicili, pre-

textant que era enviat de Madrid per a una missió especial respecte de nosaltres.
La nostra portera, molt experta i hàbil en el seu càrrec, començà per

malfiar-se de semblant estranyesa a casa nostra, majorment en oir-ne la
procedència i li negà cortesament l'entrada, com solia fer ainb gran encert a
tanta gent. L'altre s'exclamà i insistí de tal manera, amb la llengua, el gest
i prenent per testimoni un maletí que, deia, contenia el seu secret, que la
portera es decidí a consultar-nos el cas.

Per les mateixe raons, jo vaig aprovar la seva resposta i, per tant, que
no se'l rebés, decisió que destarotà talment el pobre enviat especial, i li féu
fer una cara tan llarga i desencaixada, que la nostra mateixa portera, malgrat
estar-hi avesada, mig se'n condolgué i tornà a venir per dir-nos que li semblava
que potser valia la pena d'escoltar aquell desconegut.

L'home entrà per fi, mig esmaperdut d'aquell rebement que no arri-
bava a comprendre, i jo vaig sortir al seu encontre.

Era baixet, prim, pèl a la cara, molt senzillament vestit ; segurament
un petit empleat, que havent d'anar a Barcelona, l'havien aprofitat per a
encomanar-li quelcom, que duia dintre d'un maletí força atrotinat i molt
buit visiblement.

Saludà amb aire oficinesc i digué que acabava d'arribar de Madrid i
de part de no se quin Ministeri em duia una condecoració.

Sense pensar-m'hi gens, el vaig aturar quan anava a descobrir el seu
secret:

— Perdone Vd., pero es imposible; debe de haber algun error.
Car, ni de paraula, ni d'obra, ni d'omissió, ni tan solament de pensa-

ment, j o podia haver comès cap dels actes que a Madrid es marquen amb una
distinció.

— Si, Señor, aqui tengo su nombre y su dirección que me han dado.
I es posà a obrir decididament el seu maletí, d'on jo creia que treuria

algun document que pogués aclarir la cosa , però, en tregué a grapats, sense
ésser embolicada, un doll de cinta blava, ampla, rematada per un gran serrell
d'argent, que li omplí tota la falda. Llevat de l'opulència, allò em recordà les
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bandes de les collegiales del Sagrat Cor, quan jo hi anava a veure la meva
germana.

No poguí aguantar-me el riure:
— Ve Vd. como hay error; esto es un adorno para señora.
— Si, Señor, es la Banda de Maria Luisa, destinada a una dama que

resulta fallecida, peró que me han dicho era de la familia de Vd. y por esto se la
traigo.

I anava mirant aquell bé de Déu de blavor que li omplia la falda i que
comprenc devia ésser prou temptador per als ulls femenins.

Aleshores i sense saber-ne res, vaig sospitar que la cosa podia molt bé
ésser una iniciativa del Dr. Torras Pujalt, avalada per l'Hospital de St. Pau
i que allà es presentava reeixida amb el retard de consuetud.

Oiga Vd. — vaig dir-li — jo no entiendo nada de formalismos buro-
cráticos, pues vivo en otro mundo donde impera sencillamente la razón. En con-
secuencia, Vd. comprenderá que nosotros no Podemos, ni debemos, i por tanto,
no queremos, acceptar cosa alguna destinada a tercero, o sea, que no nos corresponde.

— Si, Señor que les corresponde, como de la familia.
— Dispense Vd. — vaig insistir — pero las buenas obras no se heredan

nunca, aunque si las malas a menudo, con sus consecuencias y todo. De consi-
guiente, agradeciéndole su buena intención, Vd. se lleva esto y lo devuelve a su
Procedencia, segun corresponde.

Es veu que aquesta resposta devia ésser per ell un gran disbarat,
perquè es redreçà escandalitzat protestant.

— De ninguna manera; esto no se devuelve nunca, no puede ser. Me
han mandado aquí para hacer la entrega y yo debo cumplir el mandato que se
me ha confiado.

Ja érem a allò de sempre : dues mentalitats diferents, que no lliguen,
ni es comprenen.

I el pobre home es llançà a etzibar-me un discurs apologètic cantant
les dignitats que encloïen aquella faldada de cintes i els privilegis que conferien,
entre els quals revenia sovint la entrada en Palacio com el pinyol de la seva
argumentació, i així animat, embalant -se, segui desfogant-se una bona estona,
que estic segur 1i serví per a rescabalar-se i consolar-se, a la seva manera, de la
meva fredor incomprensible per a ell.

Per a mi, el remei fou pitjor que el mal, perquè, inevitablement, m'es-
devingué el de sempre en casos semblants : em distrec, no sé escoltar¡ el meu
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pensament se'n va per les seves, i així, com més ell parlava, més lluny era el

meu esperit, bressat per la salmòdia del seu discurs.
Solament quan s'hagué estroncat la seva inspirada peroraciO i callà,

el silenci em tornà a la realitat, perquè em mancà la música de la seva verbo-
sitat, que ensopia la meva divagació i aquesta sentí el sotrac.

El vaig mirar i estava extasiat, fitant-me amb els seus ullets, talment
com enartat : devia ésser 1' auto-suggestió del seu propi discurs.

L'acte mereixia respecte, indubtablement, però vaig adonar-me de
la parella arxi-ridícula que fèiem en aquell moment malgrat tot i, per acabar-
ho d'espatllar, se'm acudí la riallada que hauria esclafit — si ens hagués pogut
veure — aquella meva cunyada empordanesa, que riu tan a pler i fins a les
llàgrimes enmig de les coses i situacions més paradoxals, les desbarata¡ així

les resol sovint.
No obstant, per culpa d'aqueixa evocació intrusa, me costà molt de

contenir-me i això em féu perdre temps abans de reprendre el meu paper.
Mentrestant, l'escena anava evolucionant. La cara de l'enviat, en

veure que jo no responia al seu ditirambe, prengué un tal posat de commise-
ració, no sé si de mi o d'ell mateix, que em passà com a la portera: començà
a fer-me llàstima i volguí plànyer-lo ; però no se m'acudí res de moment, per-
què jo tornava mentalment de lluny i, a més, un revirament d'esperit no es
fa pas així com així, demana el seu temps, majorment si hom ha de canviar de
llenguatge.

Per això fou ell qui reprengué la conversa i amb un to de decepció ï
decaïment, encobrint una mena de retret, i remenant curosament aque lles
malaurades cintes, com aquell qui demana socors, sospirà aquest plany:

— I que hago yo ahora con esto?
— Pues lo lógico, ya se lo he dicho : devolverlo a su procedencia desde

el momento que no existe la destinataria.

I ell vinga tornar igualment a la seva :
— De ninguna manera; esto no puede devolverse, ya que me han man-

dado expresamente para hacer la entrega.
Evidentment, jo em movia fora dels reglaments a què estava disciplinat

el meu visitant ; això ens havia portat a una fotja i ens hi mancava l'expe-
ditiva riallada d'aquella cunyada per a sortir-ne.

Potser sí que un bon somriure hauria amorosit l'escena còmico-sèria,
però la incomprensió prèvia no encoratjava pas a provar-ho.
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Tots dos callàvem. L'home seguia mirant -me amb esguard mig acu-
sador, jo li corresponia mig compadint-lo i així tots dos ens miràvem plena-
ment, però la cosa romania parada.

Per sort i per desgràcia, jo sóc sentimental i el sentiment es paga molt
car en el viure extern, perquè procura grans fruïcions a la vida interior.

I des del moment que s'hi ficava el sentiment, calia tenir fiances que,
d'una manera o altra, ens treuria del mal pas.

Segurament, per amor d'ell, me vingué una idea lluminosa, que podia
desenrocar la situació.

— Oiga Vd. Si entiende que su sola misión es hacer la entrega y librarse
del mandato, estoy vislumbrando una solución, si a Vd. le parece bien.

— Vamos a ver, hombre, si me saca Vd. de apuros.
— Mire Vd. ; en este barrio vive una dama que se consagra personal-

ment a la acción benéfica y por tanto, ciertamente merece la dístinción que tiene
Vd. en la mano; no dudo que ella la apreciaría debidamente. Por consiguiente,
si Vd. cree que ello llena su cometido, podría ofrecérsela.

El meu interlocutor s'hi arrapà com un nàufreg :
— Hombre, esto al menos es un principio de solución paya mi descargo.

I dónde vive la dama?
— Lamento no poder decírselo, pues nunca he tenido vocación paya

acordarme de las calles, ni aun las de mi pueblo natal; Por otra parte, sólo he
visto esta señora una sola vez. Sin embargo, sé que vive en el barrio y como es
conocidísima por su buen obrar, lacilment diran a Vd. su domicilio con sólo
nombrarla. Se llama X.

— Muchas gràcias; se lo agradezco de veras y dispense Vd. la molestia.
— No hay de que, ya que así nos descargamos los dos de la responsabi-

lidad respectiva: material la de Vd. y moral la mía.
L'home plegà aquell piló de cintes, que no em presentà justificades per

cap document, les ficà a grapats en el maletí que em semblà no tancava, i es
despedí amb una reverència oficial, davallant l'entrada del jardí tot alleu-
gerit d'esperit.

Jo també ; satisfet i admirat d'aquella solució tan senzilla, inspirada
per un generós impuls, vaig acompanyar -lo a la porta:

— Vaya Vd. con Dios.
I a correcuita cap a explicar a la muller la inesperada visita i el seu aca-

bament, de la qual treguérem una bona estona de comentaris i rialles.
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És clar ; durant uns dies serví d'entremès a la parentela i als amics
íntims quan els ho contàrem, de manera que tothom n'hagué la seva part i
àdhuc no mancà algú qui em digué, francament, que no em creia prou habi-
lidós per a resoldre casos semblants amb tanta elegància.

Passada aquesta primera impressió, no se'n parlà més i ho oblidàrem

completament.
Però no era pas ben acabat, perquè hi mancava la cua.
Al cap d'unes setmanes, ens vingué a veure la cunyada empordanesa

i tot d'una, enmig de la conversa, surt :
— Escolteu; que no vàreu veure en els diaris aquella Banda de Maria

Luisa que s'havia concedit a una dama barcelonina ?
— No ; ja saps que no som gent de diaris.
La nova em féu un surt, tement alguna indiscreció o embolic d'aque lls

propis dels periodistes.
— Vols-te jugar que era la vostra Banda ? insisti ella.
— Com es deia la dama ? vaig fer jo.
— La Senyora X.
— Justa. No et pots pas pensar el pes que m'has tret de sobre.
I l'empordanesa s'enriolà a la seva manera fins a les llàgrimes, i el seu

riure sempre era encomanadís, llevat de les llàgrimes, car no tothom arriba
a una tal intensitat, però si que tots els presents en participàrem, inevitablement.

Amb això, la història quedava bellament arrodonida.
La dama afavorida obtingué una distinció ben guanyada, perquè

I'esforç personal és més meritori que una senzilla donació pecuniària ;l'agent
així es deslliurà del malaurat encàrrec i jo vaig sentir-me gojós d'haver atorgat
la banda, a tall de personatge, a aquella dama benvolguda.

Per tant, tothom content, ço que no es pot pas dir sempre.

XXIV

Dolença

La Junta de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya al comença-
ment es reunia periòdicament en el Casal de l'Orfeó Català, fins que tingué

estudi propi.
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En aquella Junta tenien representació altres entitats catalanes afins
o bé complementàries de l'Obra i, entre les moltes coses a tractar, hi hagué
de bell començament la manera més eficient de dur a terme la nostra llarga
tasca.

A part d'altres accions concurrents, el procediment bàsic i sistemàtic
adoptat fou la tramesa de «missions », compostes d'un músic i un literat, per
tal que recorreguessin totes les contrades on es parla català i en recollissin
les cançons encara existents. En alguns casos, aqueixes missions anaven pro-
veïdes d'un fonògraf per a la mellor transcripció de l'entonació i modulacions
de certs cantaires remarcables.

Algunes de les nombroses missions foren femenines, Ço és, encomanades
a noies entusiastes, capacitades i valentes que, per raó del sexe, obtenien un
major rendiment — menor desconfiança — de les dones amb les quals es posa-
ven més fàcilment en contacte.

Per tal d'accelerar la recollida, i d'alleugerir la feina de les missions,
també es feren diversos Concursos amb premis de diner, a fi d'estimular els
qui ja tinguessin cançons recollides, a cedir-les al Cançoner mij ançant una
compensació material, a més de la satisfacció moral de col-laborar així a la
nostra Obra patriòtica.

D'aquests Concursos en férem tres i, en la sessió d'atorgament dels
premis, era inevitable l'incident següent, del qual sempre n'era dignament
causant el Mtre. Lluís Millet.

Teníem la taula plena de plecs rebuts i, en judicar cada plec presentat
a Concurs, cadascú donava el seu parer i proposava el premi que li semblava
adient, però el Mtre. Millet no s'hi avenia mái perquè no el trobava suficient
i sempre ens el feia estirar.

Jo apuntava dòcilment la suggestió del Mtre. Millet i passàvem a un
altre plec amb els mateixos treballs, car m'obligaven a anotar igualment la
contradicció del Mtre. Millet.

I així successivament, fins haver exhaurit tots els plecs damunt la taula.
Aleshores, la Presidència, que mentalment ja havia tret comptes que

sobreeixien dels premis proposats, es girava amb dolença vers el Mtre. Millet,
a 1a seva dreta, demanant-li :

— Bé, ja som a terme ; que heu fet la suma Vós ?
I el Mtre. Millet no responia, perquè en l'expressió de la seva cara es

veia prou bé que no havia parat esment en el lligat del nostre Concurs, que
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era molt diferent del batre compassos i tot el nostre cas no passava d'un sol

compàs.
Llavors, jo sumava les apuntacions que m'havia dictat i comprovava

el resultat que, naturalment, era força lluny d'osques, puix que passava i
no poc de la quantitat disponible per al Concurs.

— Tanmateix, Mtre. Millet, ens haveu ben mal dirigit! i com ho arre-

glarem ara això ?
— Si que l'hem feta bona! responia el Mtre. Millet, sense proposar

cap solució, ni mostrar gens de penediment.
I, fent mutis, encenia un altre cigarret, embolcava el seu callament en

la fumera i s'encongia en el seient, posant-se a guaitar les parets.
Aleshores, el Mtre. Pujol i jo, resignadament, entràvem en funcions i

encetàvem la malagradosa tasca d'anar retallant, si bé consultant-ho tot al
Mtre. Millet, com una mena de retret verbal però sentimentalment laudatori,
que el Mtre. Millet acollia tornant a les seves lamentacions enmig de la fumera
i regatejant-nos, impenitent, el nostre ajustament forçat per la Convocatòria.

Era la part més laboriosa i desagradable de la sessió, perquè tots com-
partiem de sobres l'intent del Mtre. Millet : la coral efusió del començament
finava així en defallença, grinyolant, per culpa d'una limitació material
inevitable.

Feta la retallada, fins que tot era encabit dintre la mida i les condicions
del Concurs, alçàvem la sessió.

I el Mtre. Millet, decebut, moix, se'n pujava al seu estatge de l'Orfeó
jo donava la bona nit als companys, i me'n tornava a l'auto, amb una doble
recança: primer, la d'haver hagut de contrariar insistentment el bell impuls
del Mtre. Millet i, després, la de no haver pogut premiar més generosament
els plecs vinguts a Concurs.

Però, jo no podia desfilar la meva corda, car, altrament, no hauria
suportat el pes feixuc que ja començava a tenir-me-la tesa.

En moltes ocasions, aquests conflictes inorals, que resten a l'ombra,
són la tasca més agre i, per tant, la més meritòria.
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xxv

Veritas odium parit

Era un caient de tarda d'estiu, a San Sebastián, durant la semaiza
grande, quan els trens de l'interior hi abocaven gent i més gent, que s'allot-
javen allegrement com podien, de qualsevol manera, amb un cert fatalisme,
estibant-se en les cambres, menjant pels carrers, dormint en els corredors i
fent cua cada matí per a anar-se a rentar a l'únic lavabo del pis a disposició
de tots els estadants, segons la usança de la contrada.

Érem a l'època de l'èxode central madrileny, complint l'escapada anyal
cap al Cantàbric, sense prendre esment de les incomoditats d'estatge, mera-
ment relatives per als costums de la major part d'aquella invasió, que les tro-
bava compensades amb el canvi d'escenari, la visió i l'aire de la mar i la vanitat
de fer-se veure en els passeigs i sorrals de la Concha, ço' que els omplia d'una
afalagadora illusió de superació.

També els atreia l'abundor de corridas de toros, pregonades cada matí
amb l'insistent esclat dels petards ï les contínues passades de la música pels
carrers ; a més, aquella gent gaudia certament de l'acció refrescant dels xàfecs
propis de la costa, sense els quals, ni el país, ni els seus habitants, no sabrien
viure.

Fugint del bell passeig de tamarius vora mar, on adollava la parlera
d'aquella gernació, que no s'acordava gens amb el nostre temperament i
ens hi feia enterament estrangers, nosaltres ens refugiàvem cap a l'interior de
la vila quan, en una de les avenidas, tinguérem l'agradable sorpresa de trobar-
nos amb Mn. Frederic Clascar, acompanyat del seu amic i nostre En Nicolau
d'OIwer, encontre ben insospitat en aquell temps i en aquell lloc

— I ara, d'on sortiu per aquestes terres ?
Mn. Clascar ens explicà que feia un viatge de vacances, que ja venia de

Burgos i ho havia aprofitat per a estirar-lo fins a Cestona, on sabia que En
Nicolau amb la seva mare feien una cura, però que, essent al fort de l'estiu,
Cestona no podia donar-li allotjament puix que era tot ple i ells dos havien
vingut a San Sebastián comptant trobar-hi cambra per a Mn. Clascar; que ja
estaven cansats de rodar inútilment i per això, decebuts, En Nicolau acompa-
nyava Mn. Clascar a prendre el tren d'Irún, car allà segurament seria fàcil
resoldre la dificultat.
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Com que nosaltres havíem llogat un pis gran i malgrat ésser aleshores
sencera la nostra família, encara ens sobrava una cambra, vaig oferir-la-hi ;
Mn. Clascar acceptà i s'acoblà amb nosaltres. Llavors, tots aplegats, canviant

de direcció, acompanyàrem En Nicolau a l'estació, de retorn cap a Cestona.
En aquell temps, nosaltres teníem auto, ço que em permeté de fer veure a

Mn. Clascar l'esquerpa i trencada costa basca, on la trangolada, que ve lliure-
ment de la Mar Gran, llisca de biaix llepant la riba, fins que topa en el rocam i es
replega botint rondinaire o bé s'engolfa per les badies, fent-lii carreres de blancalls.

No vaig pas intentar encomanar-li el meu entusiasme mariner, perquè
coneixia prou la manera de Mn. Clascar, més semblant a aquelles roques, que
no pas a la insistent ressaga que hi batia i estic ben segur que ell no veié
res d'allò que a mi m'encisava.

L'hoste amic romangué amb nosaltres un parell de dies solament,
perquè se li acabava el billet i, de tornada a Barcelona, encara volia deturar-se
a Pamplona i algun altre lloc.

La seva breu estada entre nosaltres, motivà converses molt interessants
i profitoses, que confirmaven no poques impressions ve lles meves. La narració
que ens féu del seu viatge contenia incidents pintorescs en el seu dir i segons
el seu particular punt de vista, car, com tots els temperaments retrets i con-
sirosos, Mn. Clascar badava força menys del que aparentava i, de vegades,
enfondia massa i tot.

D'això ja fa molts anys i em dol no recordar prou bé els temes encetats
en aquella ocasió, particularment els referents al seu estament, però en puc
transcriure un que s'ho mereix, que jo vaig provocar, perquè el podia judicar
plenament amb el meu propi testimoniatge.

Es tracta de la inevitable i merescuda visita a Loyola. Jo vaig afanyar-
me a fermar la conversa sobre aquell lloc, no dubtant que en sortiria quelcom,
majorment si jo li anava demanant precisions.

Havent-li concretat el tema, no vaig dir res més, esperant que l'aniria
desplegant ; però ell, capgirà la posició i començà a fer-me preguntes com si
es volgués situar de primer.

Sabent que jo hi havia estat, em digué:
— Ja la veiéreu Vós, l'esquerda de la paret per on fugí el dimoni tot

esverat ?
— Sí, i ben fumada que resta encara, però sense fer pudor de sofre,

segurament perquè el temps l'ha esventada.
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— I aquelles figures al natural, reproduint una escena de l'interior de
St. Ignasi, que us semblen ?

— Home, francament i amb el degut respecte, varen recordarme el
Museu Grévin de París i el Mme. Tussaud's de Londres, però més mal fetes.

— També us degueren ensenyar aque ll bé de Déu de reliquiaris ?
— Sí, els vaig veure ; n'hi ha de molt bonics. El que no m'agrada és

la manera de presentar-los, car em féu més l'efecte d'un davassa ll de riquesa,
en parada de cara al públic, a tall d'exposició, que no pas una concreció o un
recer de pietat. Us recordo la meva rigidesa d'idees pel que respecta al culte
i a la litúrgia.

Així, com que el seu interrogatori s'allargava i no em semblava prou
del cas, perquè jo ja tenia fet el meu judici i el que jo cercava era que e ll me
digués el seu, vaig decidir iniciar el meu torn de preguntes:

— Perdoneu Mn. Clascar, ara em toca a mi d'examinar. Us fixàreu
en el projecte general de la construcció, on l'actual Església seria al centre ?

— No, on era això ?
— Si, home ; és exposat en un quadre, a l'entrada de la Capella i

també es troba en algun corredor.
-- No ho recordo.
-- Tanmateix i amb el vostre permís, sou un mal excursionista. L'Esglé-

sia actual resultarà emmarcada per una columnada en corba abraçant la
gran plaça del davant, a semblança de St. Pere de Roma o, si voleu, per tal
de retreure-us un detall que sou capaç de no haver vist tampoc, per l'estil
dels pessics d'aquell artístic llobregant, tan ben executat en ferro forjat, que
hi ha allà a la font del davant.

— Francament, d'això no me'n vaig pas adonar.
— I doncs, per què hi vàreu anar allà, què hi vàreu fer ?
-- Vaig anar a veure la Cape lla de St. Ignasi.

--- Expliqueu-vos, car això m'interessa.
--- Havent demanat per a visitar la Capella, m'hi feren acompanyar

per un jesuïta, que em serví molt amablement de cicerone, explicant-ine'n
la història, assenyalant-me els detalls i la riquesa de l'ornamentació, fent-hi
jugar la illuminació i, naturalment, invitant-me a la admiració de consuetud.

-- Així, vaig insistir jo, contemplàreu la luxosa Capelleta, amb l'altar
ple de bombetes elèctriques i fistonejat de borles i serrells, enclòs dintre parets,
sostre i sòl, tot d'argent veritable ?

3$1



GUAITANT ENRERA

— Jo ho crec ï bona estona que estiguí mirant-ho, car me feia rumiar

no poc.
— Fóra indiscret demanar-vos què era ço que Vós rumiàveu ? Per

tal d'encoratjar la vostra resposta, ja se que allò és concebut d'aquella manera
en vistes a la multitud i de cara a un poble altre que el nostre, perquè u cada

terra fa sa guerra».

— El jesuïta que m'acompanyava, es veu que em repetia senzillament,
gairebé d'esma, la mateixa lliçó que diuen a tothom ï per això, no fixant-se

prou que jo era sacerdot i un sacerdot desconegut. Àdhuc em descobrí que
aquell davassall d'argent era presentalla d'un Bisbe del Perú..

— I què fèieu Vós mentre ell parlava ?
— Què voleu que fes ? Jo escoltava, mirava i remirava tot el que ell

m'anava inventariant, però a estones em distreia, perquè m'anaven revenint
idees que no lligaven prou amb l'eufòria del meu acompanyant.

— Bé, però, en acabar, almenys devíeu dir-li quelcom per cortesia ?
— De moment no se m'acudí, perquè les idees que el seu parlament

havia fet sorgir en el meu esperit s'anaven complicant i aclarint al mateix
temps. Jo seguia pensant i prou, fins que el meu acompanyant es bellugà,
potser impacient, ço que em tornà a la realitat de la meva situació i em semblà
que, efectivament, esperava els compliments a què devia estar avesat però,
francament, tot aquell enlluernament em distreia i feia nosa. Vaig tornar a
mirar aquell estatge d'argent, de dalt a baix, a sobre i a sota, ofrena d'altri, i
tot d'una, donant un cop de peu a l'argent del sòl, el meu yensament eixí
conerecïonat en aquesta afirmació :

— I con que gusto se Pisa aquí el vil metal !
— Molt bé ; ell us tractava com a públic vulgar i Vós li respongué-

reu en sacerdot veri.table, proclamant amb unció i en una imatge lapidària,
aquell retorn al Crist, tan necessari a tothom i a l'Església orgànica en prirner
lloc. Segurament que una frase tan cristianíssima com la vostra no havia pas
ressonat sovint en aquell clos argentat però, malgrat això, el vostre cicerone
devia compartir l'austera exclamació, encara que no fos, potser, ço que ell
esperava i al que estava avesat ?

— No ho se pas, perquè no em digué res. La meva visita essent així
acabada, tots dos ens n'anàrem cap a 1a porta, ens acomiadàrem, no l'he vist
més i aquí em teniu.

— Ara, jo us hi diré la meva, en justa correspondència i responent a
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una pregunta, encara que no me l'hàgiu feta. Amb la muller, visitàrem Loyola
i oírem el parlament de consuetud. Diferentment de Vós, jo vaig callar, però
aquelles paraules també m'alçaren un eixam d'idees i connexions, que es
posaren a voleiar en el meu magí, proclamant-hi una mena de glossa, força
més desplegada que la vostra concisa exclamació i reforçada per fetes ales-
hores molt fresques, gens dignes i absolutament anticristianes, on també figu-
raven els Jesuïtes ; tot per amor d'aquell metall, allà tan abundosament exhibit
i que, àdhuc trepitjant-lo, fàcilment pot fer relliscar si hom no se'n malfia
prou, com esdevingué als mateixos Jesuïtes en la participació a l-ludida.

Vull creure que, en els moments de reco lliment interior, la consciència
d'aquell jesuïta cicerone vostre, li devia retreure cristianament la lliçó del
sacerdot foraster.

Havent arribat a conclusions implícitament concordants tots dos, el
capítol quedava clos i seguírem el nostre passeig contemplatiu.

Mn. Clascar reprengué els seus soliloquis i jo vaig encantar-me guaitant
el potent respir d'aquella mar, on havia copsat el famós «raig verd », un dia
que el sol s'hi colgava ben nu de celatges i boirina. Mar més seriosa que la
nostra lluminosa i joguinera Mediterrània, que sap dissimular amb tanta
manyaguería les seves geniades i traïdories.

XXVI

Simptomàtic

La Festa Major dels Pobles, fa que s'apleguin a casa del Sr. Rector
altres sacerdots veïns, per tal de contribuir a la major solemnitat de la Festa
i ajudar el Sr. Rector.

Amb motiu d'això, durant la temporada que nosaltres passàvem a la
Masia Mariona de Mosqueroles, en el Montseny, ens posàvem en contacte
amb els forasters de la contrada i així fèiem noves coneixences, que ens per-
metien assabentar-nos de molts aspectes, íntims i tradicionals, dels pobles i
poblets que teníem a l'entorn.

I, com a seqüència d'aqueixes coneixences, després, quan nosaltres
fèiem excursions pels diferents indrets, corresponíem tornant la visita als
hostes de la Festa.
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Un dia, en ocasió que devallàvem del poble de Montseny, aprofitant
la carretera, nova aleshores, vaig aturar-me a la Rectoria de Palautordera,
per saludar un vicari, la cultura i el criteri del qual m'havien sorprès a Mos-
queroles, car les idees que exposava molt raonadament aquell sacerdot,
malauradament no són gaire corrents entre la nostra clerecia i, menys encara,
en la jerarquia eclesiàstica.

Vaig pujar a la Rectoria on fui rebut pel Sr. Rector, que jo no coneixia,
en una sala gran, capaç per a un nombrós aplec. Al cap de la sala hi havia un
balcó donant a l'hort, ple de verdor en aque ll temps, i on un altre sacerdot
estava distret guaitant el paisatge, daurat pel sol ponent en aquella hora.

Mentre esperàvem la vinguda del vicari conegut, que era fora, ence-
tàrem conversa i, per correcció envers el sacerdot del balcó, el Sr. Rector em
digué :

— Permeteu que us presenti el Canonge X.
El cridà, aquest vingué cap a nosaltres i, en oir el meu nom se m'aba-

lanÇà i, abraçant-me amb daler ï cara enriolada, exclamà :
-- I quin goig tinc de conèixer Flio nie que s'ha fet tornar els diners !
Es referia a l'acabament de la deplorable història d'aque ll proposat

Benifet de les malifetes, descobrint així una vegada més, amb aquella excla-
mació tan espontània, el divorci latent entre la clerecia parroquial i la jerar-
quia eclesiàstica infeudada a l'Estat, que li ha encomanat no pocs dels seus
vicis i passions, desviant-la de la seva missió doctrinal.

XXVII

Quo vadis?

Un amic de collegi, parent meu, que tingué 1a dignitat de morir, darre-
rament, exiliat voluntari prop de nosaltres en el pais on escric això, anys
abans es trobà ésser executor testamentari d'unes parentes, seves i meves
que, no tenint successió directa, repartiren la fortuna a llur albir entre diverses
fundacions, la major part d'elles de beneficència moral i material.

Com que les testadores havien viscut a Itàlia durant llur jovenesa,
disposaren que un cop acomplertes les deixes ordenades, 1a resta fos lliurada
a1 Sant Pare.
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De conformitat amb això, arribat el moment, aquell amic cuità d'anar
a Roma, acompanyat de la seva muller, per tal d'acabar el seu comès.

Un cop allà, demanaren audiència al Sant Pare, la qual els fou conce-
dida de seguida.

Com sol succeir generalment, després de l'entrada protocolària, el
Papa inicià la conversa preguntant a la Sra. , d'on venien i què eren.

La Sra. li respongué:
— Venim de Barcelona i som catalans.
Aquesta lleial i espontània afirmació, el Papa s'afanyà a condicionar-

la com segueix :
— Catalans, bé ; però, no pas catalanistes !
Amb aquesta limitació, aquell Papa ratificava l'obra del seu homònim

que, cinc cents anys enrera, havia venut Catalunya a Ferran d'Antequera.
La Sra., sobtada per una desautorització tan inesperada, per& l'esma i,

no sabent de moment què dir, callà com era just i digne; perquè, ni la seva
consciència, ni els seus sentiments, no s'acordaven amb aquella minva, ni
molt menys, no li permetien sortir del pas amb la solució farisaica d'una frase
mentiderament complimentosa o protocolària.

El marit, que justament era un ferm i erudit catalanista, es veié obli-
gat a intervenir amb intent d'aclarir una mica aquella escena deplorable, ben
poc falaguera per a tots els presents i majorment per a la Veritat, talment
estrafeta.

Amb el seu temperament i dicció acadèmics, l'amic en qüestió, portador
de la resta de l'herència, s'esforçà a explicar al Sant Pare, ço que realment és
el catalanisme : la reivindicació de la nostra personalitat i llibertat humanes,
per tant, l'afirmació i reclamació d'un dret natural, de conformitat amb la
Doctrina Cristiana, que prescriu donar al Cèsar ço que és del Cèsar i a Déu ço
que és de Déu. Precisament aleshores també hi havia — com ara — un Cèsar
il-legal, mellor dit, perjur i transgressor.

Cal afegir per a major justesa del cas, que aquell Papa havia passat per
Madrid i de Catalunya, com es veu, només en sabia la tradicional falsia oficial
i les clàssiques imparcialerias centrals, xopades en la roenta catalanofòbia secu-
lar, que també s'inculca en més d'un Copegi espanyol d'Itàlia. D'ací aquella
resposta, tan genuïnament constantiniana. Posteriorment, el parent de refe-
rència, rebé una distinció honorífica papal, segurament com agraïment a la
donació i potser també per tal d'atenuar la dissortada exclamació transcrita.
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Aquesta narració, contada ingènuament més d'una vegada per la
pròpia Sra., confirmada i ampliada pel seu marit, és un document crítico-
històric que cal consignar, com a testimoni fefaent de la posició i consegüent
actuació de l'Església oficial a Catalunya, o sia, les d'una burocràcia polí-
tico-religiosa, a sou i a servei de la Monarquia, pricipalment d'ençà dels mítics
Reis Catòlics amb llur tèrbola personalitat real, i tostemps a servei de l'Estat,
actuant per compte d'aquest com instrument descatalanitzador, persistent-
ment i encoberta, mijançant l'ensenyament lliurat a les Congregacions i,
per coacció i torcement de judici, essent un constant reforç d'invasió i d'ocu-
pació a casa nostra.

Sense anar-lio a cercar tan lluny, retreint les lletjors famoses del mer-
cadeig político-eclesiàstic de Casp, n'hi ha prou amb recordar que la intro-
missió de la Inquisició castellana a Catalunya, convertí la religió en una impo-
sició per la temença i estengué el fariseisme, en comptes de fer-ne un conven-
ciment per l'exemple de caritat, tal com el Mestre ho predicava i practicava.

La imposició assolí i , afermà el monopoli confessional, que encomanà
hàbits de domini i possessió a l'Església oficial espanyola, obrint així les portes
als marxants del Temple. I no fou pas el dimoni el qui portà Luther, sinó
que foren els marxants del Temple, mellor dit, fou la Providència, per tal de
posar una travessa en la davallada de l'Església, o sia, fou una mena de glossa
d'aquell primitiu Quo vadis?

Cenyint-nos a coses viscudes en el nostre temps, posteriorment a la
malaurada frase transcrita, trobem aquella pretesa informacïO Tedeschini-
Magaz i en realitat traïdor espionatge de compte-meitat a complaença de la
dictadura Prirno de Rivera, el resultat de la qual fou que Roma, mijançant
ordres secretes, trameses no pas en català, ço que hauria estat cristià ; ni en
castellà, ço que fóra polític ; ni en llatí, que podria dir-se catòlic ; sinó en
italià, o sia, imperialista, ratifiqués i agreugés la consuetud practicada de temps,
d'entrebancar en els Seminaris les vocacions cristiano-catalanes i de col-la-

borar a llur preterició per i per a la jerarquia eclesiàstica.
La segona dictadura militar ha heretat i explotat amplament aquest

caire constantinià, sol-licitant primer i imposant després, la Carta Collectiva
de l'Episcopat espanyol a favor del General Franco ; obligant implícitament,
via Roma, a dimitir el cristianament basc Dr. Múgica, Bisbe de Vitòria, per
haver-se negat a firmar-la; obtenint el nomenament d'un nou Bisbe foraster
a Barcelona, i fent morir en exili el cristianament Heroic català Cardenal F.
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Vidal i Barraquer, Arquebisbe de "Tarragona, el qual també refusà de firmar
aquell document.

Per aquest camí, prèvia oblidança de la Doctrina Cristiana, que no
concorda pas amb les fetes i pretensions de la dictadura, s'ha devallat a FEsglé-
sia nacional franquista. Semblant falliment ha permès recobrar posicions,
privilegis i avantages materials, però condicionats fins al punt, per exemple,
que en el Catecisme imposat a les escoles, s'hi ha enclòs, amb aprovació servil
de la jerarquia eclesiàstica, proposicions terrenals tendencioses, dictades per
l'arbitrarietat imperant.

I en la davallada, les ' nostres esglésies ens han estat usurpades mate-
rialment i malmesa espiritualment llur cristianitat en lliurar-les als forasters,
proclamant de facto una vegada més, que l'ànima del Poble Català n'és exclosa
i foragitada executivament per uns Pastors sobrevinguts.

No obstant, el Crist anava amb el Poble predicant-li i orant per ell en
la seva pròpia llengua i era igualment en la seva llengua que el Poble li res-
ponia, aclamant-lo i glorificant-lo.

Per això mateix, St. Joan ens digué que Déu és amor, o sia, donació, no pas
domini, ni monopoli, ni, molt menys, negoci o modes vivendi o vanitas vanitatum.

Consumat el divorci del Poble per culpa del desviainent i la conse-
güent minva de prestigi de l'Església estatista en el cos social, què te d'estrany
que arribi un dia en què la discordança esclati de la manera brutal que nosaltres
hem presenciat ?

Cal ésser ben orb per no veure com s'està congriant nova tempesta,
que desbotarà més furient en l'esdevenidor, si aquesta Església burocràtica
persisteix a arrapar-se en terra., fora camí de la seva missió espiritual.

Perquè, el Crist es donà generosament a la humanitat : no és monopoli
de ningú i pertany a tothom.

Malgrat això o, potser, per això mateix, l'Estat de primer, ja condemnà
el Crist i, després, volgué associar-se 1, segons conta la història.

I que en feres de mal Constanti, o si voleu, en les paraules del Dant :

« Ahi, Constantin, di quanto mal fu matre,
non la tua conversion, ma quella dote,
che da te prese il primo ricco patre. »

DANTE, La Divina Commedia
Inf. XIX, 115•
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La segona dictadura espanyola vol manar el Crist i servir-se'n, i l'Esglé-
sia orgànica oficial s'hi ajup còmodament, junyida al jou polític i material que
porta de naixènça i que l'encorba cap a terra ; perxò, es guaitant en terra que
ha estat escrita la malaurada « Carta Co l-lectiva », i que aquells milers de
lliures esterlines, que el Cardenal Irlandès recollí a destinació de la clerecia
espanyola necessitada, fossin habilidosament desviades a profit de la guerra
franquista.

Però, el regne de Crist « no essent d'aquest món », el poble català el
trobarà arreu, per damunt de l'Església estatista que l'ha deixat, l'ha pre-
terit o se l'ha tornat a vendre.

Ara, la consciència de cadascú té la paraula i la pròpia decisió .
Jo ja hi he dit la meva 1.

XXVIII

The right man in the right Mace

Quan 1a mala bravada d'Espanya ens féu deixar la Cerdanya francesa,
on ens havíem acollit a l'estada d'estiu de la nostra filla, cuitàrem a posar-hi
una frontera més entremig i no paràrem fins a Ginebra. Allà trobàrem una
humanitat organitzada i un repòs com feia anys no havíem gaudit. Era ple
de fugitius i refugiats de la nostra terra, ço que, en aquells moments, tenia
el seu inconvenient, car els molls i els jardins de la riba del Leman, resultaven
una mena de Pla de la Boqueria, amb la cridòria i tot.

A entrada de tardor, ens hostatjàrem en el Ticino, a Lugano, amb
vistes a l'aclimatació per al nostre primer hivern en aquest país ; a la primavera,

i L'Emperador Constantí es serví de la puixança dels cristians però sense esser-ne ;
promulgà la tolerància religiosa i afavorí els cristians ; vers l'acabament, se'n féu. En posar
la Creu davant dels seus exèrcits, invertí la doctrina cristiana que és d'amor i no pas de
guerra i mort : fou el primer heterodox cristià. Féu matar el fill de la seva primera muller,
creient que li volia prendre el tron, i en saber la part que, en escampar tal falsa suposança
tenia la seva segona muller, l'emperadriu, la féu matar igualment. Aquests crims, els
ignoren curosament els escriptors eclesiàstics, però FEsgMsia els sap prou bé, i per això
no l'ha canonitzat. En casar, políticament, l'Estat amb l'Església, Constantí engendrà
el Poder Temporal.

Més tard, Teodosi, completà la tendència constantiniana proscrivint tota reli-
gió altra que la de l'Estat : fou el precursor i es féu padrí de la Inquisició.
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férem estada a muntanya, a Chateau-d' (Ex i, després de passar el Setembre
a Genève, on la Societat de Nacions procurava avinenteses de retrobar
coneixences internacionals, en entrant a l'Octubre posàrem pis a Modern City,
a La Rosiaz, en un dels ravals amunt de Lausanne. Des del nostre piset gau-
diem un panorama magnífic dominant el Leman, encaixat en el seu bell mun-
tanyam i escenari on s'apareixien unes postes de sol talment indescriptibles.

Malgrat que a mi m'atreia molt més l'avetosa i les torrenteres, que
teníem a quatre passes del nostre estatge, de vegades me calia baixar a ciutat,
a Lausanne, i per aquesta raó, aviat vaig conèixer una colla de cares i perso-
natges del veïnat, amb els quals em trobava repetidament en el tram.

Entre ells em cridava l'atenció un simpàtic vellet, eixerit, compli-
mentós, que portava lleugerament els anys i tenia nombrosa coneixença en
aquells indrets, car saludava tothom familiarment com un antic resident. Les
seves maneres eren finament distingides i, en el seu port, s'endevinava un cert
deix de rigidesa militar.

Com que de bell començament em cridà l'atenció, vaig fixar-me en la
seva conversa per tal de deduir-ne la nacionalitat, però resultà que parlava
indistintament francès, anglès o alemany, segons fos la persona amb qui
enraonava.

Un dia que ens trobàrem enfront l'un de l'altre en prendre el tramvia,
ell s'obstinà cortesament a cedir-me la preferència i jo vaig dir-li
intencionadament :

- Thanh you Sir, much obliged !
D'ençà d'aquell dia, parlàrem sempre en anglès quan ens trobàvem,

però continuàrem sense saber qui érem l'un per l'altre, ni ell, ni jo. Estic ben
segur que aquest problema ens intrigava igualment a ambdós, però la dis-
creció imposada per l'educació dificultava la solució, altrament prou senzilla.

Una tarda, vaig fer-me la illusió de resoldre'l, perquè jo estava amb
la meva néta Cecília assegut en un banc que tenia molta demanadissa per la
seva situació atrac rivola en un prat de cara al Leman, quan veiérem venir el
meu personatge donant el braç a una dama, visiblement hemipMxica,
puix caminava amb la dificultat característica. Indubtablement venien en
quest del nostre banc, però, en trobar-lo ja ocupat, saludaren amablement i
anaren continuant.

Aleshores jo vaig intervenir :
— Please, Sir, come on, there is room enough f or us all.
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Acceptaren la invitació, s'assegueren vora nostra, deixant un espai
on la Cecilia jugava amb sorra fina dels reguerots, fent jardins, caminals i
àdhuc túnels.

Amb la seva habitual expontancïtat, la Cecilia s'afanyà a oferir-los
unes margaridoies que anà a collir a la prada i el senyor hi correspongué,
cavaller, treient-se un paper de la butxaca i reta llant-hi amb els dits una
airosa nina, que oferí a la nostra menuda.

Em presentà la seva muller, retregué la nostra coneixença merament
visual pel barri, parlàrem de coses indiferents, del llac, de les muntanyes, del
panorama i finalment ens acomiadàrem quan el sol ja s'acostava al Jura,
sense haver-nos tampoc aclarit la nostra respectiva personalitat.

La solució fou provocada per un fenòmen físic, ben adient a tots dos.
Un dia, pujant de ciutat a l'hora de dinar, en baixar del tram, trobo

el meu desconegut el qual em saludà signant-me el cel. Jo ja ho havia vist
feia estona, car estic avesat a guaitar enlaire, ço que té molts avantages i no
pocs inconvenients. El celatge era bellament assolciat i el paisatge duia el
vel opalí de la boirina, tan sovint mestressa d'aquestes terres.

— Look there, how ftne and beauti f ul, feia ell.
— Yes it is the halo o f aa degrees. I had noticed it already, vaig respon-

dre-li.
— Oh ! You seem to know much about these things, continuà ell.
— I know something because I am meteorologist and astronomer. Since

it pleases you to watch the sky, you inight come to me some day at leisure and I
will show you our International Atlas o f Clouds to which I am a contributor.

Pocs dies després, un pic de telèfon em demanava si jo podia rebre
el Baró A. de Freedericksz, i d'aquesta manera tan prosaicament automàtica
se'm resolgué la persistent enigma del seu nom.

Vingué a la mateixa tarda, malgrat un torb de neu desfet ; duia botes
i un llarg abric llis, tirat, negre, forrat de pell cara endintre i una gorra d'Astra-
kan : tot ell un vestit genuinament rus.

Tinguérem llarga i agradosa assentada, que començà pel nostre desco-
briment mutual. Ell era rus finlandès, casat amb una nord-americana; havia
pertangut als cossos especialitzats de Vexèrcït rus durant l'època del Tsar,
i m'explicà treballs seus de geodèsia a l'Àsia i d'hidrografia a Nova Zembla.
Jo vaig declarar-me català, que també havia fet tasca científica i cultural a
la meva terra i en el camp internacional dintre les meves possibilitats, però
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que m'havia refugiat a Suïssa perquè allà baix, després d'haver-me robat els
d'ambdues colles, els uns em volien matar el cos i els altres l'esperit ; per això
era resident ací amb tota la família, perquè encara sóc home i, per tant, no
serveixo per a autòmata, ni per a titella, ni molt menys per a esclau...

En oir això, s'alçà, es quadrà i em saludà militarment ; a la seguida em
donà una forta encaixada amb ambdues mans.

De jove, ell havia estudiat amb els cadets russos i precisament en el
mateix curs del, aleshores, Tsarewitch, el futur i malaurat Tsar Nicholàs II
del qual, tot passant, digué amb no dissimulada recança:

— Nosaltres ja vèiem i sabíem que el nostre imperial company no
serviria per a Tsar de totes les Rússies.

— I en que fundàveu aquest anal auguri ?
— Molt senzillament, respongué, i de seguida ho comprendreu. Quan

tot jugant, li donaven una trompada, ell no s'hi sabia toynar.
La història ha confirmat, ben tràgicament, el pronòstic d'àquells cadets.

Me contà així mateix moltes altres coses interessantissimes del substra-
tum oficial i de la vida social de la Rússia del seu temps i aleshores jo vaig
recomanar-li, com faig sempre a tothom, que escrivís totes aqueixes experièn-
cies que li havien passat pels ulls o per les mans, perquè són documents més
fefaents i revelatrius que l'entatxonada literatura protocolària. Em digué
que ja ho havia fet, que tenia 27 llibretes escrites, però que eren a Nord-
Amèrica.

Vaig ensenyar-li l'Atlas Internacional dels Núvols a la publicació del
qual havien contribuït: la Fundació Concepció Rabell i Cibils, de Barcelona,
i la Institució Patxot de Catalunya; examinàrem, discutírem o glossàrem,
els problemes que allà es presenten i, com que vaig veure que el llibre li inte-
ressava molt, li fiu presentalla de l'únic exemplar que em restava de l'edició
anglesa, amb la següent dedicatòria :

« Wïth Compliments to
Baron A. de`Fyeedeyicksz
as a yemembyance of a f yiendly conjunction

amongst the tuymoils of lile. P. »

Ell me guaitava mentre jo l'escrivia i vaig adonar-me de l'esforç que
féu per a contenir-se, car s'emocionà i els ulls se li enaiguaven ; novament
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s'alçà, quadrant-se'm militarment i romangué així fins que jo haguí signat.
Aleshores, m'encaixà efusivament amb les seves dues mans, sense dir mot, i
vaig adonar-me que una llàgrima indiscreta li regalimava galta avall; els
dos expatriats, el del nord i el de migjorn, ens havíem reconegut part damunt
de nacionalitats i ciutadanies, en la vera i plena i lliure humanitat.

En acomiadar-nos, encaixàrem fortament ; no volgué que la minyona
li calcés les botes, puix digué que encara era prou àgil per a fer-s'ho ell mateix,
malgrat que tenia alguns anys més que jo, on the wrong side o f seventy.

I vaig acompanyar-lo fins a la porta, guaitant com se'n tornava i es
perdia en els remolins de neu que feien les ratxades del torb i que no deixaven
veure res poques passes en llà.

XXIX

Das kommt nur in Spanien vor

Proverbi alemany

Quan la reunió a Barcelona de la C. I. E. N. (Commission Internatio-
nale pous VEtude des Nuages), el Juny del 1929, malgrat no ésser membre de
la Comissió, comparegué el Director del Servei Meteorològic Espanyol, coronel
M., al qual s'admeté, naturalment, per cortesia, igualment que el seu depen-
dent a Barcelona, el Dr. J. Alcobé, Professor de Física de la Universitat i
Director de l'Observatori Meteorològic d'aquell Centre.

La reunió de la C. I. E. N., es feia precisament a Barcelona per amor
de la Secció Nefològica de la Fundació C. Rabell i Cibils que, d'anys enrera,
en temps de la Mancomunitat, havia brganitzat a la propia despesa una
Secció especial per a l'estudi dels núvols, hostatjada en el S. M. C. (Servei
Meteorològic de Catalunya), i l'Arxiu de Núvols, el qual ja havia estat prè-
viament visitat per una Comissió de la C. I. E. N., presidida pel General E.
Delcambre, Director del Servei Metcoròlogie de França.

Amb motiu de dita reunió, el Dr. Fontscrè, Director del S. M. C.,
projectà una Exposició de Fotografies de Núvols, a la qual concorregueren els
Serveis Meteorològics Estrangers i alguns particulars, a més de la Fundació
C. R. C. Una de les grans sales de la nostra Universitat Industrial — Can
Batlló — exhibia gran munió de fotografies de totes procedències, degudament
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classificades, i les finestres lluïen per transparència una selecta de diapositius
amb les diferentes classes de núvols o accidents de llur formació. Hi havia
magnífics ensembles de Cunb. — Cumulo-Nimbus — mijançant l'acurat aco-
blament dels clixés complementaris, que mostraven senceres llurs encluses
característiques.

El Sr. M., Director del Servei Meteoròlogic de Madrid, també pre-
sentà una sèrie de fotografies, retolades com de la Aviacion Española.

L'aparició de dites fotografies fou una sorpresa xiroia per al nostre jove
personal encarregat de situar-les.

Quan el Dr. Fontserè, Director del S. M. C., passà a revisar el treball

de distribució, quedà esmaperdut en adonar-se de l'aportació del Sr. M.
L'endemà, en anar jo a veure com avançava la installació, el Dr.

Fontserè em digué :
— Que ja heu vist les fotografies de l'Aviació Espanyola ?
— No ; encara no he vist res. Per què ? és que hi ha quelcom de nou ?
— Sí i no ; aneu a veure-ho Vós mateix.
I vaig anar passant pels rengles de muntants, fixant-me en les que eren

retolades Aviación Española.
— Tanmateix, vaig fer, si no és que hom talment ho veu, hom no ho

creuria pas. I la nostra jovenalla també se'n deu haver adonat ?
— Ja ho crec i de quina manera ! no rigueren poc ahir tot clavant-les

al costat de les altres, que eren exactament iguals.
— Està bé ; una estona passaré amb el General Delcambre i veurem

el que ens hi diu.
L'endemà matí, estant ja llesta la installació i abans d'obrir-la al

públic, vaig invitar el Gl. Delcambre a donar-hi una ulluda ; en el local no hi
havia ningú més que nosaltres dos.

Anàvem, passant davant del parament de fotografies quan, tot de cop,
el Gl. Delcambre esclafeix una riallada i, mirant-me, em preguntà:

— Sans doute vous connaissez cela, n'est-ce pas?
— Certainement, mon Président, et notre personnel s'en est aussi bien

a perçu.
La cosa no passà d'aquí i continuàrem la inspecció.
Al cap de poca estona, en un girant, se'm torna a aturar davant d'una

altra fotografia d'aquelles i, prenent un posat seriós, féu :
Hein ! sense riure ni dir res més aquesta vegada.
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Seguírem passant i, tot d'una, torna a aturar-se i, donant un fort cop
de peu que retrunyí per tota la sala, esclatà amb veu irada

— Ah! no,-z! on peut en gober une, mais pas toutes !
L'endemà aquelles fotografies havien desaparegut i nosaltres haguérem

d'omplir llurs buits amb positius de la Fundació C. R. C.
Suposo que el Gl. Delcambre féu retirar aquell material vingut de

Madrid, perquè eren senzillament còpies de la sèrie de fotografies de núvols,
tan coneguda, del notra collega Mr. Quénisset.

No crec que el Sr. M. tingués res a veure en aquella criaturada, llevat
de la seva deficiència documental, que li costà ésser víctima de l'entremaliadura
d'algun subaltern el qual, en trobar-se que l'Institut de Madrid no podia pre-
sentar res, mirà de sortir barroerament del pas sense amidar-ne les conse-
qüencies. Adhuc la feina havia estat tan inconscientment feta que una foto-
grafia de Cumitlus s'exhibia al revés, aparentant un Mammatus fenomenal,
com no se n'ha vist mai cap.

Semblava que aqueixa empassegada, tan fora de temps i de lloc entre
gent professional i representativa, havia d'haver alliçonat el seu autor, però
es veu que és « qüestió de carnadura», com deia l'amic Mn. Clascar ; car, si
en l'incident esmentat hi hagué més ignorància que altra cosa, no es pot pas
dir el mateix de la reincidència que segueix.

Perquè, més tard, el propi Director del S. M. E. assistí a la reunió de
Copenhaguen, proveït d'ordres pidolades a la dictadura Primo de Rivera,
significant que s'exclogués del Comite el Prof. Fontserè i a mi.

Havent-ne hagut esment, el Gl. Delcambre reptà severament el Direc-
tor de Madrid i cuità a desfer el seu mal intent : d'una, banda, amenaçant-lo
amb comunicar telefònicament amb el Govern de Madrid i, de l'altra, desféu
la nuvolada amb un refinat savoir f aire, induint el Sr. M. al desgreuge d'oferir
un ram de roses a la filla del Dr. Fontserè que l'acompanyava, elegant penyora
que fou degudament acomplerta.

Temps després, per una d'aquelles revolçors pròpies de les trangolades
burocràtiques, el Sr. M. fou substituït en el càrrec de Director S. M. E. i
passà a un altre departament.

Jo ja no em recordava d'aquelles entremaliadures, quan un dia rebo
uns mots del Dr. Fontserè trametant-me una carta del propi Sr. M. dient
«que no podia anar a consultar l'Atlas Internacional de Núvols en el seu antic
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despatx i per això ens agrairia molt que li-n volguéssim enviar un exemplar ».
Com que la Institució Patxot s'havia fet càrrec de la edició de l'Atlas,

jo en tenia alguna existència en les seves diferentes llengües : català, francès,
anglès i alemany.

Confesso que em vingué la temptació d'enviar-li un exempl.ar català,
que el Sr. M. coneixia prou bé per haver viscut i crescut a Catalunya, però
em semblà més generós fer-li presentalla d'un de l'edició francesa, si bé cobrant-
me'l, discretament, ainb una carta-dedicatòria en la qual es sentia prou la
diferència cliniatològica que hi ha entre el planell continental castellà i la
riba mediterrània catalana.

Desaparegut de l'escena nuvolosa el Sr. M. amb la seva dèria anticata-
lana yeflexa, entrà en acció un representant més perfidiós.

El substitut del Sr. M. fou un tal Marín, interí, que havia estat deixeble
del Dr. Fontserè i àdhuc havia passat, accidentalment, pel S. M. C.

Aquest, mal agraït i ple de gelosia, quan les tropes del GL Franco ocuparen
Barcelona, s'afanyà a aprofitar-ne la rubinada i féu destruir vandàlicament el

S. M. C.; cuità a endurse'n a Madrid el meu Arxiu de Núvols que hi era diposi-

tat; féu malmetre i esbarriar així mateix els meus instruments, registres,
meteorogrames, etc., igualment que l'Arxiu del meu Observatori de St. Feliu
de Guíxols, que també era custodiat en el S. M. C. i a la meva disposició,
com tota la resta.

Comesa aqueixa gloriosa victoria, el Sr. Marín assistí a la reunió de
Berlín (Juny, 1939), on, amb frase sibillitica i premeditada duplicitat, donà
compte de la usurpació, fent constar que els meus Arxius estaven en « seguretat
definitiva », bo i pensant « definitivament robats», conducta representativa
de la novella moral envaïdora.

Tant si fou espontània, com si fou realment ordenada, la feta Marín
i el seu cinisme, han procurat a VEspanya franquista una indignitat integral:

intellectual, moral i material, actualment ben coneguda de la collectivitat
cïentifica internacional.

Mentrestant, m'liavien tallat previsorament tota comunicació amb
Barcelona, de manera que jo no tinguí coneixement de ço esdevingut fins molt
de temps després.

La frenètica interinitat Marín, trobà la seva fi en un accident d'auto
r-	 Déu l'hagi perdonat!
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El successor del Sr. Marín en el S. M. E. de Madrid, és un comandant
d'aviació que es diu basc pel seu primer cognom Azcàrraga, i és castellà pel
seu segon, Pérez-Caballero.

Suposant-li una major serenor i no concebint que es pogués fer solidari
del que acabo d'explicar, vaig fer demanar-li la devolució del meu dispòsit
pel President O. M. I., el Prof. Hesselberg, d'Oslo, a qui respongué el Sr.
Azcàrraga dient que li sorprenia la demanda per quant els meus Arxius sempre
havien pertangut al S. M. E., o sia, que el Sr. Azcàrraga endossava les fetes
Marín.

Aleshores, vaig decidir-me a intervenir per primera vegada directa-
ment i escriví al Sr. Azcàrraga assabentant-lo dels antecedents i les realitats
del cas, per si els ignorava.

El Sr. Azcàrraga em contestà embolcant-se en formalismes i argúcies
burocràtiques i, al mateix temps, ratificant que l'acte Marín havia estat «en
compliment d'ordres que mereixen respecte per raó de la noble intenció amb
que foren dictades ».

Tot passant, el gelós espanyolisme del Sr. Azcàrraga es ressentia que un
estranger — el President de 1' 0. M. I., de la qual el S. M. E. forma part —
gosés intervenir.

Vaig insistir en una altra carta, invitant-lo a venir a veure'm quan li
escaigués bé, per tal de resoldre l'afer privadament en les altures de la cons-
ciència i de la dignitat científica, cosa — li deia — que jo creia tant més faedora
car ell no havia intervingut en la usurpació.

Efectivament, al començament de la guerra europea, quan el Gl.
Franco anava de bracet amb Mussolini i Hitler, el Sr. Azcàrraga, venint
d'Alemanya, se'm presentà en el meu despatx de Fribourg (Suïssa), el Juny
1942.

Tinguérem una llarga assentada de dues hores, completament inútil,
però molt interessant psicològicament, puix que era el contrast transcendent
de dues mentalitats : no hi havia convivència, ni tan solament conllevància;
tot era domini, pura tradició colonial espanyola, per part d'ell, i independèn-
cia per part meva.

Com que, en un moment de la conversa, s'expressà d'una manera
massa arbitràriament autoritària, vaig interrompre'l :

— Por lo que veo, se trata de un robo ? En este caso ya no pido la devo-
lución de mi deposito, sinó su restitución.
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— Yo no soy jurista — em respongué — de esto se ocuparan otros.

Es veu que tampoc estava per conflictes de consciència.
El Sr. Azcàrraga m'insinuà propostes de vanitat i de materialitat,

segurament considerant-ho un obsequi en el seu pensar i, naturalment, a
condició que jo em posés al front la divisa franquista, invitació que a mi em
resultava insultant i que per això vaig rebutjar amb un somrient non serviam.

Davant de la inutilitat del seu comès, i prèvia afirmació del seu cato-
licisme, s'acomiadà dient : «que aconsellaria al General Ministre, que no em
retornessin els meus Arxius i que ja em diria l'ús que ell n'havia fet».

La primera part de la seva dita s'ha complert puix que segueixen man-
tenint la usurpació comesa ; quan a la segona, encara n'espero el compliment.

Malgrat d'ésser ambdós Directors els representants de dues dictadures
sincopades, els fets novells no manquen de concomitances amb la fa lla biblio-
gràfica del Sr. M., perquè un dia que el Director del Servei de Madrid ensenyava
l'Observatori Fabra a un foraster, presentà així unes fotografies de núvols
que ornaven aquell vestíbul :

-- F_ stas son las f otogra f las del Sr. Patxot.
I eren les planxes tan conegudes del primitiu Atlas de Núvols del Prof.

Hildebrandsson, que un company militar d'aquell Sr. també em robà, amb
una carretada de llibres rars i triats.

De moment, aquest enfilall d'anècdotes emparentades, moralment i
físicament «nuvuloses », que defineixen una època i condemnen un país, resten
en l'aire ; però, si Déu em dóna vida i conservo la ment, més endavant hi
posaré un epíleg inesperat, majorment en aquests temps en què la veritat no
és permesa, ni el redreçament de la personalitat humana amb el dret natural
dels pobles que n'és la conseqüència; car no voldria anar-me'n d'aquest món
sense haver proclamat novament i refermat la consciència de la nostra
generació 1.

Gener del 1943•

i Carta als Membres de 1'O. M. L, Fribourg, 1948, que es trobarà més endavant.
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Finale con brio

Traduït literalment, heus-ací l'acabament d'un malaguanyat diàleg,
bon xic aspre i raspós, com veureu:

— « No cal pas que us escarrasseu més, perquè Vós us podeu estalviar
saliva i jo, la paciència d'escoltar.

El vostre Gl. Franco no te cap jerarquia, ni cap autoritat, ni cap força,
sobre la meva consciència ; ni la seva Espanya imperial, eterna, no té prou
pessetes per a comprar-me un sol dels meus cabells blancs. Podran tornar a

envilir-se robant-me, insultar i calumniar el meu nom, etc., com ja ho han
fet els seus representants o delegats, però, no em podran fer res més, ni anar
més enllà: s'hauran d'arrossegar pel mateix nivell, sense poder pujar enlaire.

Amb això, tot està dit ; ara ho sabeu tot de primera mà i, per tant, j a
podeu passar la porta.»

I la va passar, perquè jo mateix la hi vaig obrir.
I la hi vaig tancar.
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PRELIMINAR

Tots els que han viscut el darrer daltabaix de la nostra terra,
devien haver tingut cura d'escriure al dia, la crònica dels fets segons
la impressió personal llur, i així ho he retret i recomanat a tothom de la
meva coneixença.

Malgrat el meu consell, m'acuso d'haver estat el primer de no fer-ho,
per culpa de Feixarreïment cerebral i el desencís sentimental provinents de
l'absurda brutalitat dels mateixos fets.

Ara, me'n penedeixo i ho faig a Posteriori, no pas en vistes al públic,
sinó com un document d'ús intern, de cara a la família, per tal que els nostres
néts coneguin degudament una realitat que la falsia tradicional a casa nostra,
s'afanyarà a amagar o a capgirar.

És clar que, escrivint així, bona part de recordança, se m'escaparan
moltes coses i, en general, la meva història mancarà de l'escalf i la reacció
del moment, que es ço que de més interessant podria transcriure; però, com
que escric prou a la vora dels esdeveniments i llur emoció fou sobrerament
forta perquè la ressenti encara, la meva narració quelcom tardana, àdhuc
amb aquesta falla, crec que les « Recordances » que segueixen, ultra contenir
no poques veritats, serviran d'alliçonament als qui les llegeixin.

La Monarquia es descarrerà i condemnà en trencar la continuïtat del
seu simbolisme social fent marrades en la detrura constitucional, i per això,
el vot popular l'enderrocà tan fàcilment.

En canvi, el vot popular no pogué mantenir la República, perquè
aquesta « caigué a la banda » segons frase marinera, oblidant l'equanimitat
de la seva significança.
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Per ésser eficient, el vot ha d'afirmar la persistència d'un estat de cons-
ciència collectiu i cristallitzar l'experiència i l'alliçonament tradicionals.
Per ara, a Espanya no existeix, ni aquesta experiència, ni tal tradició ; per-
què allà, si de cas, s'ha ensenyat a explotar el vot passionalment (esquerres),
i a pervertir-lo fanàticament o materialment (dretes). D'ací les tintines crò-
niques amb tomballons i, de tant en tant, l'estimbada de la cosa pública.

Seguint la mala tradició espanyola, els republicans oblidaren que
e democràcia» no vol pas dir imposició d'una majoria rebutjant les minories,
sinó que implica la conjugació de tots els components socials, dintre la ponde-
ració i el respecte mutuals per al major bé del comú. Altrament, aquella
democràcia no fóra més que un nom diferent per a la tirania.

Amb l'esperit espanyol d'imposició, els republicans també oblidaren
que els mals usatges i les tradicions seculars, no els canvia pas la restellera
de lletres d'un decret que, moltes vegades, no es més que l'agreujament impe-
ratiu i estrident de les mateixes malures que pretén guarir.

El voler redreçar sobtadament les desviacions d'un poble, pot produir
el seu esgarriament i la seva mutilació ; una transmutació social imposada,
fàcilment resulta explosible, tal com ho hem dolorosament presenciat ; a més,
com que el ritme vital dels pobles és lent, si es pretén accelerar-lo temerà-
riament, de vegades, sobrevé el col-lapse.

Tot això, nosaltres ho hem vist, ho hem viscut i ho estem patint encara.
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L'adveniment de la República a Espanya, després de la dictadura
monàrquico-militar de Primo de Rivera, es féu amb una placidesa i alegrança
generals, insospitades i gairebé inconcebibles, en un país meridional.

Difícilment es trobaria un cas semblant cri què, un canvi tan fonamental
es realitzés sense sotracs, ni lluita, ni sang. El poble es limità a expansions
infantils i s'acontentà amb la illusió que tocava el cel amb les mans i se li
obrien les portes del Paradís.

Aquesta forma de govern, en un país endarrerit i pràcticament mancat
de republicans, era un assaig arriscat i els seus perills es veieren de bell comen-
çament, quan els republicans espanyols no constituïren una República, sinó
merament llur República, que no era altra cosa que una segona dictadura
canviada de nom, color i signe, i, com a seqüènça, amb un abús d'esquerra
ratificat en la Constitució, que es féu a la mida llur, i fou consolidat pel sistema
majoritari que adoptaren, per tal de barrar el pas a les oposicions; repetiren

la clàssica fórmula espanyola: govern = domini.
Per culpa d'aquest pecat original, foren deixats de banda molts ele-

ments, valiosos en nombre i qualitat, sense els quals la República no era
viable, perquè resultava bòrnia, manca, coixa i pràcticament condemnada a
mort, com en els altres assaigs anteriors.

1! Quant a les promeses solemnials fetes a Catalunya, de primer s'anaren
diferint, després escamotejant i, finalment, foren retallades i minvades fins a
convertir la pretesa autonomia en una senzilla delegació de serveis, de la
qual eren curosament exclosos els essencials : l'ensenyament i la justícia.
El xifratge d'aqueixes delegacions es féu inspirant-se en la secular parcialitat
i enemistat espanyoles, ço és, segons la superfície i no pas a base de població,
com era de justícia : FEspanya republicana patia i continuava voluntària-
ment la idiosincràsia tradicional de FEspanya monàrquica : ne varietur.

La manca de serenor dels dirigents, o potser llur atavisme, àdhuc
malmeteren els pocs encerts de la República, com ho eren i doctrinalment
transcendents : el constrènyer l'Exèrcit al seu paper de servidor de l'Estat,
ço és, sempre sotmès al poder civil, i la separació de l'Església i de l'Estat, o
sia, el seu retorn al Crist, divorciant-la de la política que Femmalura i la desvia.

Es un axioma primari de Govern: els militars a la caserna i els capellans
a l'Església, perquè, altrament, si surten de llur comesa, són elements que ho
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espatllen i ho emboliquen tot ; car, els uns, amb el nom de pàtria, se'n fan
amos, i els altres, amb el nom del cel, s'imposen a la terra. Es així corn se
vicien ï es desprestigien totalment, esdevenint factors de pertorbació social.

Ja sé que aquestes afirmacions sobtaran — potser esveraran i tot —
la inèrcia mental costumària de la terra dels Pronunciamientos i del monopoli
confessional, i on la veritat és declarada delictiva ben sovint, però la veritat
sempre subsisteix, malgrat que la falsia tradicional hi sia protegida i propagada.

Com he dit en altre lloc, el mal no està en constatar-ho i publicar-ho, sinó en
cometre-ho, perquè, si no es cometés, no es podria retreure, ni publicar.

Aquelles proposicions, dreturerament practicades, haurien estat el
començament de curació de dues malures seculars espanyoles.

Dissortadament , tals afirmacions no foren més que arguments d'actua-
ció passional, perquè l'Azaña es complaïa a atacar sistemàticament els militars,
mentre, d'altra banda, en la Constitució s'enclogué un article concebut amb
el propòsit de prendre béns eclesiàstics, el qual s'aplicà de seguida contra els
Jesuïtes, cometent així la pitjor errada que es pot fer en justícia, vull dir,
convertir un pretès culpable en víctima real.

La reacció contra aquestes errades i injustícies, naturalment, portà
a l'oposició moltes forces dels elements sistemàticament preterits i deixats
de banda, de tal manera que les segones eleccions de la República foren gua-
nyades per les dretes (Novembre 1933). No obstant, aquestes no volgueren
exercir el poder, sinó solament prendre-hi posicions, per tal de preparar millor
l'eclosió del Cop d'Estat que les tenia encisades i que, de temps, venien covant
els monàrquics, estimulats i ajudats per l'Església 1 , bona part de l'Exèrcit
que enyorava els seus mals usatges, i gran nombre de burgesia :l'errada dels

1 En aquells moments de rebulliment, l'Església adoptà una positura expectant
dubitativa. Per la ploma del Cardenal de Tarragona, F. Vidal i Barraquer, seguint indi-
cacions de la Jerarquia i la doctrina de l'Església, recomanava als catòlics el reconeixe-
ment de la República, com a poder legal que era ; mentre d'altra banda, a l'ombra del
Cardenal Gomá, Primat de Toledo, l'acció política catòlica donava escalf a la conspi-
ració monàrquica, que festejava l'exèrcit per a l'enderrocament de la República, sense
malfiar-se de que l'exèrcit pujaria a cavall de tots, cosa fàcil de preveure tenint en compte
l'experiència històrica.

Molt assenyadament, el Cardenal Vidal i Barraquer reprenia la previsora tesi del
ralliement que Lleó XIII ja aconsellava i que no reeixí aleshores perquè Lleó XIII, si bé
elegit per reacció envers Pius IX, resultava un talent massa contrastat desprès del non
expedit de Pius IX. Per això mateix, o sia, també per altra reacció, a la mort de Lleó XIII,
el papat retornà als Pius i en la successió papal, Lleó XIII és romàs com una illa enmig
d'un estany de Pius.
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republicans provocava l'errada de les dretes ; la lluita política s'esgarriava
del camí legal i s'encaminava a la violència segons la tradició espanyola,
perquè la forma de govern és cosa massa accidental per a superposar-se i
canviar tot d'una, la manera d'ésser d'un fet tan permanent com és el poble.
També, aleshores, la República Espanyola reprenia la seva dèria anticatalana.

A entrada d'any del 1936, el President de la República, Sr. Alcalà
Zamora, convocà unes terceres eleccions (Feb. 1936), a les quals concorre-
gueren tots els partits polítics, compartits solament en dreta i esquerra, fent
la més absurda promiscuïtat de components que hom pogués imaginar. Les
errades continuaven agreujant-se a cada banda.

Els esquerrans espanyols, per tal de guanyar les eleccions, es feren pre-
soners de la demagògia, que també venia covant de temps. Les dretes llui-
taren igualment, si bé refiant-se sempre de la conspiració que duien entre mans.
Així, la violència sotjava pels dos costats, engendrant la futura guerra civil,
que la diplomàcia estrangera usufructuaria, pagant el país.

A Catalunya, la Generalitat i els esquerrans catalans es deixaren remol-
car per la República Espanyola, anteposant-la a llur catalanitat, de la mateixa
manera que les dretes catalanes es diluïren egoísticament en l'espanyolisme
conspirador. Per tant, una vegada més, tots ells deixaren Catalunya preterida
ï abandonada. La renaixença catalana liavia produit un sol polític constructor,
N'Enric Prat de la Riba, però, com sempre, no havia deixat deixebles i la
manca de continuïtat comprometia greument el bell esforç de gairebé tota
una centúria.

Les terceres eleccions foren guanyades per les esquerres (Feb. 1936),
i el Sr. Azaña tornà a formar Govern, el primer acte del qual fou destituir el
Sr. Alcalà 'Zamora, a qui devia el triomf electoral i prendre-li el setial de la
Presidència de la República Espanyola. Aquesta vilesa del Sr. Azaña, s'oblida
massa fàcilment quan es tracta d'ell.

Totes aqueixes manifestacions externes, eren simptomàtiques de la
ràpida desorganització i descomposició interiors del país. La República es
sentia trontollar i s'arrapava cada dia més als extremismes esquerrans que
tiraven clarament, no pas a la revolució política, sinó directament a la revo-
lució social, somni de la incultura simplista, explotada per uns quants vividors
audaços, igualment que el poruc conservadurisme burgès era explotat per
altra mena de vividors, més curosament disfressats. Potencialment, la guerra
civil ja hi era, només calia desfermar-la.
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Socialment, la tempesta congriada de temps cada dia roncava més fort.
D'una banda, les vagues s'escalonaven de manera sistemàtica, no pas

amb intent de millorament obrer, sinó per tal d'augmentar i mantenir Fexci-
tació social, car formulaven pretensions progressives, cada cop més irrealitzables
que, desorganitzant i impossibilitant el treball, sotraquejaven la vida pública

i l'exasperaven.
D'altra banda, l'autoritat claudicava arreu per tal de sostenir-se i no

existia més que nominalment : les bombes petaven diàriament, s'assaltaven
bancs i cases particulars, per carrers i car reteres es robava i assassinava a

1 plena llum, es segrestava gent, tot impunement, perquè els tribunals, quan
actuaven, exercien una parcialitat indigna i desesperadora i, per tant, no hi
havia cap seguretat, ni de persones, ni de béns.

E1 desordre s'escampava triomfant, tot ho invadia i aturava d'una
manera que es veia estudiada, obeint a una direcció experta que el menava

vers finalitats predeterminades.
La cohesió social era desfeta, l'autoritat s'havia desprestigiat en un

joc perillosissim que perdé, l'organisme públic era desencaixat i aixi, la bèstia
humana s'anava desfermant.

La gent, esmaperduda i presa de pànic amb tan de desgavell, pressentia
quelcom d'indefinible que s'acostava, que era a punt d'esclatar ; no sabia
què, però endevinava que seria quelcom molt gros, car el col-lapse era

inevitable.
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II. TEMPESTA

Dintre d'aquest marc amenaçador, al matí del 16 de Juny del 1936,
tota la nostra família sortia de Barcelona, per començar la estivada : la nostra
filla amb els menuts, entre ells una nena de tres mesos que estava criant, via
Puigcerdà cap a la seva casa de Sallagosa, en la Cerdanya francesa ; nosaltres,
cap al Montseny, a la Masia Mariona de Mosqueroles, com cada any.

El fet de tenir la filla i els néts frontera enllà, de moment ens donava
una tranquillitat que prou ens convenia car, àdhuc durant l'hivern, ja haviem
decidit la manera que la nostra filla hagués anat a tenir la criatura a Mont-
peller, cosa a la qual ella es refusà, no volent deixar-nos.

Quant a nosaltres, ens quedàrem en el Montseny, on la monotonia del
nostre viure de vells s'esplaiava dintre la placidesa del paisatge i el canvi de
tracte de la gent. Allà, jo gaudia del aneu temperament contemplatiu i anava
preparant la Convocatòria del XVIIIè. Concurs Patxot i Ferrer, que tocava
el Gener següent (1937), i el tema del qual fóra : «Estudi crític del concepte
de treball i la seva dignificació » ; un raig d'aigua freda enmig de la flamarada.

Els dies passaven en comunió amb la natura, arreglant caminals i
plantes, modificant conreus, converses amb els masovers, que són molt bona
gent, i enraonades amb el Sr. Rector, home de gran criteri i sentit pràctic
amb un temperament molt decidit. En canvi, la seva cosina, que li portava la
casa, coixejava una mica i tenia salut precària, era dona de gran finor i deli-
cadesa, que contrastaven amb el capellà i en feien una agradosa companyia
per a la meva muller.

Generalment, al caient de la tarda, ens aplegàvem tots quatre en un
dels bancs a fora, al peu d'un grup de xiprers i, de cara al Montnegre, comen-
tàvem sovint el que es veia venir, car la borinor de Barcelona ens hi arribava
acompanyada de la mala bravada de Granollers i el ressò de St. Celoni, on
una brigada de murcians que treballava en el carril, feia temps que eren el
factor pertorbador.

Al vespre, en havent sopat, amb la muller solíem baixar al cosidor,
on teníem la ràdio, per tal de collir alguna nova i, més que això, copsar música
selecta d'allà on fos. La música podíem triar-la a voluntat, però les notícies
no i cada dia n'hi havia més de dolentes.

Un dia, el 12 de Juliol, la ràdio ens féu saber que, a Madrid, havien
assassinat un tinent de la policia, cosa que semblava senzillament un incident
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més en la cursa de criminalitat que presenciàvem feia temps; però, l'endemà,
13 de Juliol, la ràdio ens digué que Calvo Sotelo havia estat assassinat per la
policia. La represàlia era evident, perquè no era cap secret que es tractava
del cap visible de la reacció monàrquica amb totes les seves nombroses i com-
plicades adherències.

El crim no podia ésser més greu i parlava tan clarament que, si jo
liagués estat a Barcelona, en contacte amb la gent, segurament m'hauria
afanyat a passar de seguida la frontera. ; no obstant, després de tot, crec
fou millor que no ho hagués fet perquè així, amb l'experiència dels fets vistos
i soferts, vaig capir i amidar coses que no hauria pogut capir de lluny estant i,
per tant, probablement no hauria pres les decisions radicals que, amb plena
coneixença de causa, vaig prendre més endavant.

A mida que passaven dies, s'ennegria el celatge amb bombes i més
bombes, crims i més crims, comesos sempre impunement; una vaga darrera
l'altra, gosadia desvergonyida en el discurs i en la premsa, incapacitat gover-
nativa total i així, a tomballons, ens portaren i deixaren portar a la vaga
general, somni daurat dels qui no pensen i posició tàctica dels agitadors per a
llançar les masses a l'exasperació.

A mitja setmana, el Sr. Rector i la seva cosina havien anat a Barcelona
per quefers ; en tornaven a la tarda del dissabte, 18 de Juliol, i jo vaig cuitar
cap a la Rectoria, per veure quines impressions portaven : venien, com tothom,
espantats, sense saber ben bé de què.

Explicaren que en les estacions, talment una rivada de fugitius omplia
els trens amb tal precipitació, desordre i esverament, que la corrua els arros-
segà materialment, els separà, els pujà al vagó, perderen paquets i ells dos no
es retrobaren més fins que, després de molt retard i d'incidents en la sortida
i marxa del tren, per fi arribaren a St. Celoni. Les màquines duien bandera
vermella, el material era ple d'inscripcions insultants contra els dirigents
de les companyies i pertot es veien les inicials C. N. T., U. G. T., i no poques
F. A. I. ; no obstant, llevat d'aquella excitació, a ciutat encara no passava res
d'extraordinari.

El Sr. Rector de Fogars, jovenet, i d'un temperament molt diferent del
del nostre, també havia baixat amb intent de saber coses ; blanc, esmaperdut,
escoltava sense dir un mot i semblava traspassat, feia llàstima de debó. Vaig
mirar d'encoratjar-lo, recomanant-li que vigilés i estigués dispost, per tal de
fugir a temps, si el cas venia.
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Malgrat això, l'endemà, diumenge Ig de Juliol, com de costum a Mos-
queroles, tothom comparegué confiadament a missa major, que justament
fou solemne aquell dia, perquè hi cantaven els estudiants de capellà dels PP.
de la Sagrada Família, que tenien una residència estival a Mosqueroles ;
però, en sortir de l'Església i entrar en el menjador de la Rectoria, on solíem
fer conversa abans d'anar a dinar, hi trobàrem la cosina del Sr. Rector tota
esfereïda, arrapada a la ràdio i que ens digué amb frase incongruent :

— No sé el que passa a Barcelona. Parlen de sublevacio militar, s'ouen
trets i canonades, diu que la cavalleria galopa pel carrer, que d'altres forces
hi fan cara, parlen de centenars de morts i de ferits...

Colpits de sorpresa, agreujada per la manera trencada i deficient de les
notícies que copsàvem, de moment ens ho explicàrem culpant-ne la vaga gene-
ral, anunciada per a l'endemà i que, potser, s'havia avançat. El nostre esperit
no acollia el pessirnisme ; sota d'aquell celatge blau i assoleiat, la natura se'ns pre-
sentava incommovible i nosaltres encara érem massa plens de l'harmonia de la
música perquè ens torbessin fondament les malvestats que la ràdio pregonava.

Anàrem a dinar, cadascú a casa seva ; després, a mitja tarda, tot seguia
aparentment ben tranquil en la nostra contrada i, com altres vegades, vingueren
a casa els estudiants de la Sagrada Família.

Allà. enmig del bosc, cantaren cançons catalanes, cosa que feien sovint
car els servia d'esplai ; a la posta de sol marxaren i jo vaig acompanyar-los
fins al torrent.

De tornada, un dels masovers que em sotjava, s'afanyà a assabentar-
me de les veus, cada vegada més alarmants, que havia recollit a St. Celoni,
on tot bullia i on no hi havia altra força que tres o quatre carabiners, perquè
la guardia civil era concentrada a Barcelona.

Seguint el meu costum, que a més de costum és una vera fruïc ió, en
arribar a casa vaig asseure'm en el saló, amb les finestres obertes de bat a bat,
cara a migjorn, vers les serralades de marina, esperant la caiguda del dia i
entrada de fosc. És la meva hora de recolliment i de repòs, en la qual acostumo
a reviure el passat, així com, de matinada, en el meu desvetllament habitual,
solc resoldre problemes d'avenir.

A llevant, l'ombra de la terra s'anava apujant, solemnial ; les veus
de la natura s'esmorteïen a mida que la fosca les anava colgant, mentre, en
canvi, jo seguia revivint mentalment ço que mai més no tornaria : escenes
d'infantesa, coses d'en mar, sensacions d'estudiant en llunyanes terres foras-
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teres, recordances de família, no poques doloroses ; les filles mortes en plena
jovenesa, injustícies, decepcions, ingratituds, amistats, consolacions i la colla
innombrable de contradiccions que constitueixen l'humanal viure: quan
hom és vell, tot es veu molt descarnat.

A mida que l'estellada s'anava poblant, em revenien les meves
coneixences telescòpiques d'enllà ; s'insinuava el colloqui del torrent amb
l'oreig que davallava de muntanya, barrejant-s'hi el plany del gamarús ;
es destriava el diferent compàs de les dues menes de grills i la nit esdevenia
mestressa de tot, en la solitud de lluna nova.

Jo anava resseguint les impressions de la diada discordant que estava
finant, insospitat preludi del trenc que faria en la nostra vellesa ; el cos mig
adormit, l'esperit es desincorporava fins assolir aquella mena de beatitud que
és l'essència del viure, precisament perquè no sent el viure. En aquest estat
de consciència, enllà de mi mateix, les llumenetes de St. Celoni i els fanals
d'auto que en aquelles hores solen ratllar la boscúria, m'eren manifestacions
d'un món, altre que el meu.

Per estrany que sembli, l'abstracció s'acobla fàcilment amb una major
acuïtat de percepció i la nit també hi col-laborava de grat, car, quan minva la
vida exterior, pren la paraula el viure intern.

Coneixia tant i tan bé l'escenari embolcat davant meu, que de seguida
hi copsava la menor alteració o quelsevol accident fortuit : remor, ombra o lluïssor.

Déu sap on vagava la meva pensa en aquells moments, quan la sobtà
i tornà a lloc l'aparició d'unes flametes forasteres, tremoloses i arrenglerades,
que no havia vist mai per la banda de St. Celoni. Vaig fixar-m'hi atentament
i corresponien a la sortida del poble cap al Montseny ; no eren ni fanals, ni
bombetes elèctriques i vaig concloure que eren fustes que cremaven.

Aleshores, tot d'una, amb el meu esperit reincorporat, me vingueren
a la memòria les veus volants de tants de dies, la sorpresa de la ràdio al matí
i em reprengué una sospita brutal :l'home se'm despertava..

Preocupat, vaig anar a sopar, tenint gran cura de moure una conversa
ben diferent del meu neguit, però, abans de sortir de taula, la minyona m'avisà
que quan hagués acabat, el masover volia parlar-me.

Vaig anar a l'entrada, tement i endevinant el que em diria i, en efecte,
la salutació del masover fou :

— L'Església de St. Celoni està cremant.
— Ja me n'havia adonat, responguí, posant en paraula la meva sospita.
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Vaig recomanar-li que no en parlés a ningú de casa i tothom se n'anà
al llit ; ell i el mosso amb un ull obert, com les llebres, i jo, solament mig des-
pullat, amb la roba a la capçalera, a punt de saltar.

La nit fou interiorment tèrbola, però, part de fora, callada, calma com
sempre i, com sempre, vingué l'alba i, amb la sortida de sol, la xerradissa dels
pardals; la natura reprenia el seu ritme independentment dels homes i de les
malvestats llurs.

Com que vivíem a muntanya, cada dia havíem d'anar a plaça a St.
Celoni amb una camioneta i, en tornar-ne aquell matí, tot esblaimat, el xofer
contà que, davant seu, un camió ple de bordegassos armats, vinguts de Gra-
nollers, s'encarà amb els pobres carabiners de St. Celoni, i els exigí que lliu-
ressin les armes i que, havent dubtat un instant el caporal llur, un d'aquells
xicots l'havia mort d'un tret de pistola : era casat i pare de tres criatures.

La minyona explicà com havia hagut de comprar entremig d'escamots
armats i baladrejant, que la Casa de la Vila estava en mans d'un comitè,
que els trens ja no arribaven i així per l'estil, la més esfereïdora barreja de
veritats i de mentides, que sempre sorgeix en semblants casos.

Un cop esmorzat, vaig córrer cap a la Rectoria però, abans d'arribar-
hi, dintre l'alzinar de casa, vaig trobar el Sr. Rector, disfressat, que amb
alguns d'aquells estudiants, en màniga de camisa i amb la roba emmanllevada,
feien paquets per tal d'allunyar-se muntanya amunt. M'explicà que, durant la
nit, havia treballat molt, enterrant objectes, treient-ne d'altres, i que abando-
nava la Rectoria, si bé sense perdre-la de vista.

Vaig oferir-li que la seva cosina s'hostatgés en la nostra masoveria i,
de dies, podria venir a menjar amb nosaltres, així com ell també aquell matí
però, després, per a major seguretat d'ell i nostra, calia que es fés fonedís,
cosa que ja havia decidit ell mateix.

Naturalment, el dinar es passà comentant i mirant de garbellar les
noves que afluïen de tots costats. Era indubtable que, a Barcelona, havia
esclatat una sublevació militar, que era vençuda, que els sindicats tenien les
armes de les casernes abandonades i constituïen forces armades independents
de la Generalitat, que les esglésies anaven cremant pertot i els capellans que
es trobaven eren assassinats, que les carreteres eren barrades amb barricades
a cada poble i no es passava senza autorització dels comitès antifeixistes ;
que a Madrid i altres llocs encara es lluitava, ete., etc.
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Una preocupació intima ens agravava les males noves i era la temença
que el daltabaix no hagués agafat el nostre gendre, que aquell dilluns esperà-
vem a dinar, procedent de Sallagosa i de pas per a Barcelona. El cor ja ens
pintava la nostra filla, sola amb els menuts a l'altra banda i el seu marit i
nosaltres enmig de la foguera. Sortosament, l'anarquia de Puigcerdà l'avisà
del que succeïa i no passà la frontera.

La tarda fou més agitada, perquè les alarmes es precisaven amb trets
més o menys llunyans, d'ací d'allà, i, a la posta de sol, columnes de fumera
assenyalaven les esglésies i capelletes que ja havien estat cremades. A entrada
de fosc, els trets es calmaren.

Aquella nit, el Sr. Rector i el nostre xofer s'avingueren per a fer la
ronda i, per si calia avisar-nos de qualsevol perill, ormejàrem una campaneta
de les criatures, que ells podien moure discretament mijançant un fil deixat
anar de la nostra finestra més a prop del bosc.

La nit passà estranyament calma, si bé, d'ençà d'aquell dia, nosaltres
ja no ens despullàrem més, ni ens ficàrem al llit, sinó que ens hi tiràvem vestits.

L'endemà, dimarts, en anar la camioneta a la plaça, gent armada la
deturà a l'entrada de St. Celoni, on no es permetia el trànsit rodat, i obli-
garen el xofer i la minyona a baixar, per a fer la compra a peu. L'excitació
i el desgavell continuaven, molts significats de diferents colors havien fugit,
però, malgrat les alarmes i els incidents, pogueren fer el proveïment habitual;

la camioneta tornà amb els vidres de davant i de darrera plens d'inicials
pintades a ditades en blanc i en vermell, C. N. T., U. G. T., F. A. I. No es
parlava sinó d'alçament antifeixista, de vaga general, de comunisme, de
capellans morts, de propietaris assassinats, de venjances, dels registres fets,
etc. La crònica de Barcelona, mal coneguda i pitjor desformada, tothom la
glossava a la seva manera, segons la imaginació i el temperament de cadascú,
no mancant qui assegurava haver-hi vist tants de morts, que en alguns carrers
encara s'aguantaven apilonats, drets, sense haver caigut en terra de tants
que eren. També es contaven enormitats de Mataró, on hi havia l'artilleria,
car s'oïen canonades per la banda de marina.

El dia, passà igual que el d'abans : trets d'ací d'allà, noves cada
vegada més alarmants i fantasioses, de Granollers, Vich, Puigcerdà ; indubta-
blement, la bèstia humana s'era desfermada i la imaginació popular la seguia
desbocada, aquest darrer factor essent un dels elements més actius de les
revolucions.
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En caure de la tarda, els trets tornaren a minvar i començà altre cop
la fumera dels incendis escampats per la muntanya; es veu que els escamots,
després de córrer tota la diada; triaven l'hora baixa per reposar¡ reprendre la
crema de santuaris i capelletes dels serrats, els quals, quan ja era ben fosc,
encara podien situar-se per la rojor de les flames i el caliu.

Més tard, la nit ens dugué una calma que contrastava amb l'agitació i el
neguit de la diada ; però, fou trencada a estones i a darrera hora, pels camions
de gent armada que baixaven de Sta. Fe, on havien sopat — sense pagar,
naturalment, perquè tot era d'ells — i mig borratxos, baladrejant, disparaven
llurs fusells en els revolts de la carretera, els quals ressonaven per aquelles
fondalades i alarmaven el veïnat de pagès : la terror va de bracet amb totes
les tiranies.

La cosina del Sr. Rector passà la major part de la diada amb nosaltres,
fent bona companyia a la muller ; ens dugué noves del seu cosí, el qual, de dia,
s'estava torrentera amunt, en una casa amiga bon xic allunyada, però baixava
de nit i, seguint el seu temperament d'acció, sapiguérem que dormia... a la
mateixa Rectoria, ço que li feia molta honor, car era prova d'hàbil coratge
i d'encertada tàctica.

El dia segiient, dimecres, la compra a plaça es féu en les mateixes condi-
cions, si bé es començaven de preveure dificultats de proveïment, perquè
les existències anaven minvant, no solament per raó de la venta, sinó major-
ment per culpa de les incautacions i dels robatoris, que no es podien compensar
amb arribades de fora ; però això, de moment, per a nosaltres tenia una impor-
tància relativa, perquè vivíem a pagès, on sempre hi ha més recursos locals
que no pas a vila.

Fins aleshores, Mosqueroles havia gaudit d'una envejable tranquillitat
material, sens dubte degut a la seva situació fora de les carreteres de pas ;
no obstant, aquell dia es sentia que el nostre reconet també es decantava
cap al remolí general. L'Alcalde havia hagut de cedir el seu càrrec a un altre per
manament comminatori del e Comitè » — aquest quist de generació expon-
tània, que solament surt en circumstàncies morboses — hi havia hagut trets
a Campins i se'ns accentuava l'avís de vinguda dels escamots i l'amenaça
de registres.

De la contrada en si, poc hi havia a témer, tots ens coneixíem. Adhuc
els dos o tres caps tèrbols que hi sabíem, tenien més llengua que altra cosa i
eren incapaços de fer cara a plena llum : gent fosca i de fosca. El peri ll eren les
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colles forasteres que se les emprenien com volien, per tots indrets, i l'acció
del mal cau de Grano llers, que s'eixamplava.

Com sempre, en caure de la tarda, noves fumeres marcaven el seguici de mal-
vestats, realitzades sistemàticament, sense oblidar-ne una, procedir que no s'acor-
dava pas amb el caràcter meridional, tan impulsiu com inconstant, i que feia ende-
vinar com en el fons dels esdeveniments hi havia una directriu forastera i nòrdica.

Aquella nit, els trets trigaren més a parar i la primera part la passàrem
sotjant el camí que prenien els fanals d'auto, per si se n'acostava algun cap al
nostre indret, cosa que no succeí, de manera que acabàrem per tirar-nos sobre
el llit, vestits com cada dia i sense por d'adormir-nos, perquè feia dies que la
son ens havia fugit. Amb la matinada vingué la calma i, si no d'esperit, al
menys de cos, hom reposava una mica.

El dijous, 23 de Juliol, en tornar la camioneta de plaça, on ja mancaven
molts de queviures, ens assabentàrem de l'avís general de presentar-se tots els
caps de casa a l'Alcaldia, on reberen l'ordre urgent de lliurar de seguida totes
les armes i municions que cadascú tingués, perquè aquell matí arribarien els
milicians i l'Alcalde no volia compromisos; val a dir, que també volia estal-
viar-los al poble.

Ens reunírem amb el masover per tal de complir l'ordre donada:
jo vaig lliurar una escopeta de cacera, del temps de la meva joventut i una
carabina Colt, que recordava escenes similars d'una quarentena d'anys enrera
en el meu poble i a conseqüència de les quals me'n vaig anar. Tot ficat dins
d'un sac, amb les corresponents municions, el masover i el xofer s'encaminaren
a l'Alcaldia : eren les i  del matí.

No tenien pas temps d'ésser-hi, quan començaren a sentir-se trets en el
caminal del torrent, venint del poble de La Costa. Tot seguit, sense més ni
més, les bales petaren contra la nostra façana i una d'elles, estellant la per-
siana i esclatant el vidre de la finestra, s'encastà a la paret del menjador, on
sembla que veieren el cap d'algú.

Com que els trets refermaven, encara que res no ens podien fer dintre
casa, tota de parets gruixudes de granit, per tal d'evitar el perill de les finestres,
vaig aconduir la muller i la cambrera al pis de baix, darrera un encreuament
de parets mestres i allà asseguts en un replà de l'escala, tots tres escoltàvem
el xec de les bales en aixafar-se en la façana, esperant en què acabaria aquella
salutació brutal i malastruga, provinent de tropes que es deien governamentals ,
matí del dijous 23 de Juliol del 1936.

418



TEMPESTA

Al cap d'una estona, els trets s'espaiaren i ja no petaven a casa nostra;
aleshores, decidírem sortir i anar-nos-en cap a la masoveria.

En agafar el caminal de l'alzinar, la nostra cambrera es tregué la bata
i s'afanyà a posar-la a la meva muller amb intent — pensava ella— que no la
reconeguessin tan fàcilment, acte llaoble i molt d'agrair pel que representava
en aquells moments.

Ens situàrem part darrera de la masoveria on, si bé els trets dels mausers
haurien travessat tota la casa, com que part davant hi havia l'era en avançada
i els que tiraven ho feien des del camí de baix, àdhuc apuntant tangent al caire
de l'era, les bales forçosament havien de fer alt i passar-nos per damunt.

Quan encara petava algun tret, sense que sentíssim xiular-ne les bales,
ens trobàrem tots allà. La masovera, esveradissima, se'n fugia bosc endins,
muntanya amunt, dient-nos:

— És el mateix que el pare contava dels carlins !
El mosso ja era fora i la minyoneta, tota plorosa i tremolant, se'n volia

tornar a casa seva, que era lluny i precisament en la direcció dels qui feien foc.
La més serena fou la cosina del Sr. Rector, la qual, per raó de la seva coixera,
s'oferí a guardar la casa, encara que la hi deixessin sola, afegint resignadament
« i si em maten, que em matin».

Per fi, els trets pararen del tot i aleshores, llevat de la masovera, ens
aplegàrem en el menjador i férem conversa de circumstància, esperant que
potser tornarien de l'Alcaldia els que hi havien anat a lliurar les armes i ens
podrien explicar què era tot aquella foguejada.

Allà vingué a trobar-nos el xofer, procedent de l'Alcaldia i ens aclarí
que eren una colla de milicians, guiada pel mestre de La Costa, la que havia
fet aquella brutalitat ; que l'Alcalde els havia reprès llur obrar, sense haver
tingut cap contacte amb ell ; que, de totes passades, volien entrar a casa
nostra a registrar-la i que calia que hi fóssim quan vinguessin.

Per tant, tornàrem a casa altra vegada. La muller i jo ens asseguérem
en el saló, cada u en un recó, davant de les llibreries.

Al cap d'un quart d'espera — durant el qual s'oïren els trets que tiraven
dintre l'església, per tal de fer caure les imatges i les columnes dels altars —
vingué part dels milicians, precedits pel nostre xofer ; la resta de la partida es
quedà a la plaça del poble, explicant llurs malifetes. Es veu que n'hi havia que
eren presidaris deslliurats, perquè, davant de la mestra del poble i altra gent,
un d'ells contava que havia matat el seu pare.
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Entraren en el saló : de primer, un gosset, seguit del seu amo, que era
el mestre de La Costa i que feia de guia de la partida ; darrera d'ell venia el
quefe que manava la colla, la major part de la qual romangué guardant la
porta forana, no deixant passar ningú i feren entrar les minyones, que solien
estar s'hi fent mitja a la fresca. Tots anaven armats amb fusells Maüser, ,.
llevat del mestre, que duia la meva mateixa carabina que jo havia lliurat
a l'Alcaldia una hora abans.

Sense res al cap, el mestre venia nou de trinca, lluint aquell dia un vestit
sens dubte preparat de temps : calça curta, polaines i camisa roja a tot cos.
Molt jovenet, jo ja sabia que aquest mestre de La Costa feia mèrits ultra-
esquerrans, per tal de canviar de plaça i millorar-la considerablement.

El quefe de la colla, duia un vestit qualsevol, però, en el braç dret, un tros
de roba vermella caragolada, servia de galó i marcava el grau, que suposo seria
caporal o sergent ; al cap, portava una gorreta per l'estil dels barrets de paper,
amb dues punxes, que es fan la mainada quan juguen a soldats. En certa
manera, m'evocà illustracions de la revolució francesa¡ l'aspecte del conjunt
era ridícul i hauria fet riure, si no hagués enquadrat una cara rígida, muscu-
larment contreta, duríssima, amb una mirada fixa, que delatava un cervell
dominat per un sol centre motor, que absorbia i annulava tots els altres ;
era verament un cas de psiquiatria.

Quan entraren, la muller i jo ens havíem alçat, cadascú en el seu recó,
perquè l'escena esdevenia perillosíssimament tràgica i, almenys, era previsor
estar els dos ben separats.

El mestre-guia saludà la muller, després vingué cap a mi; em parlà
d'algun acte de la meva vida pública científica i, així encetada la conversa,
em presentà de lluny un paper, mentre el cap dels milicians se m'encarava
amb les dues mans en el fusell al punt de dalt, immòbil com una estàtua, si bé
fitant aquell esguard cerebral a tots indrets, en malfiança de traïdories
imaginàries.

El mestre de La Costa m'explicà que aquell document era una ordre
d'En Gassol per a recollir objectes de les esglésies, després me n'ensenyà un
altre, que digué firmat per En Carner, els quals documents m'allargava,
però que jo vaig refusar, perquè els dos noms esmentats me deien prou clar,
que no tenien res a veure amb la conducta que els visitants havien comesa.

De totes maneres, vaig aprofitar-ho per donar-los a entendre que coneixia
prou els personatges que ells em retreien, i vaig precisar els actes als quals el
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mestre havia alludit, merament de referències, car prou es veia que els igno-
rava, i així, sobreposant-me a ells, vaig fer-los discretament retret. Aleshores

el milicià respongué :
-- Porque no sacaban Vds. bandera blanca? Es que teníamos muy malos

informes de Vd. ; pero como no contestabaiz...
Com que la colla invasora era forastera i, per tant, no coneixia ni el país,

ni la 11.engua, costava poc de malpensar que la informació provenia de La Costa i,
probablement, de llur propi guia, entre altres. No obstant, vaig cenyir-me a dir:

--- Nosotros no estamos en guerra con nadie y mucho menos con los de mi
país. Si estaban cerradas las persianas, es para guardar-reos del sol, el único
que nos había molestado hasta ahora.

La meva intenció no fou contestada, però es veu que s'iniciava una
relaxació en aquell cervell, car li suggerí una mena de presentació-excusa.

-- Este (assenyalant el mestre) es socialista y yo (signant la penjarella
vermella del canó del seu fusell) soy comunista.

Aleshores, amb la major despreocupació i naturalitat, jo vaig arrodonir
la frase, afegint:

— Pues yo, soy astrónomo y Por esto no me espanta ninguna de las ideas
de la tierra. Vaig deturar a temps la llengua perquè no m'escapés: Jo me río
de todas las ideas de la tierra.

Reprenent la seva idea fixa, ell continuà amb els ulls eixint-li enfora
--- En Barcelona nos han matado más de dos mil comunistas; al venir

hacia aquí, nosotros hemos hecho más de veinticinco muertos y no nas importa
hacer una docena más. Ahora venimos de derribar aquellas momias (referint-se
a les imatges de l'església).

— Hombre, es lastima! porque en uno de aquellos relieves había urna
figura cuyo perfil reproducía exactamente el de Casals violoncelista.

De totes maneres, era evident que la conversa, si no calmava aquell
cervell obsessionat, almenys començava de distreure'l una mica. Aleshores,
se m'acudí aquesta atenuació :

— Lo comprendo, Vds. vienen, excitados de Barcelona.
Aquesta frase produí un efecte màgic. Bo i mantenint sempre el fusell

encarat a punt de tirar, vaig sentir un petit crec, que era posar-lo en el segur.
Com que venien per fer registre i encara ningú n'havia parlat, vaig

signar-li les portes interiors per tal que comencessin
-- Si Vds. quieren?
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-- No precisa, fou la resposta, guaitant el seu company amb certa
impaciència.

I enmig d'ells dos arma en mà, vaig sortir par la porta forana, on hi
havia els altres de la colla esperant també arma al puny; segurament devien
creure que m'anaven a afusellar allà mateix, en el nostre aulet.

Jo, desarmat, amb les mans a la esquena, enmig de la colla armada,
baixàrem cap al garatge, on els esperava la camioneta car havien convingut
a l'Alcaldia amb el nostre xofer, que els portaria muntanya amunt.

Tot passant l'alzinar, vaig intentar aclarir allò dels mals informes i
vaig demanar al cap de colla, que seguia a la meva dreta, sempre amb les
dues mans en el fusell, en posició de foc :

— Con que, tenian Vds. malos informes de mi? Quién se los ha dado?
El mestre, a la meva esquerra, collí el tret i s'afanyà a desviar l'argu-

ment, dient-me:
— Este es abogado.
I Falludit continuà, passant per alt la meva pregunta:
---- E f ectivamente, soy asturiano y aunque no hablo catalán, lo com prendo.
Això era una gran concessió en aquells moments tan primparats i

vaig capir que l'estat mental del cap de colla era senzillament un cas més de
reacció provocada per la repressió dels anteriors fets d'Astúries, que havien
nodrit en ell l'esperit de venjança i de revolta, concentrats en aquella mirada
seva de basilisc. Així li ho vaig di r sense embuts i assenyalant-li altra vegada
la penjarella vermella del seu mauser, ell cuità de respondre

— Si, Señor.
En arribar a la camioneta, vora el portal, vaig demanar:
— Está esto terminado?
— Si, Sesaor — respongué — y un favor siempre se agradece. Segurament

es referia a l'avantatge que els representava tenir la camioneta; es veu que uns
minuts de conversa raonada anaven normalitzant aquell cervell excitadissim.

Com que m'havia dit que tenia pressa de tornar a Barcelona perquè
aquell mateix vespre volia marxar al front d'Aragó, li vaig encarregar que
saludés de part meva En Gassol, afegint-hi, intencionadament i mig somrient,
que li expliqués tot tal com havia anat. No em respongué.

Pujaren a la camioneta¡ abans d'arrencar, sense parar-hi esment,
vaig despedir-los amb l'usual

— Adéu-siau.

422



TEMPESTA

Se n'anaren a l'Alcaldia, a la plaça del poble, a re(oIlir la resta de la
colla que hi havien deixat i continuaren carretera vella amunt, cap a Fogars.

Tal és en breus paraules, la història d'aquell perillós matí en el qual
la tensió de tots aquells dies assolí el seu paroxisme, entrebancant-s'hi la vida
i la mort, perquè pla bé s'endevinava que el mestre de La Costa havia dut
aquell escamot allà i els d'allà dalt l'havien influït per tal que em matessin,
a ço que s'oposà de bell començament l'Alcalde del poble.

Durant la foguejada, la idea que la filla i els néts eren a l'altra banda de
frontera, fora encalç del remolí, ens donava una tranquil-litat inestimable,
gràcies a la qual sentírem més fàstic que temença durant l'escena.

Quan els forasters se m'encararen en el saló de casa, més que la idea
de la mort, m'arborava una mena de menyspreu compassiu indefinible, davant
d'aquella parella discordant de fons i de forma, però avinguda en l'intent
d'assassinar-me, que em tenien en llurs mans i, no obstant, no arribaren a
fer-ho, perquè hi ha moments en els quals la força moral domina la força
material.

Després d'escenes com aqueixa, si hom les conta, fan l'efecte d'una
heroïcitat, quan la veritat és que passen de la manera més natural, com si
tal cosa : la conversa rajava sense esforç, ni cap emoció especial i àdhuc,
com es veu, comportava discretes allusions a llur mal obrar.

Momentàniament deslliurats, anàrem a dinar car era tard; vingué
com sempre la cosina del Sr. Rector i amb el menjador ple de vidres trencats
per terra i la persiana trossejada, menjàrem com de costum, comentant i
refent detalls de la invasió miliciana.

Després, minvada la tensió d'esperit, endarrerit de tantes nits passades
a escoltar, vaig asseure'm en una cadira de braços del saló i vaig quedar ador-
mit de cansament durant més de tres hores, que els meus respectaren religio-
sament: la sàvia natura aprofitava aquella avinentesa de rescabalar-se.

En despertar, bon xic més reposat que els altres dies, el sol ja se n'anava
a la posta i volguí reprendre la vida habitual, fent el meu passeig de consuetud
en aquella hora, al voltant del Clos de la Masia Mariona.

Davallant per la drecera dels brucs i arboços a la plaça de la noguera
i seguint la castanyeda, vaig fer el revolt dels roures i, pujant el pendís dels
cedres, vaig deturar-me a la feixa de presseguers, al costat del reixat d'anar
a l'església, sota del llorer on solíem acabar les converses amb el Sr. Rector ;
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tota aquella reconada d'hortets i la mateixa Rectoria eren deserts. Tot allò
tan conegut i familiar, sobretot el nostre, em feia una impressió estranya,
m'hi sentia foraster com no m'hi havia sentit mai, ni en el moment de com-
prar-ho : s'hi havia interposat quelcom que ens separava trencant-ne els
lligams. D'allà estant, seguint la clapa d'ametllers i vorejant el turó dels
xiprers, vaig endinsar-me en l'alzinar, cap a la masoveria i, davallant vers el
porxo on ens solíem soplujar durant les ruixades, vaig asseure'm en el recó
del prat, vora les hortènsies blaves i les murtres que jo havia sembrat de llavor
empordanesa. Ben cert, tot allò semblava canviat, no m'acollia pas com abans.

Vaig alçar-me contristat, recorrent els caminals d'avellaners, de perers,
la fruitereda, les feixes de maduixeres i, revoltant pels pins i passant la palanca,
vaig tornar a casa foraster, deslligat de tot ço que m'envoltava. El mateix
casal nostre se'm redreçava encarcarat, aspre i enfredorat, amb la seva torratxa
com una visió llunyana.

En tornar a asseure'm en la cadira de braços on m'havia adormit, els
finestrals ben oberts, jo m'anava recollint dintre mi mateix i, epilogant aquella
diada tan contradictòria, anava analitzant les estranyes sensacions que m'aca-
baven de colpir ; aleshores finava la claror del dia, però tornava la llum inte-
rior i vaig descobrir amb una punyida, que la Masia Mariona era morta, morta
a mans forasteres, com en terra forastera havia mort la filla el nom de la
qual portava, en recordança d'una il .lusió morta també...

La nit avançava impertorbable, noves fumeres en la Serra del Corredor
assenyalaven altres tantes capelles enceses de nou, i una major escampada de
trets ens confirmaren la nostra pròpia experiència, ço és, que partides volants
forasteres recorrien la contrada i amb elles s'intensificava el perill.

Malgrat això, aquella nit volguí despullar-me altre cop i adhue vaig
tornar a dormir unes hores.

L'endemà, com que tot s'anava enfosquint, decidírem no enviar la
camioneta a plaça sinó cada dos dies, perquè a St. Celoni mancava molta cosa
que nosaltres podíem suplir a la masia, i d'aquesta manera es cridava menys
l'atenció per la carretera.

No obstant això, el xofer hi anà a saber coses. Es precisava la mort
d'alguns capellans de la contrada, els fets de Granofiers, la naixença de comités
a tot arreu augmentant la desorganització ; seguia parlant-se fantasiosament
de l'artilleria de Mataró i de la refiança que aviat reprendrien els carrils, dels
quals una màquina pilot sembla que ja havia recorregut part de la via, natu-
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ralment flamejant sempre banderes vermelles i plena d'inicials noves, que
,constituïen un jeroglífic cada dia renovat i que amenaçaven absorbir tot
l'abecedari.

Dels estudiants dels PP. de la Sagrada Família, que també havien
estat foguejats i abandonaren llur estatge, alguns se n'havien tornat a casa
llur, però la majoria encara romanien pels camps, treballant com mossos de
pagès. Del nostre Sr. Rector, sabíem que li burj ava la idea de fugir de la mun-
tanya, per anar a Barcelona en companyia d'un carboner, fent-se passar com
tal, projecte encertat en si, si bé no poc arriscat per tal com era molt conegut
a St. Celoni, on havia de passar forçosament i tenien establert el control
de passatgers.

Els primers dies de l'alçament, ens havíem cregut en relativa seguretat
a la Masia Mariona, mes l'incident d'ahir era una premonició que calia tenir
molt en compte. Indubtablement, jo havia estat massa setmanes sense moure'm
de Mosqueroles i, per tant, sense contacte amb Barcelona, on m'hauria pogut
assabentar del veritable caràcter del daltabaix que covava a l'ombra, perquè
tots sabíem la conspiració latent d.e les dretes i la revolució que jugava amb
el Govern, el qual comptava amb ella per a oposar-la a aquella si venia el
cas; però llom no hauria somniat mai que cap Govern s'hagués deixat travar
i descompassar per les masses que ell mateix havia arreat o deixat armar.
1 aquesta observació igualment era aplicable a Catalunya que a Espanya,
a. la malaurada Generalitat que a la coixa, manca i bòrnia, República Espanyola.

Continuàrem el viure sobressaltat d'aquells dies i, corn que els registres
amb el consegüent pillatge, eren a , l'ordre del dia en totes les boques, vàrem
considerar convenient amagar fora de casa, a bosc, els diners que ens hi havíem
emportat per a la temporada d'estiu. La cosa era ben senzilla, car n'lii havia
prou amb eixir a fora i enterrar-los a qualsevol banda fàcil de reconèixer ;
però aquesta feina motivà la intervenció del masover el qual ein donà lliçons
respecte de la manera de fer-ho, tan variades, elegants, completes i refinades
de malfiança, que mai no se m'hauria acudit que l'art de l'arnagatall pogués
prendre aspectes tan complicats i fos tan perfeccionada ; allà, en el corriol,
en vaig restar pràcticament meravellat.

En caure la tarda, vaig fer el meu passeig habitual dintre el clos, comen-
çant-lo amb una certa emoció i, verament, no calia obstinar-se a mantenir
illusions, érem divorciats ; passeja.va  d'esma, amb curiositat forastera¡ repro-
duint-se'm el fet psíquic del dia abans — que també havia constatat en altres

425



GUAITANT ENRERA

moments crítics de la meva vida --- ço és, que tot el paisatge que m'envoltava,
el veia i el percebia com a través d'una llarga distància que me'n separés i
sense jo formar-ne part.

Abans de sopar, el masover que tenia cura del nostre clos, vingué
a explicar-nos una feta seva, que motivà algunes rialles amb els comentaris
que meresqué.

Després de l'afusellada, el mestre de La Costa, en tornar-se'n al seu
poble, li havia encarregat que li portés totes les gallines de la Rectoria «per
als hospitals de Barcelona » i, al mateix temps, una capelleta de la Sagrada
Família, bonicoia ofrena d'un propietari, que hi havia a l'església tocant al
presbiteri i que es veu que havien respectat, potser per amor de la seva petitesa.

De moment, el nostre masover s'havia resistit per antipatia envers el

demandant i també, amb raó, perquè feia dies tenia mal al peu i coixejava
força ; no obstant això, acabà per resignar-s'hi puix que, alesho res, no hi
havia res, ni ningú, segur. Ficà les gallines en sacs, car n'hi havia bella mostra,
carregà l'euga i serra amunt, cap a La Costa. Arribat allà, quan veié que no
li pagaven la feina, ni li compensaven el jornal perdut, l'home decidí cobrar-
s'ho a la seva manera, i amb aquest intent, en anar treient les gallines dels
sacs, dissimuladament retorcé el coll a una d'elles, l'havia deixada dintre, i
se l'havia enduta a casa d'ell.

D'aquest rengle, dies després, en obrir per atzar la nostra camioneta,
hi trobàrem un conillet tot esporuguit i mig mort de fam, que ningú no sabia
d'on venia i que era testimoni de les razzies dels forasters, que mataven homes,
però aprofitaven l'aviram i companyia.

Al vespre hi hagué una novetat deplorable, que amb tota premeditació
jo havia evitat, però que no poguí defugir més. En els baixos, a la sala de
cosir, teníem la radio-gramola, que ens solia fer una estona de companyia en
havent sopat, i que feia uns dies que no funcionava amb la excusa de no cridar
l'atenció, però en realitat perquè d'alarmes i mentides ja ens en sobraven.

Basant-se en les sorpreses que havíem tingut, els de casa m'exigiren
que tornés a funcionar, per tal d'estar millor assabentats que fins aleshores.
De Barcelona, les noves que collíem tenien certa aparença de normalització
relativa, que ens anaven detallant, intercalades amb una insuportable dis-
bauxa d'himnes de Riego ; però, a Madrid, la ràdio parlava. afollada : ordres
governatives de republicanisme, d'atac, de proveïment, recomanació d'estalvi
de municions, una indescriptible ensiamada incongruent ; trets a cada moment
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perquè encara hi havia nuclis de sublevats que resistien, ordres a grapats
dels sindicats, cites de reunió a les « cèl.lules » corresponents, advertiment
de no lliurar les armes a la guardia civíl que pretenia recollir-les ; excitations
fogoses dels uns contra els altres ; se sentia ben bé que la revolta desfermada
pel Govern, no solament li fugia de les mans, sinó que se li encarava, desple-
gant-se seguint la tècnica soviètica, verbal i d'acció, i d'aquella caixa de
Pandora també vessaven a dojo els himnes de Riego a cada canvi d'orador,
els quals no parlaven gaire perquè venien enrogallats i de seguida els
fallava la veu.

La impressió que treguérem de l'audició era que no es tractava de cap
sublevació, ni revolta, sinó senzillament d'una veritable recaiguda en la guerra
civil, que tant d'espai ocupa en la història d'Espanya, perquè és una malaltia
pròpia dels països mal constituïts, mal governats i pitjor organitzats.

Al cap de poca estona ens havia produït una sensació tan depriment i
fastigosa tot el que oíem, que tancàrem la ràdio i ens n'anàrem al llit, altre
cop sense despullar-nos, amb l'orella alerta, no podent dormir i, per tot consol,
sentíem els trets quotidians dels galifardeus que tornaven mig borratxos
de Sta. Fé, on havien passat la diada i en acabat el tec, davallaven corrent la
pólvora en llur camió, en plena digestió d'entusiasmes.

La tensió que, momentàniament, havia minvat quelcom després de
la nostra foguejada, tornava a reprendre amb les fetes de les partides volants
que resseguien la contrada, perquè, àdhuc fent grossa part a les exageracions
i mentides, en el fons restaven una realitat perillosissima que ens podia encalçar
altra vegada, car tothom anava per les seves ; cada « comité » era una repú-
blica independent, sense cap coordinació, quan no competència, amb els dels
pobles veïns. Això ens feia estar contínuament alerta : de dies, sotjant tots
els passants de la carretera i els caminals del bosc ; de nits, vigilant qualsevol
fanal d'auto que sortís de St. Celoni en direcció al Montseny. Tothom ho feia
espontàniament sense haver-s'ho dit, i s'afanyava a comunicar als veïns
la més petita novetat o sospita.

Així estàvem el dissabte — 25 de Juliol -- poc abans de sopar, quan
trucaren a la porta i entrà el nostre mestre d'obres, tot esbufegat, dient que
ens venia a avisar que l'Alcalde de St. Celoni pujaria d'un moment a l'altre,
car li ho havia dit ell mateix i per això havia corregut a avançar-se-li amb el
seu auto, que demanava li deixéssim tenir en el nostre porxo, perquè aixi
potser el salvaria.
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Jo no sabia qui era aleshores l'Alcalde de St. Celoni i, per tant, el visi-
tant que m'anunciaven, si bé vaig suposar que seria el cap del Comitè o Comitès
que s'havien apoderat de l'Ajuntament ja el primer dia de l'alçament. No
em va alarmar massa l'avís, perquè m'havien així mateix arribat veus que
l'Alcalde de Mosqueroles, estava « enrabiat » de la intromissió del mestre de
La Costa ; se n'havia queixat i el mestre havia estat cridat a St. Celoni. Per
altra part, mai no m'ha fet por d'heure-me-les amb un sol home, sia com sia ;
però el terrible i perillós és haver d'heure-se-les amb colles o multituds,
car sempre són acèfales.

Encara no Havia acabat el mestre d'obres la seva conversa, que tor-
naven a trucar i, efectivament, entrà l'Alcalde de St. Celoni, un home alt,
morè, seguit d'un altre baix, grasset, acompanyats de dues dones joves, de bona
presència i duent per la mà una noieta d'uns nou anys.

Jo no l'havia vist mai ; es donà per presentat i després de dir-nos la
bona nit, digué amb bonhomia:

— Ja veu quins soldats porto, signant les dones i la criatura.
Verament, en aquelles circumstàncies, era una finíssima atenció i

delicadesa la d'aquell home, que podia presentar-se amb una camionada de
gent armada i havia tingut la previsió de venir solament amb dones i una
criatura, per tal de tranquillitzar la meva muller.

Es mostrà sorprès del que ens havien fet, perquè ells tenien barrades
les carreteres, precisament a fi que ningú no pogués pujar sense ells saber-ho
i intervenir-ho, i demanà per on havien vingut.

Es veu que els forasters venien directament de Barcelona amb llur
camió i que, abans d'arribar a St. Celoni, trencant pel brancal de Palau-
tordera i pujant per la carretera nova, el camió els havia deixat al poble de
Montseny, des d'on baixaren a peu cap a Mosqueroles, mentre el camió se'n
tornava a esperar-los en el mateix encreuament. Com succeeix tan sovint en
temps normal i, majorment, en l'anormal, hi havia un abisme entre les ordres
que tenien ï les que se'n prenien i executaven.

Vaig explicar la cosa en el nostre menjador, amb la finestra esbotzada
ï la bala a la paret, a part de les que també hi havia a la façana; va oferir-me
gent armada, de guarda, que vaig refusar planerament dient que en tenia
prou amb el telèfon, si bé a condició que no me'l deixessin incomunicat de
nits, i aleshores, ell mateix telefonà a la central de Campins, manant que esti-
guessin de servei permanent.
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Després m'explicà — i per això havia vingut ---- que, d'acord amb la
Generalitat i per tal de prevenir sorpreses com aquella, havien decidit incau-
tar-se de la Masia Mariona i, en conseqüència, ine portava diverses còpies
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^_ F_KR,P	 ^ Ĵ  ¿ó öE rR,^^^
r	

^	 / Q,
	 ^, ^so

N. T.	 c^
y	 W	 Ó	 !++H

	

r4^ ,`, zU	 ^ ^ q. T..1	 ^
S ._._i 

0
^
,

^

q N cE\'

de la decisió, degudament sege llades, a fi que jo mateix les posés en els reixats
del Clos ï a les portes d'entrada de la casa.
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Vaig objectar humorísticament que com que nosaltres no havíem tingut
cap noi, això dels nois no m'hi estava pas bé i que, si de cas, havia d'ésser per
a. noies. I ell me respongué somrient :

— Vosté mateix, corregeixi-ho,
afegint-hi el seu company, que sembla era un contramèstre de fàbrica :

— Això és fet amb la major bona voluntat.
Vaig donar-los-en gràcies, parlàrem una estona i, convidant el mestre

d'obres a anar amb ells per a major seguretat, se'n tornaren tots a St. Celoni,
després de dir-nos bona nit i, per darrera paraula, recomanant-me que si algú
ens molestava, aviséssim, perquè ells pujarien de seguida.

Tals foren les circumstàncies en què jo fiu la coneixença d'aquell home,
del qual havia oït malparlar a molta gent, ja abans de l'alçament, i que no he
vist més d'ençà d'aquella nit en què, enmig del desballestament social, se'm
mostrà tan bellament humà. Després vaig saber que també s'havia oposat a
la crema de l'església de St. Celoni, però les turbes ja s'eren desfermades.

L'endemà, diumenge, ja no era diumenge, perquè la setmana també
havia mort car, no liavent-hi treball, tampoc no hi havia repòs i, per tant,
festa ; per això les campanes del poble havien emmudit i no assenyalaven la
missa matinal, ni la major, com solien.

Aquest trencament del costum i la tradició en el poble i en la contrada,
produïen una estranya sensació de buidor i jo, que sóc enemic de l'abús de les
campanes a ciutat, allà vaig enyorar-les de debó, perquè les de Mosqueroles
són sonores i s'esventen agradosament al peu de la muntanya.

En havent esmorzat, jo mateix vaig clavar l'ordre d'incautació a les
tres portes del casal de la Masia Mariona i el xofer les posà en els reixats
del clos.

No s'anà a la plaça aquell dia, malgrat això arribaren a la masia un feix
d'alarmes dutes pels visitants del diumenge, al fons de les quals sempre hi
havia noves brutalitats.

A la tarda, compartint l'ambient de tristor i malfiança generals, tam-
poc no hi hagué ball a la sala del poble, ni es veien parelles pels caminals, ni
en les margenades, ni trànsit de cap mena. S'havia trencat el ritme social, els
focs seguien cremant, el crim era lliure i la vida s'amagava esporuguida.

La ràdio, al vespre, seguia pregonant i escampant la mala obra i
vaig notar amb goig que l'auditori ja es cansava d'oir sempre variacions sobre
les mateixes enormitats, que li repugnaven cada dia més, perquè el sentit moral
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vencia la curiositat i ja estava tip de himnes de Riego, de cridòria, d'absur-

ditats; de manera que això em donava refiança que aviat es convencerien
que era millor prescindir-ne, com efectivament succeí pocs dies després.

Entremig de veritats i mentides, havíem pogut aclarir que a Madrid,
la sublevació també era vençuda, igualment que en el nord d'Espanya ; que,
en canvi, Sevilla¡ part d'Andalusia era amb els sublevats ; que els moros hi
desembarcaven procedents del Marroc, de bracet amb els militars espanyols
i protegits per la marina italiana. A Barcelona, governava aparentment la
Generalitat, però, de fet, una colla de faccions més o menys avingudes, que
grillaven cada dia més, entremig de les quals sobressortia la F. A. T. per la
seva activa gosadia criminal.

Contra el parer de la gent de casa, que volien que no em deixés veure,
l'endemà, 27 de Juliol, volguí anar a veure com havien quedat l'església i la
Rectoria i saber exactament què hi havien fet.

Passant pel reixat de baix, vaig pujar a la plaça del poble per la banda
de migj orn.

Hi liavia tornat a reprendre la feina una màquina de batre que abans
de l'alçament ja corria per la contrada, en contractes per a enllestir-hi les
garberes ; la colla que la menava tenia fama de comunista, guanyada anys
abans, i la vaig trobar 'esmorzant.

En donar-los el bon dia, me1 respongueren amablement alçant el puny
esquerre, perquè a la dreta tenien una gran llesca de pa, que un d'ells m'oferí.
Després d'agrair-los-ho, parlàrem de la feina, vaig examinar el motor i creguí
trobar un defecte que, al meu entendre, tenia llur màquina, cosa en la qual
convingueren. N'hi hagué un qui s'afanyà a explicar-me que havia estat a
Barcelona on aleshores tot anava tan bé, car « els pobres ara poden anar de
franc a tot arreu • hi ha cotxes — deia — que sempre van voltant i hom no
més ha de fer senyal i pujar-hi ; solament advertia paternalment — heu
de tenir molt compte de no errar-vos de direcció perquè, si no, us duran a
l'altre cap i haureu de tornar a peu », etc., i així per l'estil.

En el parlar no hi havia gens d'aspror, puix que aquelles intelligències
primàries, humanalment bones, eren enterbolides per les falles d'una civi-
lització certament discutible en molts aspectes. Amb la major naturalitat
digueren haven vist el cartell Xincautació i ens acomiadàrem com si tal cosa.

Una mica enllà, davant l'església, al mig de la carretera, hi havia una
clapa negra, de cendres i trossos de fusta marcant el lloc on havien cremat

431

1-



GUAITANT ENRERA

les imatges ; com que feia molt poc rot lle devia haver-hi encara molta cosa a
dintre de l'església.

Del campanar sortia un pal on penjava un tros de roba vermella, d'uns
tres o quatre pams, sens dubte esqueixat d'aquelles cortines o cobrellits que
s'estilen tant a pagès i que em recordà la penjarella del canó del fusell del cap
de colla dels milicians que ens havien foguejat. La Rectoria era saquejada
del poc que hi havia deixat el Sr. Rector el qual, per endavant, havia dut
alguns mobles, bancs i cadires de l'església a l'escola, on encara eren ben
visiblement : es veu que els invasors tenien molta pressa i havien dit que
tornarien a acabar la feina.

Com que allà era davant l'Alcaldia i hi havia el nou Alcalde, vaig
aturar-m'hi per a fer-ne la coneixença, car també me n'havien parlat amb una
certa malfiança. Era un pagès i propietari del vessant camí de La Costa, home
baixet i refet, que m'acollí amigablement i se m'esplaià, confessant que volia
dimitir a causa del que havia succeït i ell estava cansat i ofès de la intromissió
del mestre de La Costa. Jo vaig mirar de treure-li aquesta idea del cap oposant-
li aquest argument que, almenys de moment, em semblà produir un cert efecte:

— El mestre és ocell de pas que, en canviant de lloc com vol, ja ho té
llest, inentre que Vós restareu clavat ací i, per tant heu de defensar el poble,
que també és vostre.

Vaig oferir-li la nostra casa, per si volia entrar-hi una estona tot passant
i ens acomadiàrem francanient.

La mestra, que era a la porta de l'escola, s'afanyà a saludar-me, igual-
ment que el seu germà, el qual estava accidentalment allà, a causa d'una des-
gràcia de família i en estada de repòs. Els dos es posaren molt cortesament
a la nostra disposició i, en els dies següents, vingueren a fer-nos visita de com-
panyia. Aleshores vaig saber que l'Alcalde i el germà de la mestra m'havien
defensat valentament de paraula davant de la colla de galifardeus, parats
allà esperant la tornada de llur cap, que havia vingut a casa nostra amb
intent de registrar-la.

Havent vist i oït el que em calia, vaig tornar a casa per la banda de dalt,
seguint la pujada de la carretera vella, fent així part de fora, tot el volt del
nostre clos, en el qual no vaig notar cap novetat, llevat d'aquella sensació de
natura morta que m'envoltava i en la qual jo em movia foraster.

Arribant a casa tinguí l'agradosa sorpresa de saber que havia passat
el carter i havia deixat una carta -- molt endarrerida, això sí — de la nostra
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filla de la Cerdanya francesa, tota esverada dels esdeveniments i demanant
per Déu i els Sants, que ens afanyéssim a fugir cap allà.

Això era més fàcil de dir que de fer, car els temps no admetien decisions
impulsives. Cert és que els de St. Celoni ja m'havien ofert un permís de trànsit
per carretera, a fi que poguéssim tornar a Barcelona, però no calia fiar de res,
no pas per manca de benvolença llur, sinó pel desgavell general; jo no tenia

cap garantia que, ni tan solament el comitè veí, respectés el document, ni ells
tenien manera de fer-lo respectar, àdhuc acompanyant-me ells mateixos, cosa a
la qual es prestaven igualment, perquè arreu imperava una borratxera d'autori-
tat, comanament, arbitrarietat i brutalitat. Davant d'aqueixa perillosa incertesa,
havíem decidit amb la muller que, si a la fi ens havien de matar, preferíem
que ens matessin a casa, que no pas en un rec o una margenada de carretera.

De totes maneres, l'arribada d'aqueixa carta, duent-nas una represa
de vida de relació, per defectuosa que fos, era una alenada molt sanitosa i
reconfortant en aquells moments.

Vaig respondre a la filla mirant de tranquil litzar-la dintre del possible,
dient-li que estàvem bé, que no corríem cap perill i que, efectivament,
pensàvem anar a veure'ls a Cerdanya de seguida que es regularitzés una
mica més el trànsit, cosa que semblava iniciar-se, ja que aquell matí havia
circulat un tren.

Posat a escriure, també vaig fer unes ratlles al meu germà Jaumet, a
Barcelona, explicant-li sense embuts tot el que ens Havia succeït i dient-li
que ens calia poder tornar a ciutat, i d'allà passar la frontera ; però que, tal
com pintava la comarca això equivalia a sentència de mort i, per tant, que
mirés si des de Barcelona es trobaria una solució menys arriscada.

La multiplicació de comitès donava el seu fruit de passió arbitrària i
d 'arbitrarietats, perquè no hi ha res més perillós i absurd que l'actuació
d'intrusos en situacions per les quals no tenen cap preparació, ni qua-
litat ; és el cas del nou ric, del revolucionari erigint-se en dictador, del servent
saltant a amo, etc. Tothom es posava a manar, volia manar, com més aviat
i com més millor.

Dies enrera refiant-me de l'ordre donadá pel cap dels de St. Celoni,
volguí telefonar-hi però com que el nostre fil no és pas directe, sinó que va a
la central de Campins i allà ens connecten amb la línia de St. Celoni, en demanar
la comunicació, en comptes de respondre la telefonista de Campins, que era
precisament de Mosqueroles, una veu mascle, forta, autoritària, em negà
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decididament la comunicació i em cridà que si volia telefonar a St. Celoni,
calia que anés jo mateix a Campins a fer-ho personalment. De seguida vaig
endevinar que Campins tenia el seu comitè en acció i s'afanyava a lluir el
seu poder i .la seva independència per boca d'aquell minyó, que jo m'imaginava
armat de cap a peus al costat del telèfon, invitant-me a ficar-me a la gola del
llop en un to gojós de poder manar, encara que solament fos per telèfon .i
sense cap eficàcia.

Sia com se vulla, tornava la gropada a la contrada en forma de registres
que augmentaven la intranqui l-litat, perquè moltes vegades no eren sinó la
tapadora de razzies d'altra mena.

Ja una vegada, el nostre masover, que havia anat accidentalment a
l'Alcaldia, tingué la sort de trobar-s'hi amb una camionada d'armats, que
venien precisament a fer un registre a la nostra masoveria — justament a casa.
seva — però ell, amb diplomàcia de pagès eixerit, sabé convèncer-los que la
cosa ja havia estat feta i els desvià hàbilment cap un altre indret. Sempre
eren colles forasteres, que no sabien els noms de les cases i havien de pregun-
tar-lo pel camí i això augmentava considerablement el perill.

També era una temptació d'intromissions foranes, els estudiants dels
PP. de la Sagrada Família, car tothom sabia que encara eren escampats pel
nostre indret, treballant en els camps com mossos de pagès i allotjats en les
masies, de manera que l'Alcalde, amb molt bon encert, es decidí a fer-los
avisar confidencialment per tal que fugissin definitivament i amb tota urgència,
com així ho feren i tinc entès que tots ells es salvaren. El nostre Sr. Rector,
amb la seva decisió, havia reeixit a passar per St. Celoni com carboner i era a
Barcelona. En canvi, el Sr. Rector de Fogars, esporuguit de bell començament,
perdut sense esma per la muntanya, fou assassinat igualment que ho havia
estat el de Campins, home malaltús i de poca vida.

Encara pesava una altra amenaça forana sobre la nostra comarca¡
era la d'aquells milicians que ens havien foguejat i s'acomiadaren de l'Alcalde
dient que tornarien un altre dia, per tal de cremar tot ço que aleshores encara
deixaven a l'església i en les capelles, perquè, es veu que aquell dia fou mera-
ment una incursió a tota pressa, en la qual solament se'ls emmenava la dèria
de sorprendre i de matar, una mena de cursa de bestialitat sobreeixint dels
caus de Barcelona, aleshores en llur poder.

Aqueixa nuvolada també la desféu pràcticament el nostre Alcalde de
manera convinguda, avisant que un dia al matí la gent del poble estigués a
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punt, a fi de cremar ells mateixos ço que els altres havien deixat. Arribat
el matí fixat, tres fumeres efímeres marcaven a Mosqueroles l'epíleg de la
brutalitat i tirania, amb el compliment de l'ordre : una en el serrat, a l'antiga
capella dels Templaris, Sta. Margarida ; altra, en el replà del pendís, en l'estatge
dels PP. de la Sagrada Família, i la tercera, altre cop a la carretera, davant
de l'església, en el campanar de la qual seguia onejant la penjarella vermella
damunt la porta, amb un gros cartell fent saber que era incautada per la
Generalitat.

Aleshores jo ignorava que hi havia cartells semblants en el nostre
estatge del Passeig de la Bonanova, a Barcelona, i en el Casal Montserrat que,
a nom i en recordança de la filla morta, nosaltres havíem construït a Pedralbes
per a l'única filla que ens restava, i en el qual havia nat aquella primavera una
altra néta, Cecília, que sortosament era a l'altra banda de la frontera amb els
seus pares i germans.

En aqueixes alternatives d'alarma que ens sotraquejaven, seguides
d'un decaïment en el qual reposàvem, segons les veus que ens duia el vent,
anàvem passant dies, vivint sense vida i morint sense mort.

La maragassa del moment, m'havia fet enterrar¡ desenterrar més d'un
cop, els diners que ens quedaven per a la temporada i aquesta vegada sense
assistència del masover, perquè jo m'anava avesant a les complicades moda-
litats de l'art de l'amagatall, gràcies a les exigències del qual vaig descobrir
recons, intimitats, qualitats, i no poques minúscules belleses que jo ignorava
en el recer del nostre clos i. de les quals no m'hauria adonat mai en temps de
viure normal.

Encara que desordenadament, arribaven cartes endarrerides que la
nostra filla ens havia escrit des de Cerdanya, cada dia més esverada amb els
els crims de Puigcerdà i de la Col.lada de Toses, que ells sabien de tan a la vora
i que sempre insistia per tots els Sants, en el prec i el consell que ens n'anéssim
cap allà de seguida, justificant-ho amb tota mena d'arguments sentimentals,
lògics, indiscutibles, i aquest era justament el punt flac del seu raonament,
perquè eren massa lògics i naturals perquè tinguessin aplicació, i molt menys
realització, en el medi anormal, il.lògic i anti-natural en el qual nosaltres
érem negats, Nosaltres li responíem de la mellor manera que sabíem, donant-li
la raó i conformitat tranquillitzant-la, dient que solament era qüestió d'avi-
nentesa i esperàvem que aquesta vingués.

Jo seguia fent les meves passejades habituals dintre del clos i, malgrat
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tot, a estones encara gaudia d'aquella monotonia que és tan plaent a la vellesa,
quan el cos tan sovint funciona d'esma.

Al matí, me n'anava a partir-me el pa de l'esmorzar amb els peixos
del dispòsit del trull, feia la volta pel prat i la fruitereda fins a la castanyeda,
on m'asseia en els bancs davant dels quals havia jugat amb la nostra primera
néta, la Núria, quan la seva mare la criava ; allà esperava el mig dia, que les
campanes no assenyalaven enlloc de la rodalia, on imperava el crim i el crim
no té, ni li cal, hora, ni repòs.

A la tarda, després de la hora forta del sol, tirava cap a la masia, car la
masovera sempre tenia quelcom, generalment de dolent, per dir-me dels de la
vila o dels pobles veïns, que no sé per quins conductes li arribava, perquè les
cases enmig del bosc poden mancar de moltes coses, però de notícies, mai.

A entrada de fosc, jo em recollia a casa i amb els finestrals ben oberts,
resseguia indiferent tot aquell paisatge, en el qual abans jo em fonia i que m'ha-
via fet tan bona companyia conhortant-me els darrers anys d'una vellesa,
esqueixada de primer per la mort de les filles i ara, per la malvestat dels homes.
No sé pas de qui era la culpa, ni si tan solament n'hi havia de part i d'altra,
però, verament, aquell enquadrament i jo, no lligàvem i resultàvem entera-
ment desavinguts; no ens fèiem, ni podíem, fer-nos cap retret mutual; no
ens teníem cap malvolença, més tampoc no ens estimàvem gens; àdhuc ni
calia l'esforç de suportar-nos, perquè havíem assolit un estat d'independència
absoluta: venia a representar una mena de llims enmig del temporal que tot
ho enrunava i del remolí que ho engolia tot.

Caiguda la nit, en la lluin esblaimada del creixent de Lluna, que
compadida ens acaronava, des del saló i amb tota la casa a les fosques, fèiem
guarda d'alerta, sotjant si algun fanal d'auto malastruc agafava el ramal de
la nostra carretera i mentrestant, com sempre, els grills deien llur salmòdia,
resposta de lluny pel gamarús.

Això s'allargava fins que venia el cansament i vestits ens tiràvem sobre
el llit, esperant les usuals salves d'entusiasme foguejant dels guardians del
novell ordre social els quals, com de costum, baixaven tips de Sta. Fe, on havien
passat el dia, sense pagar-hi la despesa perquè, aleshores, ja tot era d'ells,
però dels altres no.

Com que seguien circulant algunes cartes, vaig escriure també a l'amic
Dr. Fontserè fent-li la nostra crònica, ben nua i crua, dient-li que el meu intent
seria deixar el Montseny per anar a Barcelona¡ d'allà mirar d'aplegar-nos amb la

Q
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nostra filla a Sallagosa, però que, malgrat les assegurances verbals que em dona-
ven els del país, la més elemental previsió m'aconsellava no moure'ns del Mont-
seny, a menys que, qui podia, me garantís relativament la tornada a Barcelona.

Malgrat haver capej at sortosament el temporal fins aleshores, era
evident que les coses evolucionaven de mal en pitjor, perquè la multiplicació
dels comitès, afegida a la impunitat absoluta, era un niu de rivalitats que es
traduïen en majors disbarats a l'engròs. Si a Barcelona la Generalitat servava
encara una certa autoritat, particularment en alguns sectors, a fora, els comitès
ja en prescindien i àdliuc se li encaraven sempre que els plaïa perquè, a part
de la indisciplina, diem-ne espontània o congènita, hi havia la indisciplina
organitzada de la F. A. I. que ho dominava tot i era el govern de fet, en una
apoteosi d'anarquia.

El desgavell augmentava ; la nostra camioneta ja no gosava anar a
plaça, ni dia per altre, perquè ens l'haurien presa i quan calia baixar a St.
Celoni, a cercar quelcom que mancava a la masia, ho feien en bicicleta o
àdhuc a peu, passant per dreceres i corriols, per tal d'evitar la carretera, on hi
havia parelles a l'aguait, que obraven a llur albir i hom se n'havia de mal fiar.

Aquesta setmana ens havia dut una sorpresa inesperada amb la pro-
mesa de la reaparició dels diaris de Barcelona els quals efectivament vingueren,
però tan capgirats de fons i de llenguatge, fent l'apologia de ço que no tenia
defensa, mentint desvergonyidament i ferint els nostres sentiments més preats,
que em vaig afanyar a retornar-los i a donar-me'n de baixa, malgrat el peri ll

que aquesta decisió pogués implicar, perquè, a part del fàstic, aquells escrits,
sobretot en aquells moments i després de l'esdevingut, resultaven un sar-
casme insuportable.

Es veu que, de la mateixa manera que s'apoderaven de les cases i en
treien els estadants sense respectar sexe, ni edat, ni condició, i tiraven els
mobles pels balcons, etc., etc., el nou règim havia tingut cura d'apoderar-se
de les impremtes, n'havia escombrat els redactors i ara en foragitava les idees :
una centúria de liberalisme ens liavia dut a la dictadura¡ a la inquisició que,
si era conservadora en temps de Primo de Rivera, actualment s'havia tombat
ultra-avançada i probablement un altre dia, en l'esdevenidor, reaccionaria
ultra-conservadora, però essent sempre dictadura i inquisició. L'exemple el
teníem prou- a Europa, ja sia que es digués Lenine, Mussolini, Hitler,
Staline, el primer manament dels quals és la supressió del contrari i l'ofe-
gament de les seves idees.
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Tot d'una, vaig sentir una revolució espiritual que transformà en acció
la tensió passiva de tants de dies i, seguidament vaig escriure als amics i
collaboradors de Barcelona, que suspenia fins a nova ordre els nostres treballs
científics i les recerques culturals, les missions, l'experimentació geo-fisica,
els arxius, les edicions en curs, i totes les meves institucions ï fundacions,
en les quals feia anys que jo venia esmerçant tants de diners com podia i
aplicant-hi totes les meves capacitats. La realitat me recordava estoicament
que la vida inteRectual no és possible sense pau i sense diners, i tot això s'ho
havia emportat la impura rubinada que ens colgava.
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El meu germà jaumet, en rebre la meva carta, posà fil a l'agulla i
trobà la manera de telefonar-me. El dissabte, ir. d'Agost, al matí, un pic de
telèfon somovia la quietud •i la gent de la Masia Mariona com una novetat
alarmant i el meu germà ens avisava que estiguéssim a punt, perquè ell mateix
vindria a cercar-nos proveït de les degudes garanties, però que no comptéssim
pas fer seguir gens d'equipatge, ni res de voluminós, ni gaire visible. En con-
seqüència, preparàrem dos saquets de mà i uns abrics per a dur al braç, per
si de cas podíem arribar realment a Cerdanya, idea que en aquells moments
i en aquelles circumstàncies, se'ns apareixia merament com un somni.

Per la seva banda, el Dr. Fontserè també s'havia mogut rapídament
posant-se en contacte amb la Generalitat, perquè a l'hora de sopar un altre
pic de telèfon torbava de nou la nostra monotonia : ens feia l'efecte que tor-
nàvem a la vida.

Des de la Generalitat, En Font me comunicava que havien hagut
esment del nostre cas i que ens el resoldrien de la manera que, fins aleshores,
sempre els liavia reeixit, ço és, que donarien a la jefatura de Policia de Bar-
celona l'ordre de detenció contra mi i la muller, per tal que, degudament cus-
todiats, fóssim conduïts allà i lliurats al Conseller de Cultura, En Gassol. Me pre-
cisà que la cosa fóra l'endemà al vespre, afegint també que no portéssim paquets
de cap mena. Vaig donar gràcies, i el vaig pregar que saludés En Gassol ;
seguidament ho diguí a la muller, tenint cura que ningú més n'hagués esment.

Havíem passat una quinzena com encallats en un revolt del riu, con-
sumint-nos en una inacció atuïdora i la sobtada agitació d'aquells pics de
telèfon ens reprengué, car ens donava la sensació d'una revinguda del riu,
que ens xuclava cap als remolins del corrent, cert, corrent atzarós, però vida
al fi, mentre que aquella tensió en la quietor d'un gorg era una anullació
conscient desesperadora.

A l'hora de costum ens tiràrem sobre el llit sense despullar-nos i vetllà-
rem la nit trangolej ats per la refiança i la temença, car tot semblava indicar
que era la darrera que passàvem allà. Per quant de temps? Potser per sempre
anés. I la nit vinent on i com la passaríem ? Havíem de travessar planes i
pobles coneguts de sobres, però gens seductors en aquelles circumstàncies.

L'endemà, altre diumenge sense la veu del campanar que la gent
enyorava, per sentiment religiós alguns, per tradició molts més i per costum
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tothom ; allò no era diumenge i els pagesos se'n sentien, perqué si bé alguns
començaven a sortir mig esmunyint-se, ho feien errants com barques sense
timó, no sabent com matar aquella hora llarga que estaven avesats a passar
a la Rectoria, amb els comentaris del pregó a la porta de l'església ¡ ' el balanç
de la setmana, en rotlle de coneixènça, que sempre contenia novetats de
persones o de bestiar.

Semblava que el telèfon volgués rescabalar-se del seu passat calla-
ment perquè, a mig matí, el meu germà jaumet ens comunicava que havia
parlat amb En Gassol i confirmava que al vespre ens vindrien a agafar, com
era convingut. Vaig donar-li'n les gràcies bo i advertint-lo que suposava que
s'havien posat d'acord amb el Dr. Fojitserè, l'activa intervenció del qual jo
endevinava i calia evitar embolics.

No podent-nos emportar res, els nostres preparatius de viatge eren
molt senzills quant a la persona, però la muller tingué la previsió de triar
algunes robes i altres poques coses, que foren tretes del nostre casal i dutes a
la casa petita de la masoveria. Esmerçàrem la tarda en això i en la visita de
la mestra i la cosina del Sr. Rector, a les quals tempoc diguérem res del que
els altres havien tramat a favor nostre.

A l'hora baixa, vaig sortir sol, agafant el planer corriol que mena a
l'església, perquè volia dir adéu al paisatge i a tot allò on havia passat tantes
i tantes hores de solitud, en doloroses recordances.

Lentament, d'una tirada, vaig arribar fins als llorers de la porteta,
m'hi vaig deturar una estona, fent-hi reviure, mentalment, les nombroses
converses que hi havia tingut amb els diferents Srs. Rectors que havíem vist
passar per aquella Rectoria de trànsit.

Vaig contemplar les verbenes plantades de nou en el pendís del diposiet,
vora el camí ; vaig esguardar la brotada dels rengles de ceps bords per a empel-
tar l'any vinent i la projectada rectificació del caminal dels ametllers ; vaig
donar una ullada d'agraïment al banc, en el peu dels xiprers, on solíem acabar
la diada amb la muller i on molt sovint ens venia a trobar i donar conversa
la cosina del Sr. Rector. La sensació d'allunyament cert que ho dominava
tot, però jo no em sentia pas tan desarrelat com creia dies abans.

Tornant enrera, m'asseguí en la miranda, el banc que hi ha entre els
dos cedres, al mig del vessant i que en dèiem « Bell Esguard ». Allà vaig cor-
trencar-m'hi evocant aquella diada en que la «Colla» d'En Francesch Matheu
(a. c. s.) havia vingut al nostre casal a dinar-hi en corporació, i a la tarda, jo
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els havia sorprès amb una audició de sardanes en ple bosc per la Cobla Barce-
lona, vinguda expressament.

Jo havia aprofitat aquella avinentesa, per a explicar-los la cruel ges-
tacïó de la Masia Mariona, i volguí realitzar una idea que em burxava de temps,
pregant-los que, com acte de veneració a la filla morta (a. c. s.) i de compassió
als pares dissortats, vinguessin fins allà on jo era en aquell moment i, de cara
a la vall i a les serres de marina, toquessin el u Per tu ploro » d'En Pep Ventura,
com així ho feren. I, d'allà mateix, la complanta musical liavia somogut
la vall i, descompassant els serrats, arribà a la plana, duent-hi l'estranya
elegia d'una cobla que tocava a prec d'un cor que plorava.

La fresca em tregué de la contemplació, avisant-me que era hora
d'entrar, perquè probablement ja ens lleuria prou d'esventar-nos a la nit i
qui sap el que vindria després : era qüestió de servar-se sencers en el possible.

En previsió, sopàrem una mica més aviat que de costum i, a punt de
rnarxa, tornàrem a la miranda del saló, volent vigilar com calia el nostre ramal
i no fer esperar en arribat el cas.

En havent sopat, el masover vingué a buscar, com cada dia, la cosina
del Sr. Rector, que coixejava, per tal de conduir-la a la masoveria, on passava
la nit, i acompanyar-la amb una llinterna sorda, donant-li el braç en travessar
la clapa de bosc que ens separava. Aleshores, solíem enraonar amb el masover
sobre els fets i les noves de la diada, i vaig assabentar-lo de que ens vindrien
a agafar d'un moment a l'altre, car calia que ho sabés, però jo no volia que
en parlés a ningú.

Passà temps sense que cap auto, ni ningú, fes acte de presència ; la
lluna creixent ho entelava tot, àdhuc l'estellada ; escassament fressejava el
torrent car s'anava eixugant, però els grills continuaven cantant incommo-
vibles, i d'oreig no n'hi havia gens, malgrat que fresquejava molt més del que
pertoca al cor de l'estiu.

La nit avançava i res, nosaltres esperant. La perspectiva d'aquella
tirada de carretera a les fosques de fora i de dintre, en una matinada enfre-.
dorada, podia ésser força novelesca per al jovent, però, a la nostra edat, no
era pas invitadora : la cruesa dels fets se'ns tornava a aparèixer sense capatenuant.

Eren a la vora de les onze quan el telèfon tornà a parlar i en aquella
hora devia ésser cosa governativa.

Una veu, la d'En Font, des de la Generalitat, preguntava :
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— Que ja ha vingut l'auto ?
— Per ara no ; però, espereu ! que justament ara desemboquen uns

fanals en direcció al poble.
— Tornaré a telefonar d'ací uns minuts.
Efectivament, un auto sortia en aquells moments del revolt del Pedró,

si bé, en comptes de prendre el trencant cap a nosaltres, tirà cap a
l'església.

Com que les illusions fan de mal perdre i cabia suposar que l'auto
podia haver-se errat de camí, majorment de nits i no coneixent el poble, vaig
enviar-hi el masover per tal d'aclarir-lio. Passant pel nostre corriol particular,
aviat ho tingué enllestit i tornà dient que era el metge de St. Celoni.

Poca estona després, reprengué el telèfon amb certa impaciència
— Ja ha vingut l'auto ?
— No, no ho era pas, era el metge.
-- Quin desastre! vaig oir que deia En Font, dirigint-se, no pas arni,

sinó a algú que tenia allà, en el seu despatx.
Parà la conversa, però com no treien la comunicació, jo m'esforçava

a escoltar per veure si podia endevinar a qui, o a què, es teferia aquell desastre !
si ens tocava a nosaltres o si era quelcom d'altre ; es sentia remenament i veus
confoses.

Al cap d'uns minuts, que semblaven hores, reprengué la conversa
una altra veu més forta, que de seguida vaig reconèixer que era la
d'En Gassol :

— Escolteu Patxot, s'havia donat l'ordre per a aquesta nit, però
se n'han descuidat. Us sembla si correu perill aquesta nit ?

— Jo crec que no. Les nits són calmes ordinàriament i no em fa pas por
la contrada, són els forasters els que hi sobren.

— Aleshores ho deixarem per a demà. Que us estimeu més de dies o
de nits ?

— Home, de dies ; fa molta fresca i ja sabeu que la joventut ens va
deixar fa temps.

— Està bé, fins demà al matí.
— Bona nit i gràcies.
Tancàrem les finestres i anàrem a la cambra, on la imatge de la Verge

de Montserrat, feta de rajoles a la paret en recordança de la filla gran, seguia
mirant amb aquella seva calma mirada indefinible.
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Feta aqueixa inspecció, que ja em deia moltes coses, la primera idea
que se m'acudí fou : com ho havia fet aquell auto tan atrotinat per pujar
fins a casa ? Quanta gent duia i com ho faríem per a encabir-nos-hi nosaltres
dos, de més ?

Jutjat el nostre mitjà de transport, vaig davallar a la placeta del
portal, on hi havia sis homes en conversa tirada, entre ells el masover, a qui
jo havia avisat en secret la nit abans, que ens vindrien a agafar d'un moment
a l'altre.

Era gent jove, d'aspecte agradós, tres en civil i dos soldats, unifor-
mats i armats en campanya; feien molt bona impressió, val a dir.

En veure'm, un d'ells, que devia ésser el caporal, s'afanyà a donar-me
el bon dia i acostant-se'm, s'introduí amb tota franquesa:

— Suposo que j a està assabentat i no cal que li ensenyi l'ordre que
porto. No obstant això, feia acció de treure-se-la de la butxaca per a
presentar-me-la.

— Efectivament, no cal; estem a punt i només ens manca esmorzar.
Dels tres, el més revingut era el xofer i els altres dos eren policies, de

paisà. Els soldats duien gorra de puntes amb borleta al davant, com aquell
cap de colla que havia vingut a foguejar-nos, però la d'aquests era la gorra
de consuctud, ben feta, mentre que la d'aquell era una improvisació barroera,
de mans inhàbils.

Havien corregut tota la matinada en servei i es reposaven en el pano-
rama que d'allà estant es desplega en aquella hora lluminosa i alegre, asso-
leiant-se a recer del nostre casal, perquè feia un ventet excessivament fred, ells
anaven prims de roba i, a més, estaven dejúns.

Vaig fer-los preguntes sobre l'estat de Barcelona i de la carretera, que
em digueren plena d'obstacles i de barricades, però l'avís d'esmorzar ens trencà
la conversa i tots aplegats ens afanyàrem a entrar a casa, perquè, de gana, no
els en mancava certament pas, i un cop entaulats en el menjador de la cuina,
s'esplaiaren en una onada de jovenesa, ben diferent de la solitud que solia
regnar-hi, sobretot d'unes setmanes ençà.

Jo vaig anar a trobar la mu ller que m'esperava en el nostre menjador ;
prenguérem com de costum, més uns crostons de pa i algunes preses de xocolata
que ens ficàrem a la butxaca, pel que pogués ésser ; ens carregàrem els abrics
a un braç ï els saquets a l'altre, i sortírem a punt de marxa cap a l'auto, al
voltant del qual s'havia aplegat la gent de les nostres dues masoveries.
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L'auto era de quatre places i nosaltres érem set, malgrat la qual cosa
el problema d'encabir-nos-hi tots es resolgué sense gaires embuts, tal és la
virtut de la voluntat esperonada per la necessitat. A davant, pujà el xofer,
duent un policia a cada costat; a darrera, anàvem nosaltres dos amb els saquets
a la falda i els abrics encimats al damunt, perquè només hi restava lloc per a
les cames ; ens enfonzàrem bé en el seient a fi d'estar més arrecerats, i els soldats
s'assegueren part de fora, a cada angle de la capota plegada, estrebant els peus
en els pneumàtics de recanvi, i amb els mausers enfilats sobre les nostres espat-
lles : una posició d'equilibri no poc forçada, difícil i ben meritòria per una tirada
de 6o km.

El conjunt era ben bé representatiu d'aquell aventurat moment
històric.

Vaig dir a les nostres minyones que s'instal-lessin a la casa petita de la
masoveria i als masovers, que fessin el que calgués per a elles i el que poguessin
en defensa o protecció del nostre casal ; vàrem desitjar-los bona sort enmig
del temporal que tots corríem i, fent-los senyal d'adéu, de seguida empren-
guérem la marxa, car convenia escursar l'escena, perquè les dones comen-
çaven a llagrimejar i els homes feien unes cares que els honoraven pels senti-
ments que revelaven envers nosaltres, peròq ue, en aque lls moments, no ser-
vien de res sinó, més aviat, per a agreujar la situació. Era el dilluns, dia
3 d'Agost del 1936, a quarts de vuit del matí.

Es començava de realitzar la profecia que, feia anys, jo venia repetint
de tant en tant a la muller, sempre que raonàvem sobre el caire que anava
prenent el nostre ambient social, per culpa de la incapacitat d'uns i la per-
versió d'altres dirigents. La conclusió final sempre era aquesta : a part de les
nostres desgràcies de família, nosaltres tindríem mala vellesa.

Baixant cap a la porta del nostre clos, vaig donar una darrera ullada
a la vorada de rnurtreres feta amb tanta cura amb llavor de l'Empordà, i un cop
passat el reixat, on pocs dies abans per poc em trenco un dit, un dels policies
s'inclinà i m'avisà a cau d'orella :

-- Si pel camí algú els diu res, Vostès no responguin, perquè passen
com agafats.

— Està bé !

Fèiem els revolts de les oliveres i en arribant al pla de la masoveria de
baix, que és quan es presenta millor tota la severa dignitat catalana de la

445



GUAITANT ENRERA

Masia Mariona, vàrem donar-li una ullada de desarrelament, potser per sempre
més, que jo vaig ratificar de paraula, en veu baixa a la muller

— Això és mort !
I allà deixàvem, afusellada, la illusió de la nostra filla Maria (a. c. s.),

que morí abans de poder-la realitzar i que, en una punyida sentimental d'enyo-
rança, nosaltres resolguérem construir¡ agençar com un monument de pietosa
recordança, on ens recollíem de les tristors i la fredor de la vellesa.

Amb el temps, segurament es perdrà l'origen d'aquella construcció,
que cap raó del voltant no justifica, però les columnes de xiprers, en el pendís
més alt del clos, romandran clàssic testimoni de traspàs. Potser tampoc no
sabrà ningú que aquells xiprers han estat plantats per mi, fets de llavor del
Clos Montserrat, a Pedralbes, on hi ha aturada a mig fer i esbarriada per terra,
la capella votiva començada a nom i en recordança de la nostra filla gran,
Montserrat (a. c , s.), la propietària, morta abans i també en la flor de jovenesa.

En deixar l'embrancament de la nostra carretera particular, un sotrac
força dur ens féu escoltar¡ capir la justa queixa de l'auto per l'abús de càrrega
que li havien imposat i per culpa del qual les molles no volien treballar, sinó
que es deixaven anar fins a topar amb el fuell, ço que esdevenia un perill cone-
gut per a afegir als desconeguts que podíem trobar pel camí.

A St. Celoni, el que primer veiérem fou l'església negra i cremada ;
en els carrers, contra costum, ningú a les portes de les cases ; agafàrem la
carretera de França en el Carrer Major i era deserta en tota la seva llargada,
perà hi havia una soca entravessada, barrant el pas a la sortida del poble, on,
en oir el nostre auto, es posà un home amb fusell al mig del camí, fent-nos
senyal d'aturar.

El caporal li ensenyà un carnet, digué un mot baix i ens obriren pas,
acomiadant-se el policia amb un :

— Salut ! alçant el puny, salutació que l'altre correspongué en
igual forma.

Més que fresca, talment feia fred en aquells riberals i això, en un auto
descobert, a tota marxa, em neguitejava per a la muller : era una feta de joves
i nosaltres érem vells.

Passàrem Villalba sa Serra i la seva bella esglesieta, feta de nou per
treballosa subscripció, també era cremada i desmantellada la rectoria, si bé
l'obra romania en peu, segurament perquè haurien cremat tot el fustam a
fora. Durant el primer esclat de furor, les turbes encenien la foguera a dintre
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i aleshores els finestrals reventaven i els sostres o les voltes s'esfondraven ;
però, després, algú de més previsor¡ ben intencionat — sembla que fou En
Gassol — les convencé de conservar els edificis per a una utilització posterior,
hospital, escola, etc., i això salvà molta cosa.

Com que la natura seguia fent e1 seu fet sense heure esment de la mal-
vestat humana, per la carretera trobàrem algun carro ple de farratge, pel
camp, algun pagès seguia treballant ; en les hortes eren principalment dones,
però, de bestiar, ni d'aviram no se'n veia enlloc ; sobre el conjunt pesava una
malfiança i quelcom d'expectant, que Fassoleiada no arribava a deixondir.

Els barratges del camí eren de tota mena segons la major o menor
inventiva que els havia inspirats. Els més elementals consistien en una soca
entravessada, que la reculaven d'un cap en donar pas; d'altres, més compli-
cats, feien un joc de soques més curtes, alternades d'una i altra vorera, i
encaixant a distància justa perquè el carruatge que passés es veiés forçat a
un serpenteig lent i dificil • també hi havia marjades de terra reforçades

r	amb rocs, troncs i brossa, etc. Tot depenia de la traça dels autors i dels mitjans
a l'abast en el lloc en eren.

A les afores de Granollers, abans d'arribar a la cruïlla amb la carretera
de Puigcerdà, s'alçava una barricada de debó, de pedra, amb dos alts panys
de paret que feien revoltar de través, davant dels quals ens deturà un jovincel,
escassament de 17 anys, duent penjada al coll amb una cordeta, una fenomenal
Pistola ametralladora, que àdhuc sorprengué els nostres policies i que si aquell
minyó l'hagués disparada Fhaurïa rebotut per terra com una pilota. No tot
era guerrer en aquella avançada, perquè tenia les mans preses en una llesca de
pa, tan desproporcionada com la pistola.

Jo temia el pas de Granollers i fou sense entrebanc.
El caporal presentà el carnet, digué el salut ! alçant el puny i el nostre

auto fou admès en el revolt a reraguarda del qual sortien els caps i els fusells
d'una colla d'homes, enfeinats també amb grans raccions de pa, perquè es
veu que era llur hora d'esmorzar i la gana no està per raons, però si, per revo-
lucions. Potser deguérem a l'esmorzar la fàcil entrada al poble.

Altre salut ! general a aqueixa reraguarda, punys en l'aire, i ja érem
a dintre.

En el carrer-carretera hi havia bon xic d'animació, àdhuc de carros i
autos, però el xofer tingué cura de trencar pel primer carrer cap a l'estació,
fugint així aviat de la vila, que era el volcà de la contrada.
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L'home té una capacitat d'adaptació extraordinària i per això nosaltres
ens anàvem avesant a aquell incòmode i peri llós viatjar ; ens havíem fet a
l'airada perquè el sol pujant ens escalfava l'esquena ; el cel era ras de blau,
llevat una mica cap a migjorn, on uns cumulets començaven a cabdellar la
barra niarina ; cantaven els ocells, el mati era radiant i l'animació de la vila
havia deixondit els nostres dos soldats, que ara s'arriscaven a dir quelcom a
les pagesetes del camí : la natura sempre serà natura i la jovenesa també. De
moment, l'única nota realment inquietant, eren els sotracs quan la carrosseria
queia contra el fuell, que podia trencar-se, deixant-nos escampats per la
carretera; però ja teníem la meitat del camí, anàvem tirant i molt seria que
no arribéssim a terme d'aquella pintoresca manera : la resignació i el fata-
lisme sovint van de bracet.

Tot ço que ens havia esdevingut fins aleshores, presentava la mateixa
barreja incongruent de comèdia i tragèdia, pròpia d'aquella revolta inútil,
criminal¡ destructora, mancada de grandor i de transcendència, i plenament
contraproduent perquè, enmig de sang i de foc, ens llençava a una reacció
també criminal, negativa i tirànica, com la que estàvem contemplant ï patint.

Al fons dels incidents d'aquell daltabaix, sempre hi apareixia quelcom
de ridícul. El nostre mateix auto, tot rebregat, amb la bandera escorreguda,
ple d'inscripcions, el xofer amb els braços arremangats entre dos policies,
nosaltres enfarcellats com camells i els soldats darrera, fent equilibris arrapats
a la capota i rematant el conjunt, més aviat semblava un número de circ,
que una tragèdia en marxa.

Adhuc quan venien sorpreses que feien por, era una por degradada,
sense dignitat, fastigosa, no pas l'exaltació del furor humà fins a la follia, sinó
merament la bèstia humana en acció, rabejant-se en la seva animalitat i no
passant de bèstia. Quina acusació més condemnatòria de la jerarquia i els
poders socials que ens havien dut a tal resultat! Els uns negaven la personalitat,
aixafant l'home ; d'altres l'enganyaven, uns quants l'explotaven i la mala
sembradura del passat, allà floria ufanosa.

A mida que avançàvem, trobàrem una mica més de moviment, algun
auto i més gent treballant al camp o transitant a peu per la carretera, fins
arribar a Montcada, on ens encallàrem a la cua d'un rengle de carruatges,
deturats per una barricada mixta, de paret i troncs. Es veu que ho devien
considerar un encreuament estratègic, tant per la complexitat del barratge,
com per la meticulositat amb què s'hi revisaven els papers.
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Després d'esperar una bona estona perquè s'aclarís el davant nostre,
ens arribà el torn ; el caporal es tregué el carnet com a les altres bandes, però
no li bastà ; seguí una conversa en veu baixa i tampoc ; finalment ensenyà
un altre carnet i aquest produí efecte en el guardià, perquè aleshores vingué
el salut ! de consuctud, punys en l'aire i avant.

No sé en què consistiria la dificultat d'aquell indret, però crec no errar-
me pensant que el guardià pertanyia a algun sindicat dels grillats de nou i el
seu zel novençà no es donava per satisfet fins que trobava en els carnets el
segell de la seva colla l'únic que per a ell tenia autoritat en aquell desgavell
de monogrames i segells, amb els quals l'acràcia manava i s'engrescava, ni
més, ni menys, que qualsevol altra burocràcia.

Un esperit crític hauria preguntat de seguida, a què venia la formal
barricada que acabàvem de passar, quan en canvi no n'hi havia cap més
enllà, en l'important embrancament amb la carretera de Sabadell i fins potser,
enfondint una inica més, quin valor pràctic tenien aquells barratges amb els
quals els pobles es tancaven a si mateixos, contra un enemic fantasma omni-
present ?

Ens acostàvem a Barcelona, sense fumera de fàbriques, ni dels vapors,
tot parat, en una quietud encobridora de tants de crims ; el poc trànsit de
carretera encara s'aclaria més i en entrar a la ciutat, la guàrdia, bon xic
nombrosa i barrejada, ens féu pas al sol signe del nostre policia: allà encara
hi havia deïxies de subordinació i jerarquia.

Com que el xofer ens havia advertit que el Clot era « un vesper de barri-
cades», resolguérem trencar cap a St. Genis i davallar a ciutat per l'Avinguda
del Tibidabo; però, en ésser en el girant, l'home es devia distreure, perquè con-
tinuà d'esma cap al « vesper » del qual ell volia fugir. Nosaltres ens sentíem
tan estranys a tot ço que ens envoltava, que ja res no ens feia res.

De moment aquells barris extrems, clapejats d'hortets i camps tancats,
donaven una sensació de ciutat abandonada, perquè no es veia ningú a les
cases, totes tancades i no poques amb els vidres trencats ; ningú, ni res, en
els camins, que ens semblaven més amples del que estàvem avesats a veure'ls.

A mida que ens endinsàvem, augmentava l'apilonament de casetes, els
carrers s 'estrenyien, alguna dona a la porta, i en els barrots dels balconets,
un gros full de paper blanc lligat com si fossin per a llogar, que, en veure'l
a tot arreu, me féu endevinar la «bandera blanca» a què es referia el cap de
colla de Mosqueroles.

449



GUAITANT ENRERA

Aviat començàrem de trobar trossos desempedrats, que ens rebien amb
un joc de sotracs cada vegada més insistent i perillós per al nostre pobre auto
tarat ; a la seguida, una barricada ciutadana, alta, tota de pedra, que barrava
el pas, ens féu decantar cap als carreronets, on, volta d'aci, volta d'allà, barri-
cades i més barricades, el nostre xofer anava trampejant com podia aquell
u vesper », que es veu coneixia força bé, malgrat la qual cosa, dues o tres vegades,
ens trobàrem completament tancats per barricades, fetes durant les poques
hores que ell havia estat fora. Vinga recular, maniobrar i sotraquejar en aquells
carrerons plens de papers blancs, en la major part dels quals, es pot dir que
no bellugaven ni homes, ni dones, però si, moltes criatures, jugant davant les
barricades, brincant per sobre d'elles o àdhuc assajant de desempedrar per
fer-ne de seves.

Ens estranyava que el nostre auto no cridés gens l'atenció de ningú
i això que duia un passatge ridículament cridaner i aparatós per a la curio-
sitat meridional ; és que la gent ja devia estar sadolla de sensacions i novetats.

Per fi, sortírem sense accident i amb l'auto encara sencer d'aquell
laberinte, que feia una impressió de sorpresa trista, ofegadora i desembocàrem
en els barris de la Sagrada Família, més airejats, on hi havia una mica més
d'animació, tant de passants, com de carruatges, que semblava accentuar-se
a mida que ens acostàvem al centre de la ciutat. No obstant, no s'hi veia, ni
policia, ni força, ni gent armada; a proporció, n'havíem trobat molt més en
els pobles de fora.

En els carrers de l'eixampla, en general, aparadors i botigues tancats,
el mateix que els balcons, alguns dels qual eren esbatanats, en prova del
pillatge que havien sofert ; passàrem convents cremats amb llur església,
molta brutícia i desordre arreu, de manera que no ens deixava la sensació
de ciutat abandonada¡ això que ja eren quarts d'onze del matí, perquè, entre
una cosa i altra, el viatge havia estat entrebancat i, per tant, s'havia allargat
considerablement.

En embocar la Via Laietana, l'escena canvià tot d'una. L'omplia una
multitud que s'engruixia ràpidament en una rivada o rubinada de gent, barre-
jada amb autos i camions requissats, un desordre que funcionava tot sol, fent
un batibull no gens atractivol, que ens deixà davant la jefatura de la Policia.

Baixàrem, enfarcellats amb els nostres abrics i cadascú amb el seu
saquet, que era tot el que posseíem en aquell moment, acompanyats dels dos
policies i seguits pels dos soldats ; passàrem la guardia de l'entrada, i escales
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amunt, per corredors i escaletes, car allò és una casa particular, llogada per
a oficines i, per tant, sense cap condició per al servei que se li fa fer.

Molta gent entrant i sortint i topant-se per falta de lloc ; ens feren entrar
en una saleta, on ens oferiren dues cadires per a seure i esperar, segons la
consuetud espanyola. Estiguérem bona estona sense que ningú ens digués
res i aleshores vaig recordar-me que En Gassol m'havia advertit que, si calia,
en arribar a la Policia, jo demanés per a telefonar-li.

Amb aquesta recordança vaig posar-me a vigilar si passava algun dels
nostres policies, quan reaparegué el nostre caporal i ens pregà que el seguíssim,
i vinga nous corredors i escaletes i empentes en l'estretor del pas, fins a trobar
un despatx més espaiós, que suposo era del Je f e, al qual ens introduí el nostre
guia, al mateix temps que li allargava un paper.

El Jef e llegí l'ordre i mirant el caporal, li féu aquest dissimulat retret
— Pero si estos Sres. van consignados al Consejero de Cultura!
Això i la pèrdua de temps ens ho hauríem estalviat, si jo hagués llegit

l'ordre que el caporal m'allargava a Mosqueroles.
Vaig tornar a donar el bon dia, que tampoc no fou respost, com no ho

havia estat la primera vegada en entrar ; sortírem, vinga repassar aquells
corredors i baixar les mateixes escaletes, tot brut i desordenat com el carrer
i cercar si el nostre auto encara era de parada a la porta.

Sortosament el trobàrem i el mateix xofer i el caporal ens dugueren
cap a la Generalitat.

Carrer avall la mala impressió esdevenia més deplorable a cada pas;

aquella corrua de gent, amb cares totalment estranyes a casa nostra, eren
ànimes en pena que es movien d'esma, que no anaven, ni venien, ni circulaven :
solament refluïen.

En arribar a la Plaça de St. Jaume, allò semblava una fira o mercat de
Poble, amb l'única diferènciaue, en comptes de carros, carretes i bestiar, hi
havia autos i camions rebregats i la sanitat dels pagesos era substituïda per la
mal carada degeneració ciutadana.

Baixàrem al bell mig del mercat, davant del portal de la Generalitat.
Acompanyats del policia, passàrem la guàrdia de mossos d'Esquadra,

que gairebé no es podien moure en aquell formiguer de desconeguts que omplien
l'entrada, on el temporal de fora escopia la seva bromera.

Carregats dels nostres abrics, allà immotivats i aferrats sempre als
nostres saquets de mà on no hi havia més que trastos de tocador¡ quatre
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mocadors, pujàrem les escales amb empentes i arribàrem a l'antesala del des-
patx d'En Gassol. Allò passava de formiguer, perquè era un pa de gent, difí-
cilment continguda pel porter en uniforme.

El policia, cridant i empenyent, s'obrí pas en aquell enfarfec humà
i ens féu obrir la porta del despatx on entràrem per fi, havent així arribat a la
primera meta del nostre indeterminat viatge.

Allà, almenys, hi havia espai, aire, poca gent i ordre. De quietud, no
n'hi havia pas, perquè el telèfon era l'amo i feia i deia tot el que volia.

En Font, cuità a saludar-nos, donant-nos la benvinguda ; ens digué
que En Gassol era fora, però que vindria més tard, que mentrestant ens ins-
talléssim i reposéssim en el sofà. Feta la qual cosa, ell retornà a la feina assistit
de dues mecanògrafes, al meu entendre massa elegantment vestides i maqui-
llades per aquell temps i lloc, però la psicologia femenina te misteris que fan de
molt anal comprendre per a l'home.

Dos senyors que, quan nosaltres entràrem, passejaven amunt i avall,
s'afanyaren també a saludar-nos i felicitar-nos eren En Bosch i Gimpera,
Rector de la Universitat i el poeta Sagarra a qui vaig preguntar pel. seu Pare.

Feia verament llàstima veure la tensió en què vivien els que portaven
aquell despatx i, a part de consideracions o idees politiques, allà a l'ombra,
es complia una feina meritòria, desconeguda i no degudament agraïda del
públic. El telèfon no parava un instant ; En Font, gairebé afònic de tant esfor-
çar la veu, a penes se l'entenia; les mecanògrafes no feien més que asseure's i
aixecar-se, sense tenir uns minuts de feina seguida ; porters que entraven I

sortien contínuament amb papers ; un veritable embut on es colava una mica
la turbulència, mentre a fora, a la plaça, bordonava la multitud o xisclava
davant de les botzines d'autos que l'empaitaven demanant pas sense gaires
consideracions, perquè la civilitat s'era esvanida.

Al cap de poc, entrà el meu germà jaumet, que ens saludà en nom de
molts amics que s'havien interessat per nosaltres i ens dugué noves de força
gent ; ens digué que, de moment, aniríem a casa seva, on faríem nit i que,
l'endemà, d'una manera o altra, veuriem de passar la frontera. Mentrestant,
En Font ens havia demanat els passaports per tal d'anotar-hi la sortida i,
a més, ens lliurà un permís especial que ens tenia preparat, en previsió que
no haguéssim tingut passaports, cosa que jo sempre curava que no ens succeís.

Com que el temps passava i En Font no ens podia precisar res respecte
de la tornada d'En Gassol, amb el meu germà decidirem anar-nos-en a casa
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seva, on tindríem més llibertat i privadesa, car ja estàvem cansats de fer de
personatges públics. Aleshores, j o vaig suggerir amb la maj or innocència, que
podríem aprofitar l'avinentesa per a arribar a la nostra torre de la Bonanova,
cosa que En Font desaconsellà amb una vivor que em sorprengué, perquè,
en tot el nostre recorregut, jo no havia sabut veure cap senyal de les temences
que semblaven preocupar-lo respecte de nosaltres. Vaig insistir en la meva
idea, per raons particulars, però ell segui oposant-s'hi obstinadament i acabà
dient-nos, resoludament, que si ho fèiem seria contra 1a seva voluntat i sota
la nostra exclusiva responsabilitat, perquè ell no ens responia de res i se'n
rentava les mans.

Cridà dos policies perquè ens duguessin els nostres saquets a l'auto
i volgué fer-nos sortir per una porta privada, però, com que la clau no com-
pareixia, sortírem del pas tirant pel dret, repassant aquella antesala, més
acurullada que mai, amb la nostra aparença de fugitius o rescatats.

No vaig mirar ningú, però sentíem damunt nostre l'esguard de tothom
i la meva finor d'oïda collí el meu nom dit en veu baixa i venint de diferents
indrets. Recordo que algú, més d'un, tot passant m'allargà la mà i que, per
darrera, un altre se m'agafava al braç : era En Jordi Rubió que, tot emocionat,
volgué acompanyar-nos fins a la portalada de la Generalitat :

— No em creia pas veure-us anés, vaig dir-li, al mateix temps que
pensava : qui sap si ens reveurem més !

Pujàrem a l'auto amb un policia, ,que devia tenir ordre de custòdia, i
el mateix xofer de la cursa per carretera, un català obert i planer, com tants
n'hi ha i ens els fan malbé.

Carrer de Fernando avall, tot tancat, vidres trencats i la mateixa mul-
titud d'abans, que es movia però no anava enlloc, ni venia d'enlloc, cares cai-
gudes, indefinibles mai no havia vist a Barcelona aquella mena de gent, ni
semblants corrues, ni en temps de les grans vagues sindicalistes i les revoltes
que se'n seguiren.

La Rambla també anava de gom a gom, amb la lentitud de les coses
fondes i allà reprenia i s'evidenciava la sensació de multitud arrossegada, regol-
fant sense direcció pròpia, botint i rebotent empesa per la maragassa social
del moment. No sé per què, aquell espectacle, no pas les cares, però si els
posats, me recordaven certes illustracions de Doré a la Divina Comèdia.

Circulava algun tramvia amb 1a mateixa barroeria i desconsideració
que tot, de manera que volent-nos passar un d'ells, sense ni tan solament
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avisar, ni amidar distàncies, ens donà una trompada que per poc ens arrossega,
accident que es resolgué en una ametrallada d'invectives recíproques, fora del
vocabulari usual, que semblava acabar d'avergonyir l'arrugada bandera que
penjava en el nostre radiador.

Enllà de la Plaça de Catalunya, minva sobtada de gent, potser pel
baf de la sang allà vessada durant la lluita amb la revolta militar, i en el
Passeig de Gràcia s'accentuava altre cop la solitud.

No volent desobeir enterament el prudent advertiment d'En Font, resol-
guérem deixar la muller a casa del meu germà, en el Carrer d'Aragó, d'aspecte
relativament normal, amb alguna camioneta deturada davant dels magatzems,
i continuar l'aventura amb el meu germà i el policia, cap a la Bonanova.

Agafàrem el Carrer d'En Muntaner, on ens reaparegué la visió de ciutat
abandonada, car no veiérem ningú, llevat de dos autos de metge, aturats a
la vorera.

A la Plaça de la Bonanova, buida, amb l'església cremada i un parell
de botigues amb la porta mig oberta; el Passeig de la Bonanova, ben desert
en tota la seva llargada. Comprenc que aquesta solitud devia ésser el perill
que alarmava En Font, perquè el nostre auto tot sol, parat davant la casa
nostra, era quelcom d'anormal que cridava la atenció i esdevenia una temp-
tació per a aquella disbauxa de poders ombrius, criminals i incontrolats, que
no es veien enlloc, però que, no obstant, existien i al millor sortien de llurs
cataus, per a cometre brutalitats.

En el reixat de la nostra torre, hi havia un cartell que, amb lletres
grosses, deia : « Incautada per la Generalitat », enterament semblant al de
l'església de Mosqueroles, segurament degut a la vigilància d'En Jordi Rubió,
per tal de posar a cobert, almenys momentàniament, la meva biblioteca de
ciències físiques i exactes medievals, que jo anava coReccionant per fer-ne
una deixa a la projectada u Sala Patxot », en la Biblioteca de Catalunya.

Com que duia la clau, vaig entrar i em vaig anar cap a la caseta del
jardiner, perquè la porta principal era tancada. En veure'm, el jardiner es
sobtà talment que no pogué dir paraula i els ulls li espurnejaren. Per tal d'en-
dolcir una mica la situació, vaig afanyar-me a dir-li, posant-li amicalment la
mà a l'espatlla :

— Ja sé que l'heu passada grossa, però nosaltres també !
De seguida, amb el meu germà, ens encaminàrem per entrar a casa,

cap á la porteta de la cuina, però el jardiner em deturà ràpidament, signant-me
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silenci i la casa del veí, on hi havia installat un comitè C. N. T. que vigilava
i calia que no ens veiés ; també hi havia un altre U. G. T. a la casa del davant,
perquè es veu que els sindicalistes tenien gustos burgesos, malgrat les prè-
diques i la doctrina llur.

Per aquesta raó, ens féu voltar per darrera i entrar per la porta del
saló, que dóna al jardí. Al carrer, el perill era en la solitud, i ací, en la mala
companyia, al mateix costat nostre.

Pujàrem de pressa al meu despatx del segon pis, a recollir uns papers
que jo volia confiar al meu germà; baixàrem de seguida, vaig donar diners al
jardiner, acompanyant-los d'uns mots d'encoratjament a fi que estigués
tranquil, perquè hi havia qui cuidaria d'ell; vaig recomanar-li que no digués
a ningú que jo havia estat allà i, després d'una bona encaixada, que ell acollí
plorant, ens seguí fins al portal i el tancà.

Així, en pocs minuts, s'havia esqueixat un altre capítol de la meva
vida, perquè allà dintre quedava a l'atzar tot un passat, però el cor ja em deia
que moriria, o millor dit, que el matarien després de trepitjar-lo, igualment
com havia succeït amb tantes altres coses nostres : els fets que havíem pre-
senciat justificaven aquest mal auguri i, malauradament, he resultat profeta
massa sovint. Jo continuava presenciant la meva pròpia agonia, moral i
espiritual.

Solitud per solitud, vaig dir al xofer que baixéssim pel carrer de Gan-
duxer, desert ; arribàrem a la Gran Via, abandonada en tots aquells paratges
i d'allà cap al carrer d'Aragó, a casa del meu germà, on acomiadàrem l'auto
i pujàrem al pis, a trobar la muller i la cunyada.

D'aquesta manera, fins aleshores sortosa, s'havia consumat la primera
part del nostre èxode ; com seria la segona ? Perquè nosaltres no en sabíem
res, no teníem ni podíem tenir cap iniciativa, érem sotsmesos al voler d'altri
i havíem d'anar on ens menaven, brosses en surada en aquella tèrbola ressaga,
plena de corrents i de remolins de fons que ens podien engolir a qualsevol
instant.

Vinguts de muntanya, després d'aquella quinzena de gran tensió i
incertesa, i de l'airada del viatge per carretera, ens feia una estranya sensació
d'estretor el trobar-nos en un pis de l'eixampla, envoltats-de construccions :
l'espai ens mancava, l'aire era xafogós, però l'esperit s'era alleugerit una mica
considerant que aleshores nosaltres no érem ningú, sinó uns de tants, perduts
enmig de la gran multitud.
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Bo i esperant l'hora de dinar, començàrem a estudiar el problema,
difícil i indeterminat, de passar la frontera per anar a aplegar-nos amb la filla
i els néts, a Sallagosa.

Després de mil consideracions i contradiccions, el meu germà fou de
parer que agaféssim el tren l'endemà matí, que ell ja ens acompanyaria, i ens
n'anéssim a França d'una vegada. L'enunciat era senzill i temptador, però
jo no podia judicar les garanties del pla i em feia por la independència i arbi-
trarietat dels innombrables comitès, que al millor s'entravessaven quan hom
menys ho esperava. Com que encara ens quedava la tarda i, de totes maneres,
calia formalitzar algun document per a la sortida, decidírem que, en fer les
gestions, el meu germà s'assabentaria a fons i finalment es veuria amb En
Gassol i en parlarien.

Tot dinant, encetàrem la conversa de circumstància :l'espectacle de la
sublevació militar, l'anarquia de la reacció quan s'alçà i armà el poble, cremes
de convents, assassinats, les dificultats de proveïment, les cues i l'entrema-
liadura de les minyones par a estalviar-se-les; ens explicaren incidents repug-
nants de pillatge, els mobles tirats de dalt estant dels balcons sense més
intent que fer mal i destruir, els robatoris amb motiu dels registres, etc., o sia,
a l'engròs, els mateixos fets que nosaltres ja coneixíem en menor escala, però
amb major risc personal.

En havent dinat, vaig tornar a la galeria, amb una miranda ben diferent
de la que jo estava avesat a gaudir en aquella hora. Feia la calor enganxosa
pròpia del temps i de l'indret ; allà, al davant, a poca distància, una renglera
de balcons, galeries, finestres i finestretes que ens cenyien per tots costats ;
testos i floretes encaixonats en alguns d'ells, descobrien l'enyorança de la
natura ; penjarelles de roba estesa, que permetien endevinar la condició de
llurs propietaris ; no hi inancava la impossible gàbia-galliner, ofensa dels
veïns ; s'oïa la cridanera i desvergonyida ràdio ; totes les quals coses emmar-
cava un sòl complicadissim, ocupat per teulades de zinc ondulat ofegant
arbres neulits, pilons de desferres, fustam lloc d'esbarjo dels gats, xemeneies
mig de cranc que sortosament no fumaven, etc. Confesso que mai no he estat
ciutadà, ni materialment, ni, molt menys, moralment, i em dolia cometre en
aquells moments la ingratitud de sentir-me tan desavingut, com sempre, amb
la ciutat, que m'acabava d'acollir i que m'arecerava relativament.

Mentrestant, el meu germà se n'havia tornat als seus quefers, als quals s'a-
fegien els que la nostra presència li implicava i la solució del nostre viatge proj ectat.

11
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Degudament advertida, la meva germana féu acte de presència i
una bona estona de companyia, descabdellant la seva crònica de coses
vistes i que resultaven manifestacions d'una mateixa brutalitat, solament
canviades de lloc i de perspectiva.

Com que el meu germà no compareixia, cosa gens anormal segons parer
de la seva muller, en ésser l'hora de sopar decidírem no esperar-lo i posar-
nos a taula, on me sorprengué els recursos culinaris que encara lluïen i que, en
aquella hora de vespre, nosaltres no podíem lionorar degudament. Férem la
cortesia de cançonejar a taula, per tal que ens hi trobés el meu germà, però
aquest no venia. El temps passava, eren les deu tocades, liora no gaire reco-
manable en una ciutat pertorbada, i com que veniem cansats d'ànima i de cos,
i si de cas marxàvem l'endemà no fóra pas molt d'hora, ens determinàrem
a anar-nos-en al llit, disposats a despullar-nos aquesta vegada, malgrat els
trets que, de vegades, hi havia a la nit, segons ens previngué la cunyada.

Ja havíem començat de despullar-nos quan el telèfon prengué la paraula
i capgirà la situació i els nostres projectes, convertint-nos altre cop en gent
sotmesa.

El aneu germà ens avisava des de la Generalitat : « que havia parlat
amb En Gassol, el qual no acceptava, ni permetia de cap manera, que passéssim
la nit a Barcelona. Que estiguéssim a punt, perquè ell mateix vindria a cercar-N

nos, allà a les onze ».
Vïnga tornar-nos a vestir, plegar els abrics, refer els nostres saquets

amb xocolata, llonguets, una ampolleta de vi i altres coses per l'estil, l'excedent
de les quals embutxacàrem com poguérem, perquè no sabíem on anàvem, ni
com pararíem ; jo planyia de cor la meva pobra muller, per a la qual comptava
amb una nit més reposada.

Al cap de mitja hora, trucà el meu germà, completant l'ordre que, per
discreció, no havia volgut donar per telèfon i ens comunicà que ens embar-
caríem en el vaixell de guerra francès estacionat en el port, on ja ens esperaven,
i on En Gassol ens conduiria i presentaria, a fi que estiguéssim amb tota segu-
retat : devia haver-hi més perill del que aparentava i nosaltres sabíem veure.

Asseguts en una cadira, enfarcellats de nou amb els dobles abrics, que
ens obstinàvem a fer seguir pensant en la Cerdanya i el seu clima, el saquet
de mà al peu de cada u, esperàvem l'ordre de reprendre la marxa, com el jueu
errant. Aleshores el meu germà m'exposà que, tenint en compte la nostra edat,
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havien decidit amb la seva muller acompanyar-nos fins a França, oferiment
generós que agraírem de cor. N'havien parlat amb En Gassol, el qual hi estava
conforme i, en conseqüència, l'endemà de matí ens vindrien a trobar en

el vaixell.
Eren més de les onze tocades quan un pic del timbre de la porta de baix

ens avisà que l'auto ens esperava. Mitja hora abans, no ens aguantàvem de son
i de cansament, ï ara, tot d'una, la novetat del cas se'ns ho emportà tot.

Ens acomiadàrem de la cunyada i escales avall amb el meu germà
darrera, duent-nos els famosos saquets, l'única cosa que verament posseíem

en aquell moment.
L'auto que ens esperava era petit, per l'estil del de Mosqueroles, però

cobert i, malgrat la fosca, s'endevinava que ja era força ocupat ; el xofer tenia
la portella oberta, part davant sortia un fusell en mans d'un guarda unifor-
mat ; també duia bandera en el radiador i era retolat « Governació » en el
para-brises.

Ens ficàrem a dintre, invitats per la veu d'En Gassol, el qual ens donà
la bona nit des d'un recó del. fons, on hi havia una senyora i un altre home.
L'espai era molt just però ens hi encabírem sense gran dificultat, perquè al
matí ja havíem fet l'aprenentatge de semblants habilitats. Després, el meu
germà ens passava els malaurats saquets de mà, però fou deturat en sec, auto-
ritàriament, per En Gassol :

— No! això, no! res absolutament a les mans.
Tal manament fou més convincentment repetit pel xofer el qual, sense

que ningú li ho demanés, explicà pel seu compte:
— No ! que si trobem la F. A. I., saltarem tots.
Aquella iinatge ens retornà a la realitat, fent-nos avinent que aquell

pas, que aparentava novelesc, era verament tràgic i arriscat : nosaltres tran-
sitàvem aparatosament en l'hora preferida dels poders incontrolats per a
sortir de llurs cataus i cometre millor llur crims.

En arrencar, Passeig de Gràcia avall, En Gassol m'agafà el capell, que
jo tenia a 1a mà per cortesia i costum, dient :

— On aneu Patxot amb aquests cabells blancs ? i me l'enfonsà fins
a les orelles.

Es veu que el perill hi era de debo.
Els carrers eren deserts però, de tant en tant, passava corrents algun

auto petit : govern de dret ? o governs de fet ?

458

,AO



CORRENT EL TEMPORAL

El nostre mateix auto anava esvorat, com si volgués treure's del damunt
aquella feina com més aviat millor.

Rambles avall, algun llum a la via pública, no gaires ; els passants es
podien comptar amb els dits d'una sola mà, però passava algun auto menut
de volta encontrada.

Mentrestant, En Gassol ens presentà els companys que no vèiem en
la fosca :l'un era Mn. Serra i Vilaró, salvat pel mateix procediment que nosal-
tres, però després d'haver vist assassinar una colla de sacerdots amics ;l'altra,
era la muller d'un esquerrà que anava a Logroño a trobar els seus, segons
ella mateixa aclarí.

Al capdavall de la Rambla, cap més llum i, en canvi, un indiscret clar
de lluna plena, arxi-poètic en altres circumstàncies, però aleshores molt inoportú
i traïdor, perquè tot el moll era desert i el nostre auto quedava al descobert
en la seva bona acció, que els poders incontrolats haurien destorbat crimi-
nalment, si se n'haguessin adonat.

Més de pressa que mai, a tot gas, l'auto enfilà cap a Favant-port,
Dressanes enllà. Verament, la nostra comitiva, fressosa i negra, enmig d'aquella
blancor esblaimada del clar de Lluna, era cosa discordant, que a nosaltres
mateixos ens ofenia i neguitejava : en la calma serenor que ens envoltava, es
sentia quelcom de solemnial que nosaltres compartíem i respectàvem amb
el nostre silenci.

L'auto s'aturà en el baixant d'un dels embarcadors, davant del qual,
no pas atracat, però si a poca distància, hi havia fondejat el vaixell almirall de
la divisió francesa, estacionada a Barcelona d'ençà de la sublevació militar
i del consegüent alçament del poble.

Tantost s'hagué parat l'auto, que una llanxeta-motor, arrecerada a
l'ombra, sota la popa del vaixell, es posà en marxa i atracà a l'embarcador.
En Gassol saltà a dintre el primer, darrera d'ell nosaltres quatre i de seguida
la llanxeta virà cap a bord. Eren quarts de dotze de la nit del dilluns, 3 d'Agost
del 1936, quan així fugíem de la Terra Catalana, malmesa pels de fora i deixada
trepitjar pels de dintre.

Atracàrem a estribord del vaixell, que era on tenia Fescaleta, i en petjar
el primer graó, En Gassol, que seguia anant davant com introductor, féu :

— Ja no som a Espanya! al-ludint a la extra-territorialitat del vaixell.
Efectivament, allà dessota, en la blancor onejanta, nosaltres deixàvem

aquella llosa de plom que feia setmanes ens aixafava i s'esvania la tensió
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d'esperit que ens havia martiritzat de tantes maneres. És clar, que també
se'ns enfrontava una incògnita, que no sabíem el que ens donaria o permetria,
però ho era més encara que ens deslliuràvem d'una mala certesa i la realitat
és sempre més punyenta que qualsevol mera suposança : vingués el que vingués,
nosaltres érem fora encalç d'un perill imminent, les primícies del qual ens
havia calgut tastar.

A coberta ens esperaven i acolliren, l'Almirall en persona i el Coman-
dant, tots vestits de blanc i gorra en mà ; encaixàrem, donant-nos la benvin-
guda amb franquesa marinera ; després, se'ns oferiren exquisidament segons
la vella cortesia francesa. Indubtablement, el primer acte de la tragèdia era
acabat ; és que aleshores començava una novella ? tot aplegat, ja era ben
incongruent a la nostra edat !

Passàrem al salonet de coberta, on En Gassol féu les presentacions i
digué de mi a l'Almira ll quelcom que no ve al cas i que vaig agrair-li coralment,
no pas per la cosa en si, sinó per la lleialtat i sentiment amb què va mostrar
el benvoler que em tenia, com ja ho havia manifestat així, més íntimament
al meu germà. Justament, temps enrera, en la Festa de la Medalla del Centre
Excursionista de Catalunya, parlant jo i redreçant-me en nom dels de la meva
generació, ja madura, la consciència em va dictar un paràgraf dur i irònic
sobre l'actuació parcial i destructora de la Generalitat de Catalunya, que el
pobre Gassol representava allà a la taula presidencial. Enmig d'un esclat
d'aplaudiments, vaig esmentar « la llibertat obligatòria, la igualtat d'injus-
tícia i la fraternitat de servatge ». Però, com que en el fons d'En Gassol, vull
dir dessota el polític, hi ha el català, En Gassol, en respondre, es sortí bella-
ment del pas, deixant parlar el català i oblidant el polític. El record d'aquest
incident, en aquells moments, a coberta del vaixell, em feia més noble i gene-
rós el seu procedir envers nosaltres.

Després d'una curta conversa general en el saló, amb l'Almirall i el
Comandant, En Gassol s'alçà per «tornar a Espanya» ; ens acomiadàrem tots,
encaixant efusivament amb ell ; jo vaig repetir-li l'expressió del nostre agraï-
ment pel seu gest, que ni jo, ni la meva família, no oblidarem mentre visquem.
Vàrem acompanyar-lo fins a l'escala, ens saludàrem amb les mans quan entrà
a la llanxeta, veiérem com agafava l'auto i a tota marxa es perdia en el blancall
de lluna ; qui sap quan tornarem a veure'l ?

Aleshores, l'Almirall ens invità a passar al menjador, que era al costat,
i ens oferí sopar. Nosaltres ja ho havíem fet, però la Senyora acceptà i també
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Mn. Serra i Vilaró, el qual es justificà explicant-nas que feia més de 24 hores
que no havia tastat res perqué, en arribar a la Generalitat, En Gassol l'havia
tancat a les golfes, sense voler que tingués cap contacte amb ningú, ni que tan
solament el veiessin.

Quan acabaren de sopar, ja havia tombat la mitja nit i ens calia anar
a dormir o, almenys, deixar dormir els altres. A nosaltres dos, ens acompa-
nyaren a una cambra de coberta, a tocar el menjador i al costat de la de l'Almi-
rall; per la seva disposició i el seu parament, de seguida vaig endevinar que
era la del propi Comandant, suplementada amb un matalàs a terra per a mi ;
la finestreta obria a llevant on la lluna inundava els molls i riellant sobre
l'aigua, omplia de joguinera placidesa la nostra cambra.

Dormir ? ni pensar-hi ! L'agitació de la diada, les incerteses de la solu-
ció, les sorpreses i sensacions encontrades, la novetat tan inesperada de la
nostra situació i... el seguit roncar de la dínamo del vaixell, que no para mai,
ni de dia, ni de nit, no eren pas cap cant de bressol per a fer venir la son.

Ens estiràrem cada u en el nostre llit, per tal de reposar el cos, que prou
s'ho havia guanyat i ho necessitava, al mateix temps que, lliure de constre-
nyiment i de la tensió d'esperit de les darreres setmanes, la pensa reprenia el
seu albir, però no se'n servia, enartada com era per aquella placidesa.

Al cap d'una estona d'haver tirat la cortina sobre l'ull de bou de la nostra
cambra, vaig tenir enyor d'aquell clar de lluna, que si era comprometedor quan
mostrava l'auto, ara se'ns oferia amanyagador, ï vaig recollir la cortineta.

Alçant-me una mica sobre el matalàs, l'esguard passava just per damunt
dels molls i copsava solament la mar blanca suportant uns quants vaixells,
no gaires, les arboradures dels quals ratllaven el cel : senzilles les dels vapors
i complicades les de les naus de creu ; per la banda de la Capitania, algun
llumet verd i vermell animava aquell joc de línies, presidit per la lluna plena,
molt enlairada. Que n'era de diferent allò d'aquell neguitós i atuïdor sotjar,
darrera les persianes del Montseny ! I no obstant, teníem major peri ll i més
a la vora, però unes quantes braces d'aigua morta i el recer d'una bandera ens
en preservaven eficientment.

Vaig esmerçar la nit en aqueixa feina d'alçar-me a guaitar per l'ull de
bou, tornar-me a estirar sobre el matalàs, escoltar les revolucions de la dinamo
i, de tant en tant sotjar la marxa de l'ombra en la proa de les naus foranes,
com una manera d'amidar el temps passat. La muller pogué agafar el son cap
a la matinada.
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Aquella lluna, en aquells moments, es veu que tenia una mena de
virtut ensopidora i narcotitzant, perquè recordo molt bé que, durant tota la
nit, no se m'acudí pensar quant de temps estaríem estotjats a bord, ni corn
en sortiríem, ni cap a on ; no em vingué cap preocupació respecte de les coses
que deixàvem presoneres o abandonades ; res, aquella cambra era una mena
de Nirvana, en la qual el clar de lluna ens havia colgat i hom s'hi trobava bé.

A trenc d'alba, s'inicià el traspàs de claror. L'esblaimament de la lluna
defallí i s'escorregué vers ponent, mentre a llevant apuntava una lluïssor
naixent, argentada de primer, sobre la qual s'esbandí després un pensament
de rosat i, finalment, se li superposà un tirant a groc, que esdevingué or vell.
Malauradament, a llevant també es marcava una calçada, venint de la banda
de terra, que deslluiria la sortida de sol.

Amb el dia, reprengué el trepig i el moviment a coberta del nostre
vaixell, on calia començar per la cerimònia d'hissar la bandera. Oírem que es
donaven ordres i, de seguida, el pas ritmat d'una companyia de ma rina, els
caps i les armes de la qual passaren davant de la nostra finestra, anant
a popa.

Al moment d'hissar la bandera, la música de marina rompé amb la
Marsellesa, acabada la qual el God save the King, en honor dels veïns anglesos i,
finalment, Els Segadors, saludant així Catalunya. Si FEspanya arribés mai a
tenir prou seny per a imitar semblant respecte, no hi hauria, ni questi0 cata-
lana, ni tantes d'altres, provinents de la confusió de la noció de Govern amb
la de domini, que és el dogma i la condemna seculars de la política espanyola
en ambos hemis ferios.

Vaig esperar que fossin acomplerts els formalismes reglamentaris en
un vaixell de guerra i quan, després d'una estona de quietud relativa, comen-
çaren a córrer les mangueres per a la neteja de s coberta, em semblà que podia
sortir de la cambra sense incorrecció i situar-me a l'exterior.

La nostra nau, que aleshores viu duia per nom. Duquesne, era un bonic
creuer cuirassat, modern, que feia respecte : canons de gros calibre acoblats
en torres blindades a proa i a popa, jocs de bateries secundàries pels costats,
encastellant-se en Fentrepont, alternant amb metralladores i canons anti-
aeris, i rematat el tot per la catapulta de l'avioneta i la torre de comandament.
La popa, on nosaltres, érem, feia una espaiosa esplanada envelada, entera-
ment desembrassada, llevat d'uns pilars amb canons ant i-aeris en el centre.
Més cap a proa, una bona colla de gent civil, probablement francesos recollit
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com nosaltres, perquè duien un braçal tricolor, s'estaven assoleiant, car feia
bo en aquella hora matinera ; arreu trastej ava marineria de tota mena.

Atracat a babord del nostre creuer, un torpediner feia l'efecte d'una
sardina al costat d'un dofi ; allà també anaven a dojo la manguera i els raspalls
i l'orla era feta un escorria ll : el qui no vulgui humitat, no cal pas que
vagi a bord.

El port de Barcelona era tristement desert i aquelles arboradures que
a la llum de la Lluna semblaven quelcom, es reduïen encara no a una dotzena
de vaixells de diverses menes i d'ordre inferior.

Davant nostre, vers migjorn, hi havia fondejat un magnífic creuer
anglès, encara més gros que el nostre, lluint així mateix un potent encimall
de bateries, coronat per l'avioneta i les cofes armades al cim dels pals.

En els molls, en aquella hora, no es veia absolutament ningú, ni cap
moviment, ni vigilància, ni organització de cap mena : la pobra ciutat era
realment una barca sense proa, ni brúixola, ni timó, però sobrada de capitans,
empesa pel vent que bufava i que, aleshores, ratxej ava del mal cart.

Estiguí bona estona a popa, passejant en el tros que la feina de la
manguera m'anava deixant lliure i, amb l'aire de mar matinal, el meu cervell,
que a la nit dormia despert, començà a deixondir-se i em revingueren idees
pròpies de la nostra situació que, com era la negació material d'una vida,
evocava lògicament recances espirituals, entre elles, que tenint en compte la
neva vocació per a conviure amb la natura i no atrcient-me gens la societat,
jo també hauria pogut ésser mariner, servant així fidelitat a aquesta mar que,
si ara ens salvava, jo havia estimat de petit en la plaj a i el rocam del meu
poble i després, de gran, quan ja havia corregut món, n'havia fet la meva
companya d'esplai, la meva confident en les trangolades de la vida, i l'amor ï
la bellesa de la qual jo havia predicat en públic més d'un cop ; potser era per
això que ara ella em corresponia tan de grat, acollint la nostra vellor malaurada.

Cap a les set, s'inicià una mica de moviment en el moll; algun home,
noies, criatures i dones amb cistells, que s'aplegaren en un dels molls forans,
vora unes casetes, arribant a fer-hi una colla que cridava l'atenció en aquelles
circumstàncies, perquè àdhuc un contramestre de bord m'ho assenyalà,
després de fixar-s'hi molt i em preguntà què era. Ben mirat, resultà que s'lii
contractaven per algun treball determinat per la jornada.

Més tard veiérem l'Almirall, el qual ens donà amablement el bon dia i
ens cridaren per a esmorzar. Jo ja ho havia fet, rosegant un tros de xocolata
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amb pa sec i unes galetes del proveïment embutxacat a correcuita la nit abans
a cal meu germà. Unicament vaig tastar una mica d'aigua que resultà desa-
gradablement cloritada i, per tant, de Barcelona. La muller, en canvi, acceptà
el cafè amb llet de consuetud.

Vull fer constar, perquè es vegi el tractament exquisit que ens donaren,
que, abans, el nostre valet de chambre, un marineret jove, molt eixerit, lla.via
ofert un bany a la meva muller.

Vers les vuit, se m'acostà el Comandant, demanant els nostres passa-
ports, per tal d'enviar-los al Consolat de França i em digué que, a les nou,
marxaríem cap a Port-Vendres, en el torpediner que teníem atracat a babord.

Poca estona després, comparegué el meu germà jaumet i la , seva muller
duent-nos els enyorats dos saquets nostres i a més el llur, a punt de marxa,
car venien amb nosaltres ; férem les presentacions i cortesies del cas, els
ensenyàrem la nostra cambra d'una nit, que havia substituït a la preparada a
casa llur i ens disposàrem a coberta per quan ens cridessin, cosa que no es
féu esperar.

Donàrem gràcies, tan efusivament com poguérem, a l'Almirall, per
Vexcessivament honorable acolliment que ens havia fet, ens acomiadàrem
del Comandant, el qual ens digué que esperava el retorn dels passaports d'un
inoment a l'altre, i ens encam inàrem a l'escala improvisada per a davallar al
torpediner, que s'anava omplint de la gent que el creuer li transbordava. Allà
ens rebé el comandant, i ens aconduí a la seva cambra, que deixava a la nostra
disposició.

Per fi, un mariner del creuer baixà a lliurar-nos els passaports, dels
quals el Consolat de França solament degué prendre nota, perquè no duien
cap visat, ni segellat i, de seguida, el torpediner desatracà i es posà en marxa.
Semblava que creixia a mida que s'allunyava del creuer, i tenia raó, perquè
també era tot un torpediner modern, gros, mogut per mazut, com prou ho
provava la ferum que feia arreu.
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En passar per la proa del vaixell anglès, aquest, amb cortesia inter-
nacional, féu formar una companyia d'infanteria, que ens saludà a toc de
cornetí i tabal, fins que haguérem ben passat.

Fondejat al bell mig de l'avant-port, hi havia l'Uruguai, de trista figura
i pitjor recordança, car era la presó maritima de mala fama, on havia estat o
estava tota mena de gent, des de la bretolada criminal fins a dignes companys,
quan el govern Lerroux-Gil Robles, d'una banda, preparava la actual rebellió
militar i, de l'altra, perseguia honorables ciutadans que liavien actuat segons
l'estat de dret. No s'hi veia ningú a coberta, llevat d'una parella de guàrdies
civils i l'aspecte del vapor era molt brut i deixat.

Sortírem del port i, virant cap a llevant, prenguérem aigües amb
bona marxa. La mar era lleument arrissada per un trangolet menut
venint de llevant i potser ressentint ja el grop que s'aguantava en
aquella banda.

Fora port hi havia fondejats tres vaixells italians i un d'alemany, dels
quals rebérem la mateixa cortesia, ço és, companyia d'infanteria formada, que
ens saludà a cop de cornetí i tabal mentre passàvem.

Aqueixa situació dels vaixells de guerra estrangers destacats á Bar-
celona, descobria la posició presa per llurs nacions respecte de la guerra civil :
França i Anglaterra, seguien el statu quo, que després proclamarien en
aquella tesi de «no intervenció», que consistí en deixar el camp lliure als altres;
Itàlia i Alemanya, en canvi, se'n separavc-n obertament, en complicitat amb
els de l'altra banda.

A mida que agafàvem forària, la perspectiva ens alçava les muntanyes
i Barcelona se'ns desplegava en amfiteatre, afitat a ponent pel Montserrat
encalitjat i, a llevant, pel Montseny ben perfilat.

Les senyores baixaren a la cambra del comandant on s'instalIaren
fent-ne un salonet de conversa, però nosaltres preferírem airejar-nos a coberta ;
de primer, a fer la coneixença del passatge — algunes dotzenes de fugitius —
i després, a prendre contacte amb el contramestre, el qual ens digué que no
arribaríem a Port-Vendres fins a les quatre de la tarda. Com que el nostre
torpediner, modern com era, podia fer els 32 nusos, vaig suposar que volia
estalviar combustible i, efectivament, passades les cortesies internacionals,
en ésser davant de Badalona, es posà a mitja màquina.
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tornar a port ï després d'una diada de fer de pescador, m'obligava a trescar la
muntanya per a anar a dormir a casa! I també, quantes vegades, reforçat amb
companys que es trobaven en el meu cas, havíem comès la temeritat d'envestir
la tramuntana i, rem per home, proejant a frec de roques, morts de braços i
amb les mans sagnoses del remar, ens havíem sortit amb la nostra !

St. Elm se'ns redreçava sobre el seu turó de granit rosa, enlletgit i
desgraciat dé fa pocs anys amb uns xalets novells que a hores d'ara ja deuen.
haver après el que és i pot el garbí en aquells indrets.

Tot allò era una evocació plena de records, aventures i recances de
jovenesa, quan jo fruïa i lluitava i em cansava en mar, per tal d'esbargir-me
de les malures, constrenyiments i malvestats d'en terra, perquè jo som estat
home de mar i de muntanya, però no pas de ciutat, ni de societat.

La badia de St. Feliu de Guíxols se'ns obrí després amb el seu Passeig
de Mar, on hi hagué la casa pairal dels Patxot, que jo fiu tirar a terra en anar-
me'n, perquè, no continuant el meu nom, no volguí que aquell honorable
casal secular es desviés de la tradició rectilínia de la família.

I de bord estant, esguardant la casa nova que j o hi havia fet fer per a la
nostra filla Montserrat (a. c. s.), nada allà mateix, se'm renovava la punyida
tràgica, com tantes altres de més fresques : quan a St. Feliu hissaven la bandera
de coberta de la casa nova, nosaltres teníem la Montserrat (a. c. s.) de cos
present ala Bonanova. Aquesta casa, que ara se m'apareixia al davant i que
feia anys no havia vist, és morta de naixença i de grat l'hauria tornada a
enrunar, si no l'hagués defensada la nostra filla Maria (a. c. s.), morta també
pocs anys després a S. Sebastián, lluny de la nostra terra i exclamant en els
seus darrers dies : « i haver de parlar en castellà ! » La mort, que tan cruelment
me prengué els pares de jove, i quan pare, les filles llevat d'una, ara m'ha
respectat la vida, obligant-me a presenciar coses, morals i materials, que
m'hauria estimat més no veure : el meu auguri de mala vellesa es va acomplint,
malauradament i amb escreix, perquè estem assistint, no solament a la nega-
ció de la nostra pròpia vida, sinó a una desfeta i regressió socials.

Allà mateix on ara s'alça la torratxa de la casa nova, jo hi havia cons-
truït el meu «Observatori Català», amb el qual em vaig consolar, durant uns
anys, del desviament que les crueses de la vida havien portat a la meva vocació,
quan la mort prematura de la Mare (a. e. s.) trencà sobtadament els meus
estudis a l'estranger.

468



ÈXODE

A part del costat intellectual i moral, aquell esforç no ha pas resultat
inútil: d'ell pervingué una més completa sistematització de la pluja a Cata-
lunya, haguérem majors clarícies sobre la tramuntana i les seves velocitats
màximes, i després, en el Servei Meteorològic de Catalunya, a Barcelona, la
Secció Nefològica de la (c Fundació Concepció Rabell i Cibils », que és un dels
primers arxius d'Europa referent a núvols, amb els seus elements per a la
determinació de les altituds i que tan bell paper fa en l'Atlas Internacional
de Núvols publicat pel Comité Meteorològic Internacional.

Sobretot, les nits passades sota la cúpula, de cara als estels, acompanyat
pel ritme de les onades rompent a la plaj a i el batec solemnial del rellotge
sideral, moltes vegades me foren un oasi en els sorrals de la diada i em retor-
naren una serenor d'esperit que bona falla em feia.

En deixar St. Feliu, per raons físiques i morals, vaig donar l'equa-
torial amb els seus accessoris, el teodolit geodèsic que em servia de cercle meri-
dià, el rellotge sideral i la cúpula, a la Societat Astronòmica de Barcelona que,
de primer, volgué muntar-ho en el Parc, on hauria servit, a més, d'Observatori
Popular, però hagué de desistir¡ acabà installant-la en la Universitat de
Barcelona.

La secció meteorològica, vaig donar-la al Monestir de Montserrat amb
la condició de muntar-la i fer-la funcionar en els cims de St. Jeroni. Quant
als meteorogrames ¡registres d'observació acumulats, foren dipositats en el
Servei Meteorològic de Catalunya, amb facultat de recuperar-los sempre
que volgués.

En construir la casa nova, un sentimentalisme volgué que la gran
llosa nummulitica de Girona, que feia de setial al meu equatorial, servís de
llinda per a la porta d'entrada ; però, com que la llosa tenia un forat pel qual
passava el contrapès del regulador de l'equatorial, això implicà un desbasta-
ment forçat de la llinda amb una talla especial, que imposà les línies arqui-
tectòniques de la casa, altrament de les que jo hauria volgut.

Continuant en coses retrospectives, també vaig muntar per recordança,
en la casa nova, la porta de tec esculpida que fou de la meva biblioteca, sota
de l'Observatori, i en la qual es desplega un pergamí reproduint, en gòtic,
una frase del Kempis que, escurçada, és la que després esdevingué el molto
del meu ex-libris. Quantum mutatus ab illo !

Potser no serà de més, completar la història d'alguna d'aquelles des-
ferres. Les jàsseres que aguantaven la torre de l'Observatori, les vaig donar a
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l'Institut de Cultura de la Dona, aleshores en construcció a Barcelona, on les
utilitzaren per a la sala de festes. Uenteixinat de la meva biblioteca serví
per al sostre de la Biblioteca Popular d'aquell Institut, igualment que el de la
nostra cambra passà a l'aula de la Verge de Montserrat, també del
mateix Institut.

És aixi com fou dissolta i esbarriada una de les grans illusions de la
meva jovenesa : un bell començament de llista.

I tota aqueixa barreja de realitats i records, anava passant allà en la
riba, talment com havia passat ço anterior, i jo m'ho estava mirant de mar
estant, a bord d'un vaixell de guerra, camí de l'estranger, fugint de la nostra
terra que s'havia deixat envair pels uns, que li lian pagat amb crims el pa
que ella els ha donat, com ho serà demà pels altres, que hi portaran la tirania
i el pervertiment, assentats sobre un tou de caragirats.

Terra endins, les Gavarres ens guaitaven amb Vall Venera en l'avant-
guarda, des d'on arrenca aquell serrat, tan bell i esplèndidament emboscat
abans de la guerra i ara desforestat que, pel Puig de les Gojes, mena al planell
de Romanyà de la Selva i segueix pujant cap a Girona fins als Angels, magní-
fica miranda devers l'Empordà, ribetejat amb la seva Mar Blava, i cap a la '
Selva, murada per les Guilleries, escaló i replà del Montseny. Tot allò contenia
anys de la meva joventut, que ara m'aparentava daurada, si bé, en el seu temps,
certament, no ho havia pas estat tant com això.

Passat el Puig de les Forques, on de petit jo encara hi recordo un molí
de vent, Calasans havia estat l'escenari de les nostres aptituds i imprudències
nedadores d'infants : després, se'ns obrí la plaja de St. Pol amb la Punta de
Pinell, ara malmeses ses pinedes, i substituïdes per construccions destructores
de la plàcida bellesa natural.

El torpediner aguantava bastantes aigües, havent de remuntar el Cap
de St. Sebastià i el Cap de Creus, però el sentiment m'escurçava la llunyania
de tots aquells indrets, que em feien reviure momentàniament tota una vida
i que, molt probablement , no reveuria mai més.

Sa Conca, encara servava una mica la seva dignitat tradicional ; érem
en les mars preferides per a les nostres pesqueres, car àdhuc hi havia pescat
tonyines i on també ens havia sorprès més d'un cop, traïdora, la tramuntana, que
ací no té recers i s'hi descarteja d'una manera de més mal tractar que a la banda

470



ÈXODE

de les penyes, cap a Tossa. La Conca era una mena de paradís de la nostra
infantesa per a la recerca de caragolets, que la mar hi escopia abundosament
després de cada temporal car, essent encarada a migjorn i oberta a llevant,
ne rebia tot l'embat.

Enllà, venia l'inacabable sorral de la Plaja d'Aro, al fons de la qual,
vers ponent, les solituds del Carcassell reganyaven llurs geps característics que
li han valgut el nom, mentre tancava l'horitzó el Montseny amb les Agudes que
ens guaitaven enasprades, signant una altra illusió tardana, aviat marcida:
la Masia Mariona, on ens havien volgut matar i que abandonàvem en aquells
vessants.

La Plaj a d'Aro, abans era un seguit de pinedes com no recordo haver
vist mai enlloc de tan extenses, una bella defensa, ignorada i no agraïda, pels
conreus del Pla de Ridaura, cap a Fanals ; però, sempre després de la guerra!

començaren a fer-lii tallades, el garbí s'hi acanalà i es posà a ensorrar els camps
i vinyes properes, lliçó que segurament no oblidaran aquells pagesos, però
que pagaran cara, perquè l'errada fa de mal adobar i demana molt de temps.

La marxa del vaixell seguia desplegant-nos la cinta panoràmica, amb el
sorral corbat de Palamors, on desemboca la Vall que mena a La Bisbal i carac-
teritza el Baix Empordà, canal preferent per la davallada de la tramuntana,
amb una sobreeixida pel Coll de Sa Ganga, a la banda de Calonge.

Després de Palamors, que és més bonic d'en mar que no pas d'en terra,
i de La Fosca, explotada darrerament, se'ns acostava el Cap Roig, bonica
contrada amb rocam que s'allarga sotaiguat i ressurt mar endins en Les
Formigues (Les Illes), on jo havia vist treballar els corallers de Bagur i, també,
negar-se més d'un vapor malgrat la proximitat del Far de St. Sebastià, car
la boira és prou traïdora, en mar i en terra.

De mica en mica, se'ns encarà la plajeta de Llafranch, plena de records
ioguiners de la meva infantesa, car allà vaig començar d'anar en mar; de
manera que, de tot aquell coster, us en podria dir els noms, explicar les senyes
marineres per a la calada dels ormeigs i detallar el fondal de la mar, amb la
seva distinció en net i brut, alguer, grapissà, roquisser, etc. i les menes de peix
que s'hi agafa.

Allà, el meu avi matern tenia una caseta on anava a passar l'estiu des
de Palafrugell, i ens hi solia invitar part de la temporada. Aleshores, Llafranch
tenia escassament una dotzena de cases i resultava un lloc paradisíac per a
nosaltres, infants. Davant de la modesta caseta, adossada al marge i amb
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pedrissos a fora, s'hi armava tota una ombrera coberta de brancam de pi que,
amb Fassoleiada, feia una olor que no he sentit mai més enlloc com aquella i
que sempre recordo amb encís. Dessota l'ombrera, nosaltres jugàvem tot el
dia amb altres criatures del veïnat, menjàvem peix a tots els repassos, peix
de totes menes, cuit de totes maneres, i els noms de tots els quals sabíeni. A
la nit, alguna vegada, ens deixaven esperar el «soga¡ » de les xàvegues, que
solia ésser molt tard per Fanar al llit d'una criatura i, asseguts en el pedrís, tot
fent becaines, guaitàvem mig somniant el flamejar dels festers surants en
aquella pesca aparatosa. Per aquells marges i aquelles torrenteres, en aquell
temps els grills cantaven com mai més, ni les cigales en els alocs, ni tamarius
com aquells que ens servien per a tapar els cistells de peix que regalàvem. De
matinada, abans de l'alba, un vell mariner que havia estat a Cabo Verde,
obria el balcó de la sala on tots dormíem, en llits separats per cortines, i,
guaitant l'estelada, ens donava l'hora d'alçar-nos. Encara mig adormits,
en la fosca matinal, saturada de flaires boscanes, varàvem el bot per a anar a
llevar les « armaiades », els palangres o les nanses i, després de bon xic de remar
i de treballar, de vegades amb prou de mar, tornàvem en terra, on la resta de
la mainada ja ens esperava a la plaj a, encuriosida per veure el resultat de la
calada i ajudar-nos a « desmaiar », treball d'habilitat prou dificultós i arriscat
quan hom es trobava amb una escórpora, una rascassa, una llagosta o àdhuc
un corn de mar, boronats per la llevada. Acabat aquesta feina, tots anàvem
a coure Fesmorzar, que era el mateix peix que havíem agafat i que nosaltres
portàvem. També, en terra, per aquelles pinedes, turons i vinyes, seguíem
els caçadors i encara recordo la cansadora traïdoria de les perdius que, quan se'ns
alçaven d'un turó, se n'anaven a l'altre i ens feien malbé els peus per a retrobar-
les i aleshores elles ens repetien la mateixa burla o s'acollien a les penyes.
Perquè totes aqueixes recordances són tan belles a posteriori i, en canvi, hom
no 'n te prou consciència per a gaudir-se'n quan s'esdevenen ?.,.

L'espadat del Far de St. Sebastià se'ns presentà després. Malgrat
que teníem bastantes aigües, perquè ens esperava el Cap de Creus, com que la
pluja havia netejat l'atmosfera, la costa era molt clara i jo àdhuc hi reconeixia
el corriol que davalla a la Font dels Frares on, la darrera vegada que vaig
estar, era amb l'amic Maragall i d'altres companys, alguns ja morts.

Cala de Gents, Cala Pedrosa, Aigua Xelida, Aigua Blava, eren l'avançada
de Bagur, que bracejava amb el seu semàfor i ens guaitava des de dalt del
seu coster ; enllà, la Plana de Pals amb Sta. Margarida de Montgrí ; més a
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llevant, les Medes i 1'Estartit, que semblava una paletada de calç en la
margenada.

El vent fresquejava i el tràngol augmentava, perquè no debades embo-
càvem el Golf de Roses i a coberta, entre el passatge, ja feia estona que s'havia
fet públicament la distinció entre mariners i no mariners. El nostre cambrer
de taula festejava fraternalment i caritativa, una noia simpàtica com ell que,
aguantant-se a l'orla, de tant en tant tenia mareig, però ell l'assistia gentil-
ment, li anava a cercar brou i tornaven a festejar com si tal cosa, bo i esperant
que els trenqués la conversa el novell accés de mareig, que requeriria brou altra
vegada i així anaven tranipejant el viatge imposat : la jovenesa sempre serà
jovenesa i la natura també. En canvi, a estribord, més cap a popa, l'espectacle
era tràgic perquè una noia, que semblava molt desinvolta al començament
del viatge, tingué mareig, però a aquesta li provocà un atac d'epilèpsia, que
segurament patia, i era presa de contorsions i espasmes violentissims, que feia
molta llàstima, perquè dos mariners joves i forçuts no podien aguantar-la, ni
contenir-la, car semblava que volgués tirar-se en mar.

De tant en tant, passava el contramestre de bord i s'aturava a fer-nos
una mica de conversa. Comentant el desastre de la nostra terra i de ço que ells
veien en llur estada a Barcelona, ens deia:

— Us passa exactament el mateix que nosaltres vàrem veure a Sebas-
topol, quan la revolució russa.

Nosaltres li remarcàvem l'aspecte polític de França, no poc similar
amb els nostres antecedents i del gros perill, intern i extern, que això suposava,
però ell ens respongué amb gran convenciment :

— La Marina francesa està bé i sempre farà el seu deure.
Esplaiant-se més, ens confessà que estaven molt cansats per culpa de

Barcelona., car no els permetia tenir conge, i el mariner, quan és en mar, sospira
per la terra i, quan és en terra, enyora la mar. I per a justificar la queixa,
aleshores afegí :

— Teniu ! ara acabem de rebre l'ordre de sortir cap a Mallorca de
seguida que haurem enllestit Port-Vendres, o sia, aquest vespre mateix.

El tràngol s'havia esvorat força i, de vegades, gairebé arribava a coberta,
però, com que el torpediner el proej ava i era vaixell llarg, no es movia gaire
i a coberta s'estava bé, eecar que molt esventada pel gregal que seguia tirant.

Érem enfora del Golf de Roses, encarats al bell mig de la badia; havien
passat vaporets de cabotatge, algun d'ells massa carregat car, no podent
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remuntar, sovint embarcava cops de mar per la proa, fent una mica d'espec-
tacle; també trobàrem bots que pescaven el volanti a forària i fondal, gràcies
a llurs motorets clavats a la popa, havent així mecanitzat aquell estimulant
i noble esforç del meu temps, quan calia refiar-se del rem o la vela i la traça
del timoner.

Des del mig de la badia on érem, a certa forària, se'ns obria l'Empordà,
la Garrotxa, el muntanyam de l'Urgell i la Cerdanya. Tot allò contenia el meu
passat, íntim i extern, que m'acomiadava; L'Escala i Empúries, on havíem
estat amb la Mariona (a. c. s.), Puig Neulós, Les Salines, la Mare de Déu del
Mont ; el Costabona, avantguarda de la carcanada pirenenca, que segueix
cap al Puig de Bastiments, la Serra del Catllar i el Puigmal ; Rocacorba,
Puigsacalm, El Far, Solterra i el Montseny, que s'obstinava a no voler-nos
deixar malgrat que nosaltres el deixéssim. Semblava talment aquella percepció
de l'agònic, quan sintetitza en un instant tot l'ésser de la seva vida.

A mida que s'apropava el Cap de Creus, se'ns descobria la monòtona
riba rossellonesa, baixa, llisa, plana, sorrenca i fangosa, tan diferent de la
costa granítica i redreçada que veníem admirant d'ençà de Lloret i l'epíleg
de la qual consistia en el Cap de Creus amb Cadaquers i les nombroses cales
en el seu rocam, de banda i altra.

En havent remuntat el Cap Norfeu, minvà el tràngol llarg però, en
fer proa a Port-Vendres, ens tocà una mica de costat i el passatge no mariner
tornà a exhibir-se, perquè, amb menys mar, el vaixell brandava més.

Férem proa a terra, decididament, i s'acabava la part marítima del
nostre èxode : ben aviat entraríem a l'exili, exili voluntari, si voleu, però
no per això menys exili, agreujat per l'edat.

El muntanyam del Cap de Creus anà avançant a mida que nosaltres
fèiem camí, tapant així la nostra Catalunya, com una mena de barratge que
tanqués aquell passat, que encloïa tota la meva vida d'acció i que ara s'esvania,
no pas en l'horitzó, sinó precisament per manca d'horitzó, degut a un destorb
material fortuit. Allò era, verament, la imatge exacta del trencant que s'estava
obrant en la nostra vellesa, car, bé podria ésser que aquell barratge resultés
definitiu i desconnectés la resta, poca o molta, de la vida nostra.

Les cales a llevant del Cap de Creus anaven desfilant davant nostre i
precisant-se a mida que ens aterràvem. Aleshores, el contramestre se'ns tornà
a acostar, dient-nos, amablement, com sempre.

-- Ara vé el pitjor del viatge.
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— Com és això ? Què voleu dir ?
— El demanar entrada; és llarg i cal tenir paciència.
— Demanar entrada ? No ho entenc; és que un vaixell de guerra no

pot entrar lliurement a casa seva ?
— No, ens han de donar entrada.
La França burocràtica, sempre alerta, feia acte de presència.
Al cap d'una estona, el torpediner, que ja tenia hissada la bandera de

demanda d'entrada, s'aturà, i entre el tràngol que venia de fora i la ressaga que
llençaven les roques, nosaltres restàrem parats en un brandim-brandam que
m'estranyà no fes més víctimes a coberta, cosa que permet suposar que deu
haver-hi quelcom de subjectiu en el mareig, perquè en aquells moments la
sola illusió del desembarcar el contenia.

Un bot amb motor, que venia d'en terra, ballant en el tripijoc de la
trangolada espessa, se'ns acostà, prengué els papers del vaixell i se'n tornà
deixant-nos allà mateix, bressolats de tots costats, esperant i desitjant que
poguéssim fer màquina.

Tal com ens havia previngut el contramestre, sens dubte anticipant
que ens sorprendria una formalitat que, en el fons, potser ell mateix no tro-
bava prou lògica, ni pràctica, ens calgué tenir paciència perquè ens cançàrem
d'esperar.

Per fi, al cap de més de mitja hora, el vaixell tornà a arrencar i enfilàrem
l'entrada de Port-Vendres, afitada per una petita escullera on flamejava la
bandera francesa i el rocam de la qual era cobert de vailets de totes edats,
amb calçots de coloraines perquè s'estaven banyant i els quals ens feren una
sorollosa acollida en passar.

Atracàrem al moll i mentre érem a coberta, esperant que ens despatxes-
sin la duana i els passaports, oírem veus que, de baix estant, ens cridaven
amb marcat entusiasme que ens sorprengué, perquè gairebé no els coneixíem:
era una colla de catalans, que allà esperaven que baixéssim de bord, entre ells
el Professor Balcells i l'alt personal de la Banca Arnús.

De seguida de parlar amb ells, vaig comprendre aquella exclamació
d'En Font : « Quin desastre ! », que jo havia copsat en el telèfon de Mosqueroles.
I és que nosaltres havíem d'haver sortit el dia abans amb la colla del Prof.
Balcells i no havent comparegut nosaltres per oblidança de la policia, els
nostres companys eventuals ens havien cregut assassinats. Es veu que el pla
primitiu d'En Gassol era molt ràpid i executiu : treure'ns del Montseny a
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entrada de nit i lliurar-nos directament a l'Almirall francès, en el port de
Barcelona, sense fer estada a ciutat. Però, tal com anaren les coses, resultà
millor, perquè em permeté tornar uns instants a la Bonanova, tenir contacte
amb el meu germà i, com a conseqüència, que aquest i la seva muller ens vol-
guessin fer companyia en el nostre viatge forçat.

Bo i esperant a coberta que ens toqués el torn dels passaports, encara
férem descobriments en el passatge, perquè d'una porteta sortien unes dones
encongides, no vestides, sinó embolcallades de negre, de la manera més dis-
cordant : duien sabates on ballaven els peus com si fossin esclops, faldilles que
s'arrossegaven malgrat la cura que elles tenien de recollir-se-les, cossos de
qualsevol mida ajustats a força d'arrugues i anaven cobertes de cap amb
coses que no eren ni mocadors, ni capells, ni mantellines, ni toques: es veia de
lluny que eren unes pobres monges que la tempesta esbarriava.

El comandant tingué la cortesia de lliurar-nos els nostres saquets,
despatxats per la duana sense haver estat oberts : li donàrem gràcies efusi-
vament per la manera com ens havien tractat i la generosa collaboració de
la Marina francesa a salvar-nos la vida; ens acomiadàrem així mateix del
contramestre i del gentil mariner que ens havia servit a taula ; la policia
segellà els nostres passaports, agafàrem la passarella i els de baix cuitaren a
envoltar-nos, fent-nos la mar de preguntes i volent saber coses i més coses,
com si en vint-i-quatre hores pogués haver-hi res de nou, a no ser les mateixes
indignitats d'abans.

Era a la tarda del dimarts, dia 4 d'Agost del 1936, a les quatre tocades.X11:1
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Satisfeta la curiositat mútua i un cop canviades les impressions res-
pecte dels esdeveniments que ens foragitaven de Casa Nostra, ens desitjàrem
recíprocament bona sort o els menors entrebancs possibles, i ens separàrem
per tal de continuar el nostre camí, car tots el teníem diferent.

El pobre Mn. Serra i Vilaró, que s'havia refet una mica amb el viatge
i la companyia, volia anar a Roma, però no tenia diners perquè l'havien fet
sortir, com nosaltres, únicament amb el que duia a sabre. Nosaltres no el podíem
ajudar, perquè solament disposàvem de dotze francs que tenia el meu germà,
ben justets per a anar a Perpinyà amb el tren, si calia. Però, la Senyora que
havia estat companya nostra, sembla que devia facilitar-li la solució, perquè
se n'anaren tots dos ; Mn. Serra i Vilaró donant-li la dreta i portant-1i el maletí
a tall de criat, ço que ens feia no poca gràcia, sabent com sabíem tota la
veritat del cas.

Nosaltres cercàvem un auto que ens portés de seguida cap a Sallagosa,
a casa la nostra filla, que ignorava el nostre viatge i poc pensava com ens tenia
de prop; el sol encara era alt i podíem arribar-hi de dia. Això que ens semblava
tan natural¡ faedor, se'ns començà a enterbolir en preguntar als catalans per
un auto de lloguer i ens respongueren que no en sabien cap ;àdhuc un d'ells
precisà que sospitava que no n'hi havia.

Davant d'aquest argumerit tan poc conhortador quan ens crèiem tenir-
ho tot resolt, decidírem d'anar a berenar, mentre el meu germà correria pel
poble mirant d'aclarir la cosa, per tal d'obrar en conseqüència.

Venint del neguit, desordre i brutalitats d'on nosaltres veníem, feia
una estranya visió la dels carrers de Port-Vendres, amb gent transitant en
tota placidesa i omplint els cafès en una tarda estival, entaulada per les aceres,
fent cridòria meridional.

Entràrem en un d'ells a esperar el meu germà que se n'anava a la recerca
d'un auto. El cafè era animat, calitjós del fumar i feia aquella fortor caracte-
rística, tan desagradable als qui, com jo, no són de la confraria. La casa era
vigorosament regida, des del taulell, per una dona molt fornida, de cara mascle
ï que semblava un farcell vivent, la fortitud de la qual poguérem constatar,
perquè, havent caigut a terra la cafetera a un pobre cambrer, de la boca de la
mestressa n'eixí una erupció híbrida de mal francès i pitjor català, que un
filòleg no hauria pogut destriar en tota la seva vida.
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Com que el meu germà trigava a venir, ço que no era pas massa bon
senyal, sortírem a explorar el veïnat, sense allunyar-nos per tal de retrobar-nos.
De seguida descobrírem que el cor de la vila era el lloc on ens esquèiem: aquells
carrers, cafès i magatzems tocant al port, on el nostre torpediner s'estava
enllestint per a tornar a sortir. L'estació del carril, enlairada, resulta de fet

una altra barriada.
Després de perdre bona estona, que ens recava perquè el sol anava

baixant, comparegué el germà dient que havia trobat un taxi, però que justa-
ment havia fet viatge a Perpinyà, on li havien telefonat que tornés ; per tant,
calia esperar encara.

Seguírem rodant pel poble, esperant debades la tornada de l'auto,
perquè es veu que en terra hi ha més entrebancs que en mar car, al cap d'una
bona estona, una dona s'acostà al meu germà per a dir-li que l'auto encomanat
no vindria pas, puix que havia tingut una topada en la tornada de Perpinyà ;
suposàrem que no s'havia fet gaire mal perquè, probablement, aquell auto
promès no havia existit mai.

Davant d'això, ens calia agafar el primer tren cap a Perpinyà i jus-
tament era l'hora, de manera que l'autobús ja havia fet la cursa i era de retorn
a la parada. Sortosament, poguérem convèncer l'amo, que també era una dona,
que arrenqués cap a l'estació, ons ens deia no arribaríem a temps, perquè ella
n'havia baixat i el tren ja hi era.

Efectivament, férem el revolt de la pujada amb tota la barroeria pos-
sible, baixàrem a l'estació davant del tren, correguérem a prendre bitllet i
tinguérem just el temps de pujar en el primer vagó que topàrem i que resultà
ésser un coupe de primera.

L'anar en tren, fou una altra novetat de la diada, perquè feia anys qúe
no hi havíem anat, puix que, havent deixat córrer el viatjar, les nostres majors
escapades de Barcelona eren anar al Montseny i ho fèiem sempre amb el
nostre auto.

Feia calor, i aquella estesa de vinya, amb el Pirineu al fons, recordava
prou la nostra terra, solament que el Montseny era substituït pel Canigó,
d'aspecte molt diferent ; també la transició de l'aire de mar, fresquet, a Vestuba
de la terra, augmentava la feixuguesa d'aquell caient de tarda.

El paisatge m'era prou conegut d'anys enrera — quan s'és vell tot resulta
evocació — per les moltissímes vegades que l'havia travessat amb el ràpid
anant a París, camí de Reims. Precisament per aquesta raó, me va semblar
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llarg el trajecte de Port-Vendres a Perpinyà, i potser també perquè pensava
massa en el temps perdut a Port-Vendres, i en la tirada de carretera que ens
esperava fins a Sallagosa.

Arribats a Perpinyà, passàrem revista a la renglera de taxis que espe-
raven a la sortida de l'estació i ens ficàrem en el que ens entrà més per Full;
férem preu, que la nostra filla pagaria a Sallagosa, perquè el tren se'ns havia
menjat els pocs diners que teníem ; demanàrem al xofer quan de temps li
caldria per a dur-nos a Cerdanya, ens respongué que dues hores i mitja, i arren-
càrem enfilant la carretera que travessa tot aquell pla de vinyes.

Aviat ens convencérem, una vegada més, que no cal fiar de les aparences,
car nosaltres havíem triat el taxi de més bella presència, la qual no corres-
ponia amb els fets. Amb el traqueteig, un dels vidres començà a no voler-se
aguantar i es convertí en un problema insoluble que ocupà el meu germà
durant tot el viatge, de primer, enfonyant-hi papers a tall de tascó, sense resul-
tat, després reforçant-ho amb un paquet de claus que duia i tampoc, afegint-
hi mocadors que també lliscaven, de manera que, a cada pocs kilometres,
ens calia remuntar el vidre i refer la complicada maniobra.

Anàrem passant tots aquells poblets, on la gent prenia la fresca, tre-
ballava o jugava al peu de la porta, ço que era una agradosa variant després
de les hores de navegar ; però, enllà del trencant de la carretera del Pertús, el
camí se m'omplia de tristes enyorances car, feia anys, l'havia fet amb la
Mariona (a. c. s.) quan, en ple Setembre, volgué dur-me a St. Pere dels Forcats,
a la casa de la Sra. Verdaguer, on ella havia fet estada de salut i de repòs.
Mentalment i dolorosa, jo anava revivint aquell viatge ; vaig reconèixer
la botiga on havíem fet benzina amb el nostre auto i l'indret de xiprers on
havíem parat per berenar, arrecerats de la forta ventada. Ja dintre la vall,
que s'anà estrenyent, cercàrem la carretera del Vernet, on encara, més temps
enrera, havíem estat tots aplegats amb la Montserrat (a. e. s.) i, acoblant les
tristors passades amb les brutalitats i incertesa del present, per primera vegada,
després de tants anys, vaig començar a consolar-me de la mort llur.

El Canigó, amb les seves llepasses de congesta, restava enrera i ens
anàvem endinsant en la gorja del riu; els pobles minvaven i es distanciaven,
la carretera seguia puj ant més marcadament, amb el serpenteig característic dels
riberals ; de tant en tant, podíem admirar els elegants ponts i viaductes del
carrilet de Cerdanya, el sol era a la posta, començava de fresquejar i em feia
l'efecte que el camí fet no corresponia a la dita del xofer.

479



GUAITANT ENRERA

La vegetació anava canviant, els cingles es redreçaven i en ells s'hi
destacava, penjat, algun poblet abrigat per l'avetosa, que s'anava estenent
serres amunt ; el paisatge esdevenia molt més turmentat i les torrenteres, més
que aigua, duien l'escorrim de pedregam que la denudació hi abocava.

En agafar els revolts que pugen a Mont-Lluís, vaig notar, com l'altra
vegada amb la Mariona (a. c. s.), que se'm tapaven les orelles i la veu se m'apa-
gava; la muller i la cunyada ho ressentiren igualment pel que respecta a les orelles.

El temps passava, la llum minvava, ja s'anunciaven llengots de boira
en els serrats, la fosca ens queia damunt i mai no acabàvem d'arribar a la co-
llada. Per fi, en un girant, se'ns presentà un llum elèctric avisant els afores de
Mont-Lluís, al mateix temps que ens colgava la boirada.

Com que, en la darrera part del camí, el xofer semblava dubtar, vaig
demanar-li si coneixia bé el camí i quant ens mancava encara per a arribar a
Sallagosa. Respongué, decididament, que sí, car hi havia estat moltes vegades,
que encar n'hi havia per tres quarts de baixada i que, anant amb ell, no tin-
guéssim cap por.

Passàrem davant la tètrica portalada de Mont-Lluís, pròpia dels pobles
medievals fortificats i agafàrem el pla de la Collada, on la boira s'era ajaçada
i ens enfredorava, de manera que calgué repartir-nos els abrigalls, aquells
abrigalls que, previsorament, fèiem seguir des del Montseny; però, el temps

passava, el rellotge caminava, nosaltres anàvem cada vegada mes poc a poc i
no es veia el terme d'aquella tirada que, emboirats dintre la fosca, semblava
un viatge als llims.

El cansament nostre, més que motivat pels dos dies i una nit de molta
agitació, produïa impaciència que es traduïa en preguntes al xofer, el qual
responia sempre amb el seu « tingueu pas por », quan era ell qui tenia por,
perquè, observant-lo bé, vaig descobrir que els seus ulls eren d'aquells que
gairebé no hi veuen quan minva massa la llum i per això ens duia a pas d'anar
a peu, malgrat ésser el camí baixant.

Feia a prop de quatre hores que rodàvem quan entràrem a Sallagosa.
D'esma, per les explicacions que recordàvem, encertàrem la casa de la nostra
filla, on es presentà, de primer, el meu germà tot sol, anunciant la nostra arri-
bada. Naturalment, ningú no ens esperava i com que era tard — vers les deu
hores — ja havien sopat ; la casa era plena de gent que havia fugit per la
muntanya, i que els nostres acollien, de manera que ens feren una recepció

emocionant i espectacular.
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En Manuel sortí a rebre'ns en el jardinet, la nostra filla portava els
menuts al llit i trigà uns moments a baixar; després la Nuri i En Rafel, se'ns
presentaren en pijama al replà de l'escala per a abraçar-nos i nosaltres entrà-
rem a la cambra de la Cecília que ja havia agafat el son. Tant aquestes cria-
tures com la nostra filla havien tingut la gran sort, que no capiran mai prou bé,
d'ésser fora de Catalunya d'ençà del Juny, estalviant-se així la perillosa i
indigna tragèdia que nosaltres havíem presenciat i sofert.

Calgué improvisar un sopar per a quatre persones i llits per a dormir
en una casa ja plena de gent, però la nostra filla estava bregada en sorpreses
d'aquesta mena, sobretot d'ençà que havia esclatat la revolució, car tothom
que devallava dels cims trucava a la seva porta.

El nostre gendre, En Manuel, ens pagà l'auto de Perpinyà de manera
que, per primera vegada en la vida, nosaltres havíem fet tot el viatge MosgL.e-

roles — Barcelona — Port-Vendres — Sallagosa, enterament de franc, perquè'
el carril de Port-Vendres a Perpinyà, l'havia pagat el meu germà Jaumet.

No trigà gaire a ésser a taula el nostre sopar i aleshores, davant de tota
la concurrència, tot sopant, explicàrem en poques paraules la nostra història
i la Ció es pogué convèncer que tenia raó de predicar-nos que fugíssim,
però també veié com la cosa no era, ni de molt, tan faedora com ella
es pensava.

En havent sopat, gran ramenament de llits, perquè els que ocupaven
la nostra cambra hagueren d'encabir-se a la casa del costat, que també per-
tany a la CiO, mentre el meu germà i la seva muller es consolaven de matalassos
en terra, en el saló.

Feia 25 anys que no havíem passat la frontera amb la muller, perquè
ja havíem deixat córrer el viatjar, i aquesta aventura, tràgica i brutal, era el
trenc de la nostra vellesa, que feia anys jo pressentia.

Devem la reeixida del nostre èxode, o sia, la nostra vida, en primer lloc
a l'amic Prof. Eduard Fontserè, que fou el qui donà l'alarma a La Generalitat
de seguida que rebé la meva carta explicant-li l'episodi de la nostra afusellada ;
al meu germà jaumet, qui ho féu igualment poc després i ormejà la resta;

a l'activa benvolença d'En Gassol i a la cavallerosa generositat de la Marina
francesa.

Cansats d'esperit i de cos, a mitja nit ens ficàvem al llit, aquesta vegada
ben despullats i enterament lliures del neguit que feia setmanes que ens marti-
ritzava a l'altra banda dels Pirineus.
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Acabat l'èxode, començava el nostre exili, que bé podria ésser de
molta durada, perquè els fets de casa nostra deixarien un pòsit i provocarien
unes reaccions que costava poc de preveure i aconsellaven mantenir-nos-en
fora decidídarnent ja que, sortosament hi érem per fi.

Eren les vuit del matí, dimecres 5 d'Agost del 1936, quan començàrem
a vestir-nos en aquella cambra del segon pis de la casa de la Ció, a Sallagosa,
que feia anys ens havien preparat, sense que nosaltres ens decidíssim a anar-hi,
perquè les nostres desgràcies de família ens havien fet perdre l'humor de

viatjar ï les misèries físiques augmentaven aqueixa inèrcia.
Malgrat el cansament del viatge, feia hores que estàvem desperts, car

veníem avesats gairebé a no dormir, i fèiem espera escoltant les remors des-
conegudes amb què entrava el dia, mirant Wesplicar-nos-les fantasiosament ;
així entreteníem la natural impaciència per a obrir els finestrons i poder veure
el novell paisatge que ens oferirien.

Després de tans anys de monotonia en el nostre viure, ens era un gros
esdeveniment aquell canvi de casa i de contrada, precedits per l'accelerada
transició de les darreres nits: diumenge en el Montseny, dilluns a bord del
vaixell de guerra francès i dimarts en el planell de Cerdanya, a Sallagosa.
Donada la nostra manera d'ésser, sentir i pensar, el sol enunciat d'aqueixa
aventura proclamava clarament la transcendència del daltabaix que ens
empenyia i del qual havíem reeixit a alliberar-nos, almenys personalment ;
la part més urgent, pel que es referia a la família, l'havíem resolta puix que
érem tots aplegats, fora l'abast de la bèstia humana desfermada. La casa de
Sallagosa complia aleshores plenament la seva missió perquè, si bé jo l'havia feta
comprar a la nostra filla principalment com recurs d'estiueig, també escollírem
la situació pensant en un lloc de refugi pel cas de revolució o guerra i, en aquells
moments, feia ambdós papers.

Com que, per tal d'obrir els finestrons, calia de primer obrir les fines-
tres i treure el cos enfora, ens sobtà la fresca cerdana d'aquelles altures, molt
altra que la xafogor estiuenca a què veníem avesats.

Dessota la finestra, un cos sortint, cobert amb lloses de llicorella, pro-
tegia l'entrada i part del saló de la casa, la qual donava a un jardinet conreat
en la seva meitat, plena de flors i rosers, i l'altra meitat fent prat i herbei.
La carretera de Llo, passava davant del jardí i al seu costat el Segre baixava
atrafegat del Pirineu, si bé reduït a un torrent abundós. Enllà del marge,
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el tereny anava pujant, estenent-se cap amunt en camps de blat onejants
que feien el millor efecte. El sol lluïa en el cel ras de blau, però no escalfava
gaire en aquella hora matinal i Fairet era força estimulant. Deslliurats de la
tensió moral, aquesta plàcida impressió física era molt agradosa.

Però, la novetat més gran i atractívola fou la d'oir, dintre casa mateix,
la veu i les rialles dels nostres néts que es llevaven i començaven a vestir-se
amb la gatzara i els incidents, cada dia novells, a què tenien dret per llur edat.
Feia anys que no ens havíem trobat en semblant cas, perquè vivíem separats,
de manera que ens afanyàrem a enllestir-nos, a fi d'anar a prendre part en
aquell espectacle que, conscientment, acabàrem de complicar.

Baixàrem al jardí, on tot lluïa i s'irisava, ple de rosada, i on s'hi sentia
un airet fi dels cimals que sobtava els qui veníem de contrades més baixes i
calentes ; de totes maneres, per a nosaltres, era molt reconfortant ï conhor-
tador aquell canvi d'ambient físic, públic i moral.

Esperant l'esmorzar, férem conversa amb els hostes de la casa, la
història dels quals es reduïa sempre a variacions sobre el mateix tema : tre-
balls i incidents de 1a fugida llur. Els uns, vinguts de Barcelona, havien tingut
la sort, mijançant subterfugis, d'esmunyir-se per les vies de comunicació
normals ;d'altres, que havien estat sorpresos estiuejant pel Pirineu, s'havien
afanyat a allunyar-se per Llívia. Oírem narracions dolorosíssimes dels fugitius
de Núria, explicant amb emoció el calvari de les dones fent seguir criatures
i àdhuc duent criatures de pit, envestint i passant la serralada, i arribant
llatzerades de peus i extenuades, a qualsevol hora del dia o de la nit, demanant
socors i acolliment a casa de la nostra filla, la qual es veié sorpresa més d'un
cop per colles que una vegada sumaven vint-i-una persones entre grans i xics,
sense comptar els que ja tenia a casa.

Això, encara era l'espectacle més plàcid de la història, perquè els fugi-
tius contaven coses esgarrifoses d'incendis, assassinats i brutalitats de tota
mena; per aquella banda no hi havia altra manera de passar que arriscant-
se als fatics i perills de l'alta muntanya, puix que Puigcerdà era esdevingut
un cau dels més repugnants i criminals.

Feta la coneixença dels hostes, passàrem a la de la casa, la qual pre-
sentava un aspecte cerdà, molt agradable amb els seus dos pisos i la coberta
de llicorella, encarada als conreus del serrat on transitavem les típiques carretes
de bous, ben airejada i assolciada, reformada i engrandida amb afegiments,
segons les necessitats previstes per a la família.
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L'esmorzar, en la taula plena de gent, es féu en una atmosfera més

tranquil-la i normal que el sopar de la nit abans, quan la nostra inesperada
arribada, tan a desliora, trasbalsà aquella casa, ja prou pertorbada per les
repetides sorpreses anteriors. Després, per tal de judicar la contrada, ens
anàrem a assoleiar carretera amunt, cap a Llo, passant torrenteres, prats i
closes que ens evocaren paisatges frescals dels temps llunyans, quan estiue-
jàvem a Comprodon i la nostra filla, ara mestressa, era una criatura de pit :
és indubtable que la vellesa viu de recordances !

Aquell estiu era verament de prova per a nosaltres, puix que feia tres
mesos que cada mes ens duia el seu sotrac, moral o físic, cada vegada més
gros : en el Juny canviàrem la vida i agitació ciutadanes per la quietor contem-
plativa del Montseny, que no durà gaire, perquè a mitjan Juliol vingué la
tragèdia amb la seva alenada de crim i de mort, i ens deixà en aquell acorador
neguit, que no sé com poguérem resistir;, finalment, l'Agost se'ns inicià amb
la perillosa fugida, el viatge extraordinari, mig com a presoners i mig com a
hostes honorats, mig per terra i mig per mar, la primera parada del qual era
l'estatge a Cerdanya, car en acostar-se el Setembre, caldria prendre altres
decisions, més duradores i menys estivals, o sia, cercar altres parades.

A la tarda, férem el que caldria anomenar la nostra entrada al poble.

Com la majoria dels poblets cerdans, Sallagosa s'és arrecerada en un dels
fondals d'aquella accidentada plana, si és que pugui dir-se plana a la colla
d'ondulacions a gran escala que la caracteritzen. Seguírem els pocs carrers
que formen el poble, les artèries del qual, com a tot arreu, són les carreteres
de trànsit ; ens presentaren a les autoritats i a les principals professions, totes
elles prou conegudes del nostre gendre, que a Cerdanya és a casa seva; visità-
rem l'església l'interior de la qual ens recordà altre cop Camprodon; trobàrem
coneixences del país i no poques de casa nostra, que estaven a l'aguait dels
esdeveniments ; veiérem els revolts de la carretera que davalla de Mont-
Lhús i que el nostre xofer perpinyanenc ens féu interminable; contemplàrem
el carrilet de Cerdanya serpentejant per aquells vessants i des de la pujada de
la carretera internacional de Puigcerdà, esguardàrem airats i avergonyits
les fumeres que s'hi alçaven proclamant les negrors i vileses d'aquell indret,
les quals diàriament augmentaven i ens arribaven corrent de boca en boca.
Aleshores vaig adonar-me que la previsió de la caseta de la nostra filla, si era
encertada en temps normal com solució d'estiueig, no ho era pas com refugi
en cas de revolució o de guerra, perquè calia que fos més internada, ço és,
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més allunyada de la frontera. Els fets posteriors no feren sinó confirmar aquesta
primera impressió.

L'endemà, el meu germà Jaumet i la seva mu ller, que ens havien acom-
panyat, se'n tornaren a casa llur, a Barcelona, per la via del Pertús, car Puig-
cerdà era impracticable. Vaig encarregar a En Jaumet que digués a La Gene-
ralitat que si mai jo havia de tornar a Catalunya, era condició prèvia el que
fos absolutament respectada la nostra casa de la Bonanova, no pas pel seu valor
material, sinó per la raó moral d'ésser l'escenari dels goigs i les amargors
de la meva família. En Jaumet oferí complir l'encàrrec, vigilar les nostres
coses d'allà baix i àdhuc, afegí, que confiava poder fer-nos-en arribar quelcom,
que prou necessitàvem, perquè tot el que aleshores teníem, ho dúiem a sobre.

Aviat ens avesàrem al ritme de la vida nova, que consistia en el treball
i la conversa en comú, fent rodona en el prat de la casa ; la passejada de tarda
pels voltants, collint ramells de flors boscanes ; fer d'espectadors, en els jocs
de tennis, i escapades per proveïments a Mont-Lluís; sovint ens decantavem
cap a les botigues de Font-Romeu on, malauradament, la boscúria sembla
malalta i la dignitat del paisatge és malmesa per aquell deplorable Grand-
Hòtel, que és possible que faci mala fi, material i moral. Verament, és de doldre
que la ciutat, després d'empestar la plana amb el mal exemple de les seves
colònies, ara pugi a violar i a pervertir els cimals : la pretesa civilització cada,
dia respecta menys la natura en l'alt sentit del mot i d'ací la decadència social,
pública i privada.

A tot arreu hi havia catalans esbarriats per la tempesta de l'altra banda
i sovint n'arribaven famílies giie calia ajudar a cercar estatge, de manera que
el transitar per la contrada donava una sensació de catalanitat momentà-
niament conhortadora ; però, enfondint una mica, es veia prou que allò no
duraria, car, la barreja massa tolerada de mala gent d'un costat i altre de la
frontera, enterbolia l'estament de la comarca cerdana, per on anaven i venien
fàcilment agents comunistes que enardien les brases del Front Popular fran-
cès ; hi havia meetings a Puigcerdà als quals assistien nombrosos camarades
vinguts de l'interior de França amb autocars, de manera que la policia es
preocupà dels refugiats i començà a parlar d'internament.

La malura espanyola tenia massa ressonància en el Pirineu Francés¡,
passada la nostra primera impressió de repòs, de seguida endevinàrem que,
a part del clima, pel que respecta a l'ambient públic, calia pensar en posar-
nos definitivament fora l'abast de la mala bravada. Un dels símptomes més
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eloqüents d'aquell estat d'esperit popular era que, quan anàvem amb auto
a Perpinyà, per la carretera molta gent ens aixecava el puny en veure que el
nostre cotxe duia la matrícula de Barcelona, i d'això ja en teníem prou d'ençà
de l'accidentada fugida del Montseny.

Entre les arribades que ens anaven renovant tristors passades, cal
assenyalar la de Madona Francesca Bonnemaison, Vda. Verdaguer, Presi-
denta i Fundadora de l'Institut de Cultura de la Dona, a Barcelona, la qual ens
sorprengué un jorn saludant-nos telefònicament des de La Cabanassa. Cuitàrem
a donar-li la benvinguda i la trobàrem moralment desfeta i desconsolada,
recollida a casa una seva parenta d'aquell indret. Ens contà que havia pogut
obtenir sortida per Port-Bou, però que en essent a la frontera la registraren
brutalment fins fer-la despullar; que a la fi l'havien deixada passar, si bé
amb tants pocs diners que solament li arribaren fins a Prades, on féu nit, i
no pogué prendre bitllet per La Cabanassa. Per tal de tranquillitzar-la, li
oferirem tot el que li convingués, la invitàrem a venir sovint a passar la diada
amb nosaltres i li prometérem visitar-la a casa seva de St. Pere dels Forcats,
de seguida que s'hi hagués installat. De Catalunya ens digué que tot conti-
nuava seguint el seu mal camí. Ens ho contava plorant, amb frase trencada
i amb un decaïment que feia molta pena en una dona del seu tremp i de
la seva història. Potser també ja pressentia aleshores que « La Cultura »
s'havia acabat, si bé, per altres raons, això era realment un fet de temps i
del qual ella encara no s'havia adonat.

També, en la colla de refugiats, es feia remarcar un home ben plantat,
ferreny, simpàtic i ple de vida, que trobàvem sovint per allà, somrient, arre-
mangat en mànigues de camisa i que ens parlava sempre amb franca noblesa.
Esbrinada la seva procedència, resultà ésser un frare de l'Ajuda, de Barcelona,
molt conegut de les germanes d'En Companys, de manera que aquella camisa,
que forçosament lluïa perquè no tenia altre abrigall, era del mateix Companys
i la hi havien donada les pròpies germanes, per a disfressar-se i facilitar- li

la fugida.
El diumenge era el dia espectacular d'intercanvi catalanesc. Tots

anàvem a missa major ; no solament els de Sallagosa, sinó que també hi venien
els de poblets veïns i els amos de masies escampades al volt, algunes de les
quals pertanyen a catalans. En sortir de missa ens aplegàvem i encallàvem
tots a la placeta del davant, planyent-nos i consolant-nos mútuament, sota
l'atuïdor sol d'alta muntanya, que no ens feia pas desdir i que aguantàvem
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estoicament, potser equilibrats per l'ardor i efusió de la nostra conversa. Fins a
la vora de migdia, allò era un remolí de noves de totes procedències, directes
les unes, emmanllevades les altres, desformades no poques i avalades sempre
pel punt de vista o temperament de cadascú. L'entrada en conversa, solia
ésser la crònica de les darreres barrabassades de Puigcerdà, els nous afuse-
llaments a la Collada de Toses, les persecucions a la carena pirenenca, princi-
palment per la banda de Núria, cada dia més vigilada, entre altres raons perquè
els havia escapat la imatge de la Verge d'aquell santuari i la cercaven àdhuc
frontera ençà, etc ; després, passàvem a esbrinar el que havia esdevingut a
personatges o families de la nostra coneixènça ; també fèiem pronòstics —
aventurats i inútils — respecte de l'avenir, i és en aquest tema on es descobrien
majorment la diversitat de caients, però com que, en el fons, el neguit, la
dissort i el perill, ens acoblaven, no hi cabia desavinença :àdhuc els espanyo-

listes — que no hi mancaven — allà parlaven català. Per aquesta raó, els
diumenges eren esperats amb cert daler, perquè, a més del sentit espiritual,
eren un bell esplai moral i, acabada la conversa, tothom se n'anava a dinar,
si no més contents, més resignats i, certament, més alleugerits passionalment.

La impunitat amb què els criminals de l'altra banda traspassaven la
frontera¡ el bon acolliment que els feien llurs nombrosos camarades part ençà,
en la Cerdanya francesa, els invitava a desvergonyir-se i esdevingué el que era
de témer i nosaltres prevèiem, ço és, que hi hagué intent d'assaltar algun
estatge de refugiats cap a La Cabanassa, i àdhuc s'arribà a un propòsit cri-
minal per la banda de Font-Romeu, contra un català. Degut a això, el govern
francès envià a la frontera forces de la police mobile que patrullaven dia i nit,
al mateix temps que es formalitzava l'ordre d'internament dels refugiats,
21 d'Agost, cosa que a nosaltres no ens afectava per raó d'ésser la nostra filla
propietària a Sallagosa i, per tant, no érem considerats refugiats.

No obstant això, l'ambient de la comarca esdevenia cada dia més
desagradable, sobretot per a nosaltres dos, la muller i jo, que coneixíem l'ex-
periència de l'altra banda. Adhuc, una matinada, el capellà de Núria féu llevar
amb urgència En Manuel per tal que, amb el seu auto, el portés de seguida a
Perpinyà, a deixar-hi la imatge de la Verge de Núria, que els altres sospitaven
on era i causava moltes de llurs incursions, raó per la qual la policia francesa li
imposà que l'allunyès de la frontera. I en plena nit, en l'auto d'En Manuel,
acompanyat per un policia, el capellà de Núria dugué la imatge perseguida a
Perpinyà, on fou lliurada al Sr. Bisbe. Els mateixos perpinyanencs estaven
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alarmadíssims de la gent de frontera enllà que els envaïa i no s'estaven pas de
dir que ells s'havien armat i, si calia, s'hi farien a trets. Sembla que el mateix
Prefecte de Perpinyà deixava molt a desitj ar i tenia concomitàncies de mala llei.

A part d'això, que era d'ordre públic, hi havia la raó material que l'es-
tació avançava, els camps eren segats, les carretes ja havien entrat la collita,
al millor el temps s'enfredorava i, per tant, era hora de començar a pensar en
el novell estatge, qüestió senzillissima en altres circumstàncies, però que ales-
hores se'ns complicava puix que, a més de la mala bravada que s'escampava
i volíem defugir, hi havia la qüestió d'internament, tot aplegat impossibilitant
la meva primera idea de baixar a Amélie-les-Bains, a passar-hi la hivernada.

De Catalunya, llevat de les males noves diàries que ens venien de
Puigcerdà, i de les cròniques dominicals que nosaltres mateixos farcíem en
sortir de missa, no ens arribava directament gairebé res, perquè la censura fun-
cionava de la manera més arbitrària ï, de vegades, ni tan solament funcionava,
puix que despatxava la feina d'un cop, tirant-ho tot al cove. No obstant
això, un dia me sorprengué una comunicació « oficial » del comitè, ajuntament
o el que fos, que governava a St. Feliu de Guíxols, i en ella se'm deia que, tenint
en compte els immobles que jo posseïa allà, me tocava pagar vint mil pessetes
com a contribució de guerra: es veu que, als comunistes, se'ls encomanà
molt aviat i fort la malura capitalista que ells venien a destruir. Naturalment,
ni vaig respondre, ni vaig pagar, perquè el resultat hauria estat el mateix ;
vaig esquinsar barroerament 1a comunicació en comptes de guardar-la com
a document d'època, al costat d'altres curiositats similars.

Vingué un moment que l'intercanvi de mala llei entre els dos costats
de la frontera implicava reciprocitat, i així com els comunistes del Front
Popular francès eren tan ben rebuts a Puigcerdà, era natural que fossin invi-
tats al meeting que els de Cerdanya acordaren celebrar a Sallagosa.

Això contribuí a accelerar 1'escampament dels refugiats i es posà a
evidenciar l'actitud i procedència del comissari de policia, el qual, mentre
d'una banda els empaitava perquè s'afanyessin a internar-se, de l'altra banda
els entrebancava tan com podia amb exigències burocràtiques rebuscades:
inspecció mèdica, certificat de vacunació, etc., etc., que sempre se li acudien
a darrera liora i de les quals mai no havia parlat abans.

L'alcalde de Sallagosa, molt conegut i amic d'En Manuel, era un polític
de poble, bon home malgrat ésser del Front Popular i dir-se comunista; quan
En Manuel li parlà del meeting anunciat i l'assabentà que ens en volíem anar
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per aquella¡ d'altres raons, respongué lleialment que ho comprenia, que faríem
bé i àdhuc ens ho aconsellava, perquè li sabria greu que ens pogués passar res.
Suposo que, en això, a més de l'amistat hi havia l'interès de treure's compro-
misos de sobre puix que veia, com sol succeir en tals casos, que les masses fàcil-
ment se li escorrien : Puigcerdà era una mala escola i es sabia que els d'allà
vindrien a fer l'home.

j

	

	 Al començament, quan encara no coneixíem el veritable estat social de
la Cerdanya francesa, tenint en compte la gran altitud de Sallagosa, gens con-

i venent per a un hivernatge, majorment tractant-se de vells i criatures, havíem
pensat baixar a Amélie-les-Bains durant l'estació freda, ço que àdhuc ens
hauria estat una evocació sentimental d'aquella estada que hi férem una
quarentena d'anys enrera, durant la tardor, quan la Montserrat (a. e. s.)
ens agafà el catarro a St. Feliu de Guíxols i els metges recomanaren un bon
canvi d'aires.

Aqueixa primera idea que, per tant, havíem acaronat amb una certa
illusió, aviat ens calgué abandonar-la davant del deplorable esperit públic
que constatàvem en aquella contrada del Pirineu francès, ben semblant al de
l'altra banda i excitat per aquesta, i d'això ja n'estàvem tips.

La qüestió de cercar un novell estatge de durada fou tractada en consell
de família. Començàrem per eliminar la França, no solament pels simptomes
que acabo d'explicar, sinó també pel peri ll de guerra que calia tenir en compte,
donada l'actitud d'Alemanya. Descartada la França i taniU la Itàlia per
raons de dignitat humana i especialment catalana, solament teníem dos països
per a triar a Europa: l'Anglaterra i la Suïssa. L'Anglaterra presentava Fincon-
venient del clima: també era clar que una guerra l'embolicaria de seguida. La
Suïssa, semblantment, volia dir un clima dur per a nosaltres meridionals i,
a més, vells la muller i jo ; però, de cara a la guerra, tenia el gran avantatge
d'ésser tradicionalment neutral, encar que això no representés una vera garantia
davant de la brutalitat alemanya. Ben pesat i repensat, la nostra família resolgué
que ens n'anéssim a domiciliar a Suïssa on, al fort de l'hivern, podríem situar-
nos en la seva part meridional, Lugano, per exemple, com a primera aclima-
tació ; després, j a veuríem segons la pròpia experiència, a part que els temps no
eren per a fer projectes a llarg terme.

Com que, entre els hostes de la nostra filla, a Sallagosa, hi havia reco-
llida una família de Barcelona, de la qual formava part una Sra. que era la
Mestra-Directora d'un conegut collegi particular, vàrem proposar-li si ens volia
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seguir per a l'ensenyament català dels nostres néts, proposta que ella acceptà
de grat. Així quedava completament resolt el fons del problema.

Fet el determini, calia realitzar-lo i aixó demanava preparació, tractant-
se d'una família nombrosa d'onze persones amb criatures, una d'elles de pit,
que es desplaçaven per temps indeterminat, havent de fer un llarg viatge amb
canvis de tren inoportuns i a deshora. A més, els parents de la mestra ens
seguirien part del viatge, camí d'Itàlia, on pensaven installar-se i posar-se a

veure venir.
La primera solució que se'ns acudí fou la modernissima de llogar un

avió per a nosaltres sols, que ens dugués a Ginebra en poques hores. Pel que
respecta l'avió no lii havia dificultat, però debades cercàrem un lloc d'aterratge
pels volts de Sallagosa i, no podent fer el trajecte directe d'allà estant, aban-

donàrem la idea.
No ens quedava altre recurs que el tren, mijançant vagó directe, ço

que ajustàrem llogant tot un sleeping per a nosaltres i així podíem oferir
passatge als catalans que feien trajecte parcial.

Mentre enllestíem aqueixes negociacions, s'anaven aclarint cap a
destinacions diverses alguns dels hostes de la nostra filla i solament restava
la família de la mestra, que ens acompanyaria part del camí.

Un cop tot ben combinat i precisat, ens acomiadàrem de les coneixences
més íntimes, sense precisar el dia de la nostra marxa, perque volíem anar-
nos-en sense dir res al comissari de policia, per la seva incorrecció, si no envers
nosaltres, envers els altres refugiats, als quals tractava amb gens dissimulada
malvolença.

El nostre itinerari consistia a sortir de Sallagosa al matí, uns amb el
trenet de Cerdanya i altres amb auto cap a Perpinyà, on dinaríem i passaríem
la tarda ; a entrada de fosc ens ficaríem al sleeping, que seria enganxat al tren
ràpid que passava aleshores, i l'endemà matí seríem a Ginebra.

Arribat el dia fixat, el dimecres 26 d'Agost del 1936, sense dir res a
ningú, la mainada amb els acompanyants i el bagatge, prengueren el trenet,
i nosaltres, amb l'auto d'En Manuel, carretera avall, repassàrem aquell iti-
nerari amb una disposició d'esperit ben diferent de la de la nostra arribada,
perquè ara sabíem que aquella terra, a tramuntana del Pirineu, també era
emmalurada com la de migjorn, solament que aquí la mellor organització ï
força estatals encara hi dominaven la situació, el pronòstic de la qual no era

gens falaguer.
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A' Perpinyà, ens allotjàrem unes quantes hores en el Grand Hótel, on
dinàrem amb gran alegria de la mainada per la novetat de la presentació, i
prenguérem una cambra per tal de reposar esperant la vesprada, que és quan
havíem d'agafar el nostre express.

En caure la tarda, resseguírem carrers i alguna botiga, passant amb
emoció aquell passeig dels « platanes » en el qual, una quarantena d'anys
enrera, la nostra Montserrat (a. e. s.), que la muller criava, se'ns hi havia esgar-

riat amb la seva mainadera, durant una excursió des d'Amélie-les-Bains, on
fèiem estada de curació pel catarro que havia arreplegat a St. Feliu de Guíxols.
La tarda era asfixiant, amb una calor pitjor que a Barcelona.

Després, tothom es recollí a 1'Hótel, anib el.s corresponents paquets,
per a afegir-los als que ja teníem, i calgué preparar el sopar i proveïments, que
ens havíem d'endur pel camí, majorment havent-hi criatures; feta la qual

cosa, tots cap a l'estació, on ja ens esperava el nostre sleeping, comanat a París.
Ens hi allotjàrem un cop l'haguérem ben esventat, perquè, havent estat

unes hores al sol, completament tancat, el seu interior era irrespirable. També
se'ns hi aplegaren els parents de la mestra, que ja eren a Perpinyà d'ençà del
dia abans i als quals havíem ofert deixar-los bon tros enllà, camí d'Itàlia.

Pocs minuts abans de marxar el tren, comparegué un sacerdot duent-
nos un paquet bastant voluminós, el contigut del qual era prudent allunyar
de la frontera, i per això nosaltres el situaríem, de moment, a vora Suïssa: era
la imatge de la Mare de Déu de Núria, que els de l'altra banda cercaven debades.

Entre la nostra família, els invitats, les tres minyones de la nostra
filla i els paquets de totes menes i dimensions que fèiem seguir, el nostre vagó
era complet quan, poc després de les vuit del vespre, l'enganxaren a Vexpress
que venia de CerUre i es posà en marxa amb gran gatzara de la mainada.

Passats els primers moments de curiositat, cadascú prengué la part que
li corresponia en el sopar de viatge, tornà al seu compartiment i, malgrat la
separació, durant el repòs es barrejaven les exclamacions d'admiració i sor-
presa, motivades pels diferents aspectes de tota aquella colla d'estanys que el
tren ens anava presentant.

La darrera vegada que havíem passat aquells indrets amb la muller,
era més de vint anys enrera, quan tornàvem de fer una estada a Suïssa amb la
nostra família sencera : la Montserrat (a. c. s.), la Mariona (a. c. s.), la Cioneta,
llavors una criatura, i llur mestra ; aleshores tornàvem a casa, ara no en teníem
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i fugíem qui sap per quant temps i probablement per sempre nosaltres els vells.
Llavors, poc pensàvem que, un altre dia, en les nostres vellors, tornaríem a repas-
sar aquells paisatges, amb la família esqueixada, salvats de la mort per un voler
de Déu, desarrelats, fugint de la nostra terra i camí de Suïssa altre cop, volent
interposar-hi una frontera més, per a la nostra major seguretat i tranqui l-litat.

Molt abans d'això, la primera vegada que jo fiu coneixença amb aquelles
aigües mortes, era amb els meus Pares, mitja centúria enrera, acompanyant
el .Pare a Lamalou-les-Bai ns, a prendre les aigües que li havien recomanat
pel seu reuma inflamatori. El viatjar d'ara, amb cotxe corredor, llits, lavabos,
llum elèctrica, etc. era molt diferent del d'aquella època, en la qual ens feien
transbordar a qualsevol hora de la nit i quedàvem tancats en compartiments
incomunicats, justets d'espai i magres de llum. Una vegada, anant a Reims,
recordo que, en aquests paratges, la tramuntana se'ns endugué el llum i ens
deixà a les fosques, amb un forat al sostre per on els bufaruts entraven i xiulant
jugaven a pler sobre nostre, fins a la propera estació. I pensant i enyorant tot
això, jo em deia, per què l'avenç moral no ha de correspondre amb l'avenç
material, sinó que més aviat sembla que aquest sia a despesa d'aquell ? Perquè
tots aquells refinaments a favor del cos, no e ren aparellats amb altres que dones-
sin la serenor i placidesa d'ànima ? En aquells moments, nosaltres — sobretot
la muller ï jo, que havíem viscut la tragèdia -- donàvem recapte a un cos que
duia a dintre una ànima llatzerada, malferida, desarrelada i, de fet, moralment
divorciada, escandalitzada, d'aquella benanança material.

Ja era a entrada de fosc quan la nostra colla acabà de sopar enmig de
la gresca i el bellugament de la gent menuda que, malgrat tot, començava
a sentir el cansament d'una diada fora del costum. El tren ens arrossegava
rabent cap a Sète, seguint la faixa de terra que destria la mar de l'estany, el
qual se'ns eixamplava a ponent, fent de mirall al celatge on el sol es fonia,
mentre el paisatge s'envellutava amb la defallior del dia que finava ; el ponent
prenia unes lluïssors suaument acolorides, que els nuvolets recollien amb
goig, i les trametien a les aigües del l'estany que, mig adormides, ens les reflec-
tien discretament.

« Far grandiós que un promontori amaga,
darrera el Pïrineu lo sól s'apaga,
i els ulls d'alguna estrella se veuen llambregar ».

VERDAGUER
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Aqueixes postes espectaculars i encisadores, no podíem fruir-les a casa
nostra, on la proximitat de la muntanya trenca abans d'hora la davallada del
sol i ens amaga la bella cerimònia de la vera posta. I en un moment d'abstrac-
ció sentimental, a dintre del tren, en un recó del meu compartiment, jo em
situava mentalment en el nostre mirador habitual de 1a Masia Mariona, en el
Montseny, i esguardava aquella família meva com s'allunyava terres enllà,
anant-hi a cercar l'alba de demà : una vida esqueixada enrera, una infantesa
desarrelant-se i un esdevenidor enfosquint-se, com l'escenari dintre del qual
érem arrossegats, materialment i moral.

La nit s'atansava precedida pels llumets, a clapes i a rengles, que
anaven apareixent, portant a la mainada la gran novetat de dormir una nit
en el tren en marxa: els dos més grans, la Núria i En Rafel, es despullaren i
ficaren al llit després d'haver jugat amb el llumet de la capçalera i cercant bé
si n'hi havia d'altres d'amagats ; la Cecília fou sospesa en una hamaca, que
ja havia servit per a la Núria quan era petita i els seus Pares se l'enduien en
auto cap a Cerdanya. Tampoc mancaren escarafalls en el compartiment de les
tres minyones, les quals no havien viatjat mai d'aquella manera, i ni tan sola-
ment volien adormir-se mig esverades per la velocitat i el sotraquejar del tren,
en les llargues tirades sense aturar-se.

jo vaig romandre bona estona en el corredor, fruint de la frescor de la
nit, esguardant l'estellada, evocant el passat, resseguint la tragèdia d'aquell
estiu transcendent, raonant el revolt del nostre present, i així sentint que,
àdhuc la materialitat de la nostra situació, amb les diferentes reaccions que
provocava, era la vera imatge del nostre ésser en aquells moments. I en tal
disposició d'esperit, vaig estirar-me en el meu llit, no pas per dormir i si
per reposar.

Fent la seva via, el tren ens deixà a Valence, punt d'embrancament on
romanguérem llarga estona, esperant la sortida cap a Grenoble. Aquestes
parades al cor de la nit i en indrets de tant de tràfec, són sempre desagradables.
El nostre vagó fou tret de camí i momentàniament arreconat, mentre al costat
nostre anaven i venien, passaven, fent-se i desfent-se, trens amb xiuladissa
estrident, roncam de ferramenta i el panteix característic dels frens de les
màquines franceses, que donen una sensació de cansament. No calia pas pensar
en dormir al mig d'aquell batibull.

Per si no fos prou, quan ja feia gairebé tres quarts d'hora que esperàvem,
una irrupció en el nostre corredor ens sobtà amb grans crits demanant :
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— On va aquest vagó ? pregunta que ens afanyàrem a respondre,
tot treicnt el nas a la porta del compartiment i aclarint :

A Genève ! sorpresos que tinguéssim d'intervenir en el moviment, car
el nostre cotxe prou duia la seva fulla de ruta i això pertocava al conductor
i no pas a nosaltres.

La resposta fou executiva perquè, a la seguida, dringaren les cadenes
i sentírem com, per fi, ens enganxaven a un altre tren, amb el qual reprenguérem
la marxa interrompuda i sortírem d'aquell brogit i cridòria infernals.

Quan s'inicià l'alba, serpentejàvem al peu de les serralades del Del-
finat, fistonejades per la boira que s'esfilagarsava en la boscúria, la qual mar-
cava unes clapes fosques, trencades pels penya-segats enasprant-se i s'ende-
vinava la sortida del sol en els cimals per la clariana d'enllà, que traspuava
la grisor del rieral on el tren corria encaixonat.

A mida que augmentava la claror, s'accentuava la severitat del paisatge
de tant en tant, a banda i banda, se'ns obrien valls, pregones i turmentades,
plenes d'espadats i trencalls ; els torrents botaven entre còdols i alguna
cascada filava pel rocam i riellava en la baga: era la introducció a l'alta Savoia,
replà dels Alps. Les construccions lluïen més fustatge i llurs teulades, avesades
a la neu, prenien gran pendent. Durant la nit, havíem deixat l'aire meridional
de la riba mediterrània i ara ens endinzàvem en el muntanyam continental ,
fresquejava àdhuc dintre del vagó tancat.

El sol pujava, però la boira s'arrossegava mandrosament pels fondals,
més aviat enfosquint-nos i, de tant en tant, passejava els serrells de les seves
ruimades : era la iniciació del clima nòrdic. A més, la contrada accentuava el
seu aspecte industrial.

Al cap de bona estona, s'eixamplà Vencaixonament de la via i el mun-
tanyam perdé, de mica en mica, la seva aspror. Així arribàrem a Chambéry,
amb una lleu clariana en el celatge, quan ja la nostra mainada, després de botar
en llur compartiment , jugaven pel corredor.

Allà es destrià la nostra colla, perquè els parents de la mestra que ens
seguia, havien de transbordar cap a Turin, ço que motivà una primera sepa-
ració quelcom sentiment al i efusiva, puix que ens formulava la incògnita del
reveure'ns i, per tant, un començament d'exili, mal fos exili voluntari i previsor.

El paquet que ens havia lliurat el sacerdot de Perpinyà, també baixava
a Chambéry i fou confiat a mans dels parents de la mestra, amb la missió
de portar-lo a l'Abadia de Hautes Combes, on seria custodiat discretament
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esperant noves decisions ; allà, l'amplada de tota la França separava la Mare
de Déu de Núria de la seva perillosa frontera, en aquells moments.

La parada a l'estació de Chambéry, a més de la conversa resultà de
refrigeri perquè, un dels més decandits de nosaltres, que es deixà temptar per
la fumera d'un cafè amb llet, que el noiet del restaurant li oferia en un got de
cartró, el trobà tant excellent, que tota la colla s'hi deixà anar i doblava la
racció amb gran convenciment ; tothom s'hi escalfà i es refeu del tronto ll
de la nit i àdhuc molt de temps després, retrèiem aquell esmorzar amb
agraïda fruició.

A la seguida de Chambéry i com a distracció de la nostra primera sepa-
ració, el tren es posà a resseguir la vora del llac Bourget, a trenc d'aigua, bo
i entafurant-se sovint en el rocam, perquè el cingle calcari de la banda de
llevant, per on passen forçosament la via i la carretara, no deixa prou espai en
certs indrets, de manera que àdhuc la carretera és sospesa en algun tirat.

La blancor del tou d'aigua, en aquella hora matinera, solament era
entelada per lleus ramioles d'aire muntanyenc, mentre que, a tocar la riba,
clapes de plantes aquàtiques es vinclaven xuclades pel corrent del tren i one-
javen en una mena de salutació de bon acolliment. Després del brogit i de
l'agitació de la nit, — i del bon esmorzar pescat al vol — aquell escenari ens
era d'allò més reposador i ens hi engrescàvem embadalits. Enllà de l'aigua, a
l'altra riba, el terreny era molt menys espadat i damunt d'un putxet se'ns redre-
çava amb dignitat històrica l'Abadia de Hautes Combes, estatge eventual de
la Mare de Déu de Núria que acabàvem de deixar, fugitiva com nosaltres
mateixos. Una ulladeta de sol vergonyós volgué compartir aquelles sensacions
nostres.

El Bourget és petit ï el passàrem més aviat del que nosaltres hauríem
volgut, per a ficar-nos en el riberal del Rhóne, molt ample en aquell lloc,
però que, encaixonant-se després, ens signava pràcticament, contra corrent,
el camí de Ginebra d'on ell ja venia.

A Culoz se'ns presentà nova temptació d'un bon esmorzar, fumant i
flairós, que algú aprofità en recordança de l'anterior, malgrat ésser tan a la
vora: l'aire estimulant d'aquelles afraus es veu que feia venir gana.

Enllà, la via es torna a encaixonar i, malauradament, el celatge esde-
vingué feixuc. Jo desitjava una matinada clara per a la presentació de Ginebra
a la nostra mainada, però el cel no era gaire prometedor¡ més aviat ens pre-
parava una entrada normal, ço és, passablement nòrdica.

r
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Tot guaitant el jugament de la nuvolada i els embassaments, volts
i revolts del Rhóne, arribàrem a Bellegarde, estació frontera de la qual guardo
el pitjor record de duanes d'anys enrera, impressió que he trobat compartida
per molts altres viatgers. Sortosament, aquesta vegada hi passàvem de sortida,
de manera que no ens exposàvem a cap entrebanc i la revisió de sortida dels
nostres papers ja ens l'havien feta en marxa. A més, tots anàvem degudament
documentats.

Passat el túnel ens ficàrem en el congost, partint-nos-el amb el riu que,
una mica més amunt, es torna talment frontera, car, el cingle de ponent és
suís i el de llevant françès.

En desembocar del congost, la plana s'eixampla, les muntanyes s'allu-
nyen momentàniament i ja som en terra suïssa, a la qual anàvem a demanar
acolliment, Déu sap per quant de temps, àdliuc tenint en compte el perill de la
seva situació geogràfica pel cas d'una guerra europea que, indubtablement, la
brutalitat alemanya anava provocant.

Feia més de vint-i-tres anys que la muller i jo no hi havíem estat i no
crèiem tornar-hi mai més ; no obstant això, la barbàrie meridional ens regolfava
fins allà. Entre les recordances del passat i les realitats del present, la nostra
vellesa passava un trasbals que no ens convenia gens i que no se pas si ens el
mereixíem. Gent de casa, devots i esclaus de la llar, la mort ens havia esqueixat
la família¡ ara la vida ens esbarriava la que ens havia quedat...

Sempre fa novetat l'entrada en un altre país i encara que aquella plana
sia pràcticament francesa, no obstant, un observador hi cull de seguida nom-
brosos detalls que són fills d'un estament social i polític diferent :l'aspecte
de les estacions, el personal i les seves maneres, el material dels trens, certes
filigranes del paisatge, etc., demostren una organització evidentment superior
i d'un altre esperit.

A Ginebra, el temps no ens acollí pas massa alegro¡, sense que, per això,
gosés fer-nos mala cara. La clàssica grisor nòrdica ho entelava tot curosament,
mes no arribava a tapar res. Feia un airet fresc, mig humit i en comptes de sol,
una lluïssor esblaimada illuminava el paisatge, que es deixava veure però
no s'ensenyava. La impressió més aviat era de somni que no pas de realitat;

potser també hi tenia quelcom a veure el contrast amb els climes assoleiats
dels quals nosaltres proveníem.

Carregats de paquets i donant la mà als infants, era a mijan matí
del dijous, 27 d'Agost del 1936, que, després de les lleus formalitats de duana
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i de passaport, la nostra colla davallava pels espaiosos corredors de l'estació
de Cornavin, a la vorera de la qual ens esperava Fautòmnibus de FIlótel
Beau-Rivage, on ja havíem convingut prèviament el nostre allotjament.

En embocar la rue du Mont-Blanc i presentar-se'ns un recó del llac
amb els seus vaporets envoltats de cignes i gavines, la nostra mainada, que
eren tot ulls, tingueren un esclat de sorpresa i admiració de bon auguri.

Les exclamacions augmentaren quan passàrenm a frec del llac, pel

Quai du Mont-Blanc, i se'ls descobrí tota la grandor d'aquella mar petita, plena
de moviment, vorejada de flors, cases i verdor, i respirant una placidesa que
bona falla ens feia. Amb una ullada de sol, l'arribada hauria estat perfecta,
mes, enmig de tot, no ens podíem pas queixar i convenia que comencéssim
a avesar-nos als celatges clucs.

No obstant, semblava com si arrosseguéssim un relleix de tragèdia,
perquè la cambra que em donaren a 1'h6tel, resultà ésser justament la mateixa
que jo havia ocupat el Setembre de l'any 1898 i des de la qual, per atzar, havia
presenciat tots els incidents de l'assassinat de la dissortada emperadriu d'Aus-
tria. Des d'aquella mateixa balconada, on aleshores em trobava, jo havia
esguardat com el vapor, després d'arrencar, feia màquina enrera i tornava a
atracar per a desembarcar l'emperadriu, estesa en una chaise-longue de vímets
i així la pujaren a la seva cambra de l'hotel. De moment, ningú no sabia del que
es tractava, però aviat s'aclarí. Pels corredors transllul que li havien donat un
cop en entrar al vapor, que ella liavia perdut els sentits i que acabava de finar.
Després, sabérem que un cotxer havia agafat l'agressor ; es posà guàrdia a
1'h6tel, que s'omplí de personatges oficials, si bé cal afegir que, als que hi érem,
no ens molestaren per res, llevat d'haver d'entrar i sortir per entremig de
guardies. Els hostes compartírem la intimitat d'aquella criminal malaurança,
car veiérem la llima triangular, afuada expressament, amb què l'havien assassi-
nada, i també el negatiu fotogràfic de la ferida produïda, indiscret document
manat destruir immediatament pel general que acompanyava l'emperadriu.
L'endemà, les autoritats congregaren el poble de Ginebra¡ tots aplegats des-
filaren per davant de 1'h6tel, tancat en senyal de dol, mentre les campanes de la
ciutat tocàven seguidament a morts i nosaltres, darrera les persianes, con-
templàvem la interminable corrua. D'això feia 38 anys!

Verament, m'hauria agradat més haver-me estalviat semblant evo-
cació, si bé he de confessar que era adient al temps i a les circumstàncies que
ens havien portat allà.
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Sortosament, la nostra mainada es bellugava en el balcó del costat i,
amb llurs alarits, aviat colgaren l'amargor d'aquelles imatges pretèrites. Els
nostres néts estaven encisats guaitant els vols de gavines, el rosari d'autos i
bicicletes que passaven pel carrer, i el trastej ar del servei en la terrassa del
restaurant, que teníem dessota ; a més, una colla de pardals que se'ls posaven
amigablement als peus, els interessava enormement per la novetat i era com
una invitació a una major i més profitosa coneixença.

Qui ens ho havia de dir, a la muller i a mi, la darrera vegada que fórem
allà mateix amb totes les nostres filles, que ens hi caldria tornar al cap de
23 anys, amb la família desfeta i la nostra vellesa violada, fugint de les bes-
tialitats meridionals i exposant-nos a les brutalitats que es congriaven en la
Europa central!

A la tarda, tothom s'anà a orejar per la ciutat, cadascú segons les seves
aficions o el seu temperament particular : els uns s'afanyaren a córrer carrers
i a veure botigues, els altres s'encantaven a la vora del llac, on no mancava
moviment cosmopolita perquè érem al fort de l'estació i, a més, s'apropava
la reunió de la Societat de Nacions. La nostra mainada estava per aquella
aigua que lliscava rabent per dessota els ponts i on es veien peixets i gavines
i ànecs de tota llei i cignes de tots colors.

A aquella hora i degut als desastres de casa nostra, el Qua¡ dli Mont-
Blanc, era ple de fugitius i talment semblava el Passeig de Gràcia de Barcelona.
A cada moment creuavem passants que parlaven en català i, fent grans rotlles,
envoltant els bancs, asseguts els uns i drets els altres, s'oïen animades converses
que, amb vivor meridional, comentaven les darreres noves, veres o imaginàries,
pervingudes de tot arreu i per qualsevol mitjà, normal o anormal. Només
que, de passada, escoltant i parant esment, hom podia omplir-se el cap de
cabòries i amidar la mentalitat general de la burgesia catalana, sovint tan
deplorablement malmesa i fallada.

El vespre ens reservava la major impressió quan, en caure el dia, la
ciutat començà a il•luminar-se, de primer amb un fistó de bombetes elèctriques
que dibuixaven els molls i els passeigs del llac ; també, aleshores, el far asse-
nyalant l'entrada del port es posà a giravoltar canviant de colors. Després,
s'encengueren els kioscs dels parcs, i llums fosforescents pregonaven anuncis
de tota mena; la catedral es redreçà lluint per reflexió com una massa d'or
vell ; aparegueren nombrosos llumets bellugadissos d'ací i d'allà, entre ells
vaporets com grosses cuques llumeneres caminant per sobre l'aigua. De tant
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en tant, arribaven de lluny els grans vapors, plens de gent, nimbats per un
davassall de llum virolada, que els perfilava les orles i les cobertes.

Les músiques dels cafès, casinos, kursaals, es confonien amb el trasteig
dels tramvies, autos, bicicletes, i la remor dels passants en corrua.

Tot això aplegat, ens produïa una estranya revelació de viure plaent,
ordenat, sense cap dels neguits, ni de les preocupacions, de les quals nosaltres
fugíem. Àdhuc, fent la part de la ficció turistica prou coneguda, encara en
restava un beli marge indubitable d'ordre, un estat de consc iència cívic,
ben conhortador per als qui veníem víctimes de terres i societats enterament ,
desballestades.

Aqueixa sensació, moral i física, la va completar un kiosc que justa-
ment hi havia davant de 1'h6tel, en l'esplanada vora el llac, on la música es
posà a tocar seleccions lleugeres, però no pas vulgars, després de sopar : frag-
ments d'òpera, valsos triats, etc. I en el balcó de les nostres cambres, encisats
com en una rondalla, aquell espectacle ens féu anar al llit bon xic més tard del
que calia al nostre cansament de viatge de tota una nit.

La professora que ens seguia per companyia, sobretot, estava entu-
siasmada del que veia i ho traduïa amb una verbositat infantívola i meridional,
perquè, en aquell moment, es realitzava el seu somni de veure la Suïssa que ella
no coneixia, i se li apareixia amb evocacions de la seva jovenesa i recordances
de balladora que havia estat.

D'aquesta manera, la muller i jo, que feia anys que havíem decidit no
moure'ns més de la nostra terra, ni de casa nostra, acabàvem de passar dues
fronteres per a allunyar-nos-en i ens allotjàvem en un hótel per començar una
vida que ja havíem considerat que ens era impossible.

I, cansats de cos, però sedats d'esperit, ens ficàrem al llit en aquella
mateixa cambra, que jo havia ocupat tants anys enrera, no poc malalt de cos
per causes morals, altres que les que ara ens hi havien portat...

LA RosIAZ (Lausanne), 1 937-1941•

... El nostre piset de La Rosiaz, tenia un salonet en Fàngle de l'edifici,
amb una balconada cara a migjorn, però que també agafava el llevant, i
l'altra obertura era un finestral que donava a ponent. Aquesta peça, la millor
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i la més utilitzada de tot el pis, gaudia d'una miranda que no tenia preu.
Al matí, ens hi partíem l'esmorzar amb els ocells, curosament en temps de
neu; hi venien pardals, pinsans, merles, garces i àdhuc alguna gralla; per
les u mésanges », hi teníem sospesa una bossa de xarxa plena de llavor de gira-sol
pendulej ant al cap d'un fil, perquè aquells elegants beneficiaris són ocells
lleugers i bellugosos als quals agrada l'acrobàcia.

Des d'aquell salonet, a part del panorama extens i sempre variat,
contemplàvem a lloure els meravellosos espectacles de jugament de llum i de
color. Mai iio havia gaudit amb tanta comoditat, durada i freqüència, l'encís
d'hores esmerçades en contemplació, guaitant enfora des del canapè i entera-
ment absorbit a sotjar la sorprenent evolució dels fenòmens. Si la gent pren-
gués major esment d'aqueixes manifestacions de la natura, que parlen al
bell costat del nostre ésser, ben segur que els homes es trobarien més ager-
manats del que ara ho són.

A entrada de dia, la conca del Leman es deixondia plena de boires
grasses, que començaven a esparpellar-se pel trau de la Vall del Rose, en el
Valais. De mica en mica, s'anaven arremangant i esfilagarsant, fent-hi una
clariana en la qual s'anunciava el sol ixent, al fons d'un vel empolsimat d'or,
de primer. Després, un cop havia tramuntat la serra, el sol esqueixava aquell
cap de boirasses i daurava lleument la riba i e1 coster, no pas amb la virior
d'allà a la nostra terra, sinó paternalment, amb una suavitat amoixadora, per
tal de no reprendre els indrets acaronats. També s'esdevenia altres vegades, que
un raig barroer encalçava la nuvolada part dessota, accentuant-ne la negror i
els seus replecs, i del contrast ne resultava un quadre dantesc, que gairebé
afeixugava l'esperit, sensació que solia durar poc, perquè en pujar el sol, de
seguida s'amagava darrera el tou de boira, que generalment no s'alçava, ni es
destriava, fins al migdia i encara no sempre.

En ple dia, quan lluïa el sol — i s'ho feia valer en temps d'hivern —
com que ens venia de cara, l'ombra s'arrecerava en els vessants de la Savoia,
acusant-ne indiscretament tots els batiments, mentre el sol només rasava
algun dels planells de les prades altes, però ho compensava amb els magní-
fics contrallums damunt la nevada. En aquella riba, hi ha pobles i casals
que són ben de plànyer, perquè la muntanya els cau a sobre i passen mesos
sencers sense que el sol hi pugui arribar.

Aquella miranda atreia tothora, si bé el moment més espectacular era
en caure la tarda, perquè aleshores, àdhuc quan fa mal temps, el sol dóna
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generalment una ullada i es deixa veure terenyinós, manera refinadament
traïdora de fer-ne sentir un major enyor a la terra.

Si regnava la boirina, com era usual, el disc solar passava aparentment
de la incandescència a la roentor i finalment s'afeb lia enrogit, a mida que dava-
llava cap al Jura. Tot fent aquest camí, projectava la seva imatge en el llac
i venia un moment en què la perspectiva l'anava allargant cap a nosaltres en
una barra lluminosa d'or fos, que travessava el Leman en longitud¡ s'hi

mantenia empallidint fins que el sol tocava al Jura, darrera el qual s'enfonsava.
Altres vegades, el ponent era un escampall de maculatures i volalls

perlats, que es nacaraven amb riquissimes irisacions i que, en esdevenir illu-
minats per dessota, talment s'ablamaven i es tornaven d'un roig cirera, que
es difonia en grisors moradènques, quan el sol s'acabava d'enfonsar.

Sovint, la nuvolada es presentava solcada, fent bancals, i aleshores
els raigs de sol, en travessar els solcs, s'hi esmunyien d'escorç, dibuixant
estranyes fantasies damunt del mirall de l'aigua.

Algun cop, la imatge esdevenia tètrica i prenia un aspecte malastruc
perquè, si la nuvolada era massa tupida i no més li deixava qualque forat
venturer, el sol, invisible en el cel, es mostrava tacant el llac amb una enorme
gleva de sang en surada.

Quan el sol es ponia en cel serè, ço que succeïa poquíssimes vegades,
el cel prenia coloracions d'una puritat indescriptible. La que més me cridava
l'ateñció, era d'un verd maragda transparent, finíssima, que em recordava el
u raig verd» que jo havia copsat una tarda, ajegut a la plaja de San Sebastián.
Aquell verd es diluïa en tintes moradenques, que segurament continuaven
canviant en les colors invisibles per a la nostra retina : era un joc d'evolució
monocroma, on passava tota la gamma de l'espectre solar, com en un experi-
ment de laboratori.

En semblants condicions de cel ras, el sol es ponia enmig d'una glòria,
seguit d'una sorprenent i encisadora transmutació de radiances en el fondal
aeri 'i, mentre l'ombra anava omplint el llac i s'engolfava per les valls i pausa-
dament recobrava les afraus, la llum s'enlairava pels replans de la Savoia,
resplendia en els espadats del Muveran i s'acomiadava besant la galta del
turó de la Dent d'Oche, quan el sol es colgava triomfal, amb una solemnitat
grandiosa, davant de la qual la terra i l'home s'esvanien.

Tampoc no era la primera vegada que admiràvem aqueixes postes
de sol, perquè, més de 25 anys enrera érem a Glion, a primers de Setembre,
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aleshores amb la nostra família sencera, i aquelles presentacions apoteòsiques,
ja exaltaven l'entusiasme jovenívol de les nostres filles, ara traspassades (a. c. s.).
Qui ens ho havia de dir que tornaríem per aquests indrets en les actuals
condicions morals nostres ? Llavors, també teníem companyia catalana:
el Comte de Güell, pare, de Barcelona, i el Sr. Casas, avi, de St. Feliu de Guíxols,
que feia costat a la seva filla, en el sanatori de Valmont.

Els records i les recances són la vida de la vellesa i, quan a La
Rosiaz s'havia acomplert el cerimonial del caient de tarda, i era ben entrat
el foscant, en el meu recolliment jo completava l'espectacle finat amb
l'evocació de les eixides de sol que m'havien corprès tant en la meva
jovenesa quan, sortits de matinada en temps d'hivern, per a anar a pescar
amb el meu bot « La Griselda », el sol es llevava damunt de l'aigua i feia
carasses inesperades en les deformacions incongruents del miratge, i la mar
fumava en la fredor, i la terra es deixondia desabrigant-se de les boires que
el terral anava acanalant mar endins, esbandint-hi la flairosa alenada
boscana ; terra i mar s'acoloraven de seguida i revenia el tràngol, precursor
del vent que l'empenyia.

Mes no sempre el temps era tan lleial perquè, algun cop, sobre Fesblai-
mada mar planera, apareixia sobtosament el verderol d'una ratxa tramuntanal
que s'hi amorrava i aleshores, quina pressa a cobrar l'ormeig i quina treba-
llada per a arribar en terra !

La nostra mar blava, ara és lluny en l'espai com els records ho són
en el temps, i probablement no veuré mai més els penya-segats vorejats d'atza-
vares i ginesteres de la meva costa empordanesa, ni els pinells penjats en els
esqueis, ni el rocam que jo podia designar per llurs propis noms, ni les esteses
de pineda en la plaj a, ni el tou de serralades austerament vestides de sureda ;
car, ja me'n vaig acomiadar de mar estant, quan remuntàvem el Cap de Creus.
Ara, La Griselda deu ésser estellada i els meus companys mariners també
són morts, sunt lacrymae rerunt!

Aquells celatges de j ovenesa, escaicnça bella d'una vida en el pujant
pla bé que s'ennuvolaren, i s'hi congrià la gropada i desbotà la tempesta;
però, proejant i cenyint les revolçors, morals i materials, sense caure a l'ar-
runsa, he aguantat la mar fins que, en la defallior de la vida, en plena vellesa,
la malastruga temporalada de la nostra terra me féu cercar redós en cala foras-
tera, on vaig aterrar las de cos i on, malgrat el cor esqueixat i les refiances
decebudes, segueixo surant sempre en esperit. Laus Deo !
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De nit, vista des de la saleta de Modern City, la riba de Savoia esde-
vénia una tremolor de llumenetes, un parament de guspireig, la bellugadissa
del qual ens deia la intensitat de la gelada. Quan la nit era serena, i a proporció
ho era més sovint que de dies, aquella polseguera de lluïssors semblava una
rima de deixies caiguda de l'estellada. Pels pendents, alguns llumets escampats,
molt clars, niarcaven els xalets enlairats de les pagesies, i d'altres fugissers,
que ratllaven les terres i tot d'una es tornaven resplendents com estels tem-
porers, eren els autobusos regulars que feien la carrera¡ ens encaraven llurs
fars en els girants.

A la riba suïssa, sotjàvem els trens de la via del Simplon, la nostra gran
joguina, car eren visibles de seguida que embocaven la vall de St. Maurice,
i els contemplàvem com s'anaven acostant, passant a trenc d'aigua les guies
de colors, talment jugant a amagar darrera les puntes del llac, fins que, amb
remor apagada, travessaven el peu del coster davant de casa i aleshores la
Cecília se n'adonava i corria darrera els vidres, encantant-s'hi una estona.

En nits de lluna, el muntanyam encaixant el llac, amb la seva gran
estesa d'argent entelat per la boirina, era un espectacle reposant de serenor,
que conhortava l'esperit ; llavors, àdhuc les llumenetes de la riba, semblaven
retreure's en senyal d'acatament i respecte, mentre la llum balba de la Lluna,
riellava per la contrada, encomanant-hi l'encantament.

Jo passava hores de vida interior en la nostra saleta, completament a
les fosques, amb els finestrals ben oberts, revivint el passat i omplint d'escenes
i d'imatges el vel de la nit que m'embolcava.

Recordava sovint les nits de lluna en el meu Observatori, quan tot el
poble dormia al meu entorn i no s'oïa altra remor que el rompent de les onades
i el batre del rellotge sideral que em feia companyia i m'allunyava de la terra,
passejant-me telescòpicament pel sòl llunar, en un món relativament proper,
però molt dissemblant del nostre i que nosaltres assagem de capir segons les
nostres comparances.

Després, canviava mentalment l'escena i em veia de nits en La Griselda,
arrapat als rems, remolcant el gamber i l'emocional sorpresa amb què escor-
collàvem la brossa de la bossa, quan pujava espurnejant de fosforescències
i que jo mirava i admirava, no solament com pescador quelcom experimentat,
sinó també una mica amb ulls de naturalista pervingut.

Si la Lluna era plena, me revenien fàcilment les meves meditacions de la
Masia Mariona, en havent sopat, de cara a les serralades de marina i bressa.t
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per la discreta cantúria dels grills, els tòti1s i alguna granota llunyana, i el
plany del gamarús destacant-se damunt del remoreig del torrent i el respir
de l'alzinar.

Això em portava al primer capítol de la nostra tragèdia, quan les nits
del Montseny sagnaven en les columnes de foc i caragolaven les fumeres de les
esglésies i les capelles que cremaven, ara d'ací, ara d'allà, segons la diada, i
Fespetegar dels fusells era la non-non que ens calia sofrir cada nit, tirats ves-
tits damunt del llit, fent com aquell qui dormia, amatents a les senyals d'alarma
convingudes i no tenint altra tranquillitat que la de pensar que la nostra filla
i els nostres néts eren sortosament a l'altra banda del Pirineu.

Seguint el mateix fil de les idees, me tornava a representar aquell ple
de Lluna en el qual, encabits amb altre gent en l'auto oficial d'En Gassol,
davallàvem rabent la Rambla i travessàvem, més rabent encara, la traïdora
blancor del moll de Barcelona, corrent tots un risc del qual no ens n'adonàrem
ben bé fins després. I un cop dintre el vaixell, aquella encisadora distensió
d'esperit en la cambra, on la llum entrava pel rodó finestró, indiferent als c rims
que es cometien en aquells moments, com bé prou ho proclamaven els trets
escadussers que trencaven el callament de la nit.

El meu cicle mental, aleshores es cloïa en la nostra insospitada arribada
a Sallagosa, abrigats per la boira cerdana.

Tal eren les evocacions tràgiques que, llavors, s'esvanien plàcidament
en la corprenent serenor d'aquelles nits belles del Leman...

^
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CòPIA de la carta enviada a Dom Luigi STURZO, London, acompanyarlt-
lï un exemplar de La Nit Transparent del Dr. Cardó.

Mon ami, le chanoine de la Cathédrale de Barcelona, Dr. Charles
Cardó, actuellement réfugié à Torino, me charge de vous offrir un exemplaire
de La Nit Transparent, que vous recevrez à part, recommandé. Quoíque écrit

en catalan, il vous sera aisé de le parcourir.
Le Dr Cardó est un de nos f oremost écrivains chrétiens. Fondateur

du journal El Matí et fondateur-directeur de la revue La Paraula Cristiana,

son livre est un recucil de quelques-uns des commentaires mensuels en tete
de sa revue, au sujet des questions actuelles dans notre pays, la CATALOGNE.

(, 'est un lutteur et, naturellement, une victime ; parce qu'en Espagne, 1'Eglise
est un instrument d'Etat et partant, chez nous, en Catalogne, un renfort
d'oecupation. Ceci met au elair bien des choses apparemment obscures et
voici pourquoi, dans le document collectif de l'Episcopat espagnol, il y manque
deux signatures : celles des deux pasteurs chrétiens qui vont avec leurs peuples :
notre Cardinal Barraquer — soit, la Catalogne — et 1'évéque de Vitòria —
soit, Euzcadï, le Pays Basque. Remarquez bien ceci, Vous, écrivain chrétien
et sociologue expérimenté.

D'oú vient neon intromission auprès de Vous ?
En ce moment eroule le fard d'une pseudo-civilisation et, dans la débácle,

il faut every man in the right place, et je tiens mon poste en vous écrivant.
C'est ma conscience qui me pousse de la sorte à entanier le thème tragique qui
est aux prises avec la bRe et les misères humaines.

Je vous connais ces dernières années d'après vos ceuvres et suis en train
Wetudier votre noble synthèse historique L'Eglise et I'Etal, dans laquelle je
souligne tant de pages que vous pourriez collationner avec l'Eglise bureau-
cratique espagnole, qui vient de sombrer dans les mauvais usages constanti-
niens, mais qui, donnant le bras au Gl. Franco, se redresse sans contrition,

avide du statu quo ante, aggravé par des passions portees au rouge et amorcée

toujours par des temporalites qui sont la dépréciation du Christianisme et
préparent le nouveau bû cher qui flambera à son tour.

C'est dans ce sens que j'emploie le mot « chrétien », comme épuration
du mot « catholique », parce qu'en Espagne, oú la notion de gouvernement est

sinonyme de domination, malgré des exceptions, le mot « catholique » désigne

couramment, non pas une doctrine, mais 1'usufruit — le commerce — de la
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doctrine et, en Catalogne surtout, la complicité dans la domination, aux dépens

de la hiérarchie spirituelle.
Nous avons encore en Catalogne deux mille prétres catalans, qui rem-

plissent heroïquement leurs fonctions et qui se sont refusés à passer à l'Espagne

« blanche », car ils ne veulent pas se confondre avee le catholicisme parasitaire

espagnol. Ces prétres catalans sont dignes frères des prétres et moines basques
que les gens de Franco ont fusillés paree qu'ils étaient de vrais chrétiens basques.

Voici un beau schisme qui en dit davantage que les sophismes, la propagande

et les mensonges, officiels.
En m'avouant ainsi, je suis súr que votre esprit ne fera aucune meprise

sur mol.
Je suis astronome et, par conséquent, je erois en Dieu. Je connais les

grandes douleurs : enfant, j'a¡ perdu mes parents ; père, j'a¡ vu mourir nos
enfants en pleine jeunesse et il ne nous en reste qu'une seule ; maintes fois j'a¡

été au bord du desespoir ; mais, je suis chrétien. Homo sum, ¿est tout.
J'ai voue ma vie — 65 ans — et une bonne part de ma fortune à la

science età l'àme de la Catalogne.
Maintenant, depuis plus d'un an, je suis dans l'exil, après avoir sub¡

les fusillades contre ma maison et avoir cu le canon des fusils contre ma poi-

trine : it was a very close shave.

Ce que Dieu ne permit pas que les « rouges » fissent, sans doute le feraient

les « blancs », s'i1s le pouvaient et, pris entre deux fanatismes, tout en suivant

tranquillement mon devoir, je songe au classique Virtus in medio.

Vous voyez bien que, méme sans nous connaltre personnellement, il

ne manque pas des liens entre Vous et moi : la fraternité dans le droit naturel

et l'étreinte de la lo¡ morale.
Si, dans mon exposé il s'est glissé quelque chose de blessant pour votre

conscience ou vos sentiments, veuillez le pardonner, donnez-le comme non

avenu et, dans la serenite de 1'intelligence,

With the ComplimeWs of the Season, je vous prie d'agréer, Monsieur

1'Abbé, mes hommages respectueux.
P.

La Rosiaz s f Lausanne, le 9 décembre 1937.
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La Rosiaz el 8 de Gener del 19381
Dom Luigi Sturzo
LONDON

Preat Senyor :

He rebut la vostra amable carta del 22 Desembre i us en dono grácies
coralment.

El Dr. Cardó estigué aquí uns dies amb nosaltres i en tornar-se'n a
Torino, se'n portà el vostre llibre : és home intellectualment dotat.

En una nota de la pàgina 62o del vostre llibre 2, parleu de la Carta
Colectíva de los Obispos Españoles d'una manera que em fa sospitar que Vós
no en coneixeu la real veritat.

Ja fa un any que el representant de Franco a Suïssa, amenaçà amb
fer una Església nacional espanyola, si l'Església no s'afanyava a aplegar-se
amb ells. De conformitat amb això, més endavant, el Gl. Franco escriví a
l'Arquebisbe de Toledo exhortant-lo a compartir públicament la seva preten-
sió. La demanda de Franco fou massa fàcilment acollida, acoblant així una
vegada més dues malures espanyoles clàssiques : una rebellió militar i una
Església política.

Després d'això, el Cardenal Gomà escriví el document requerit i, en
sotmetre'l als Bisbes, féu constar que tal era el desig de l'autoritat militar. IL, s
clar, uns Bisbes s'hi avingueren ben de grat, d'altres dubtaren però acabaren
firmant, potser contra la pròpia consciència, i el Bisbe de Vitòria, que no va
firmar, com que era en el domini de Franco, fou immediatament destituït.
Això mostra el valor del document de referència i el pecat original de l'Església
oficial espanyola.

Adhuc suposant que la guerra hagués estat directament contra l'Església,
hauria estat molt més cristià i assenyat no ficar-se així dintre del caliu per a
maldecaps futurs : el temps ja ho dirà. Però el fet real és que la guerra no era
originàriament contra l'Església. Quan Franco es rebel .là, pensant només
que en un « cop d'Estat », el Govern hi respongué amb la gran errada d'armar
les masses, i així la revolució s'hi ficà contra una estructura social en la qual

1 Traducció de l'original anglès.
2 Luigi STUxzo : L'Eglise et I'Etat, Paris, 1937.
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l'Església tenia tota llei de privilegis i pràctiques abusives : per això fou
agafada en el front de la topada, tant més, que ella ja conspirava amb els rebels.

Ara ja ho teniu tot :... sed magis amïca Veritas.

Com que parleu d'un Comitè a Londres a favor de la pau i de les coses
d'Espanya, vull prevenir-vos respecte d'una idea que moltes vegades he vist
en la premsa anglesa i la francesa. A llà es parla d'un u plebiscit » que permeti
a Espanya decidir ella mateixa.

Això és una idea abstracta¡ teòrica, completament impossible en l'estat
actual d'Espanya. Els crims impunes, la invasió burocràtica, les onades i els
remolins dels refugiats, les llistes premeditadament falsejades, etc., etc., tot
això ha d'ésser netejat i resolt, i restaurats l'autoritat i el sentit comú, abans
de pensar en una pràctica tan normal, com és el plebiscit.

D'altra banda, hi ha moltes altres qüestions doctrinals i fonamentals
que cal tenir compte, per exemple: Quin dret tenen els invasors de Catalunya
— civils, militars i eclesiàstics — a decidir respecte de la Meva Terra, on ells
guanyaven llur pa quotidià, i ho han pagat amb assassinats, lladronicis,
brutalitats, tirania i perversió moral ?

Tal és 1a complanta d'un home conscient, ferit en els seus sentiments
més pregons i que, en conhortadora germanor cristiana, es complau a ésser,
preat Senyor.

Vostre sincerament
I^
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Honorable Senyor :

De conformitat amb l'oferiment verbal que jo us fiu ací, de contribuir
a la llosa sepulcral del Prof. Balcells, que Déu l'hagi, de grat pagaré per compte
de la Universitat de Barcelona, els ... frs suïssos que sembla costarà l'obra.

I com que preveig les dificultats amb què us trobareu per a transmetre
actualment dita quantitat, vinc a proposar-vos una manera senzilla, elegant,
justa i barata de saldar-la.

Pagueu-me-la amb una generosa remesa de llibres del meu propi fons
editorial o de la meva mateixa Biblioteca; ço és, aquells llibres que l'auto-
matisme burocràtic no em deixa venir, ignorant el mellor tracte a què, en la
vida pública, té dret el qui sotscriu.

Fent-ho així, la cosa no costarà res a la Universitat, ni a l'Estat, ¡la

Superioritat demostrarà benvolença envers la Ciència Internacional, a la qual
sóc acollit temps ha.

Confiant que la meva proposta sia llegida i judicada en la serenor de
la intelligència,

Visqueu molts anys, per bé de la Cultura Catalana.

Genève, 31 Octubre 1938
m

Honorable Senyor Rector de la Universitat de Barcelona.
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Benvolgut Compatrici :

Quan l'home es fa vell, viu molt de cara al passat, en les recordances, i
per aquesta raó, vaig pregar l'amic En Maspons i Anglasell que us demanés
la bandera del meu Observatori, per tal que me fos enviada' .

Aquella bandera, embolcalla illusions de jovenesa que me farien bona
companyia en el dosser del meu despatx ací, on tinc feina per estona, esperant
que el nostre Poble retorni a Catalunya, de la qual tan fàcilment s'oblida per
a seguir l'engany foraster, en el qual es deixa endogalar.

No hi fa res que la trobeu esquinsada, envieu-me-la tal com sia ; perquè
igualment conec les fetes de la bèstia humana, que la perversió moral de pre-
teses autoritats, civils i espirituals, amb les quals he bregat anys i panys.

Ja veieu que demano ben poca cosa a canvi dels mals tractes guixolencs !

Refiat que fareu el possible, us n'avenço gràcies, trametent-vos l'expres-
sió de la meva catalanitat empordanesa

14 Novembre 1938
19

Senyor President del Parlament Català, En Josep Irla.
Barcelona

^.'

i Aquesta bandera no es trobà fins el 1951, després d'haver foragitat de casa
meva els intrusos i els forasters.
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La Rosiaz, le 5 juin 1939
Police Fédérale des Etrangers
BERNE

Monsieur le Chef:

L'exquise courtoisie que Vous m'avez temoignée l'année dernière
— num. 777817 G/F,, 25 aoút 1938 — m'engage à Vous confier discrètement
ce qui suit.

Un ami de Paris me prévient qu'il a vu en France des circulaires privées
dans lesquelles mon nom, que je n'ai pas autorisé, apparait mélange avee
d'autres, pour des projets auxquels je n'ai absolument rien à voir et dont

personne ne m'a méme pas parlé.
Or, comme j'ai une certaine personnalité dans mon pays — La Cata-

logne — et ne suis pas inconnu dans le monde scientifique international, on

s'est emparé abusivement de mon nom, sans doute pour un certain attrait
ou couverture.

Il me serait facile d'areter court cela en m'adressant au Gouvernement

Français ou bien à l'Ambassade Espagnole ; mais alors, je risquerais de faire
du tort à d'autres, qui que ceux soient, ce que je ne veux point.

Je tiens sculement à me sauvegarder vu 1'état passionnel des affaires
espagnoles et, dans ce but, je viens Vous demander de vouloir bien prendre

acte de cette déelaration, afin que je puisse m'en remettre à votre témoïgnage,
le cas écheant, ce que n'arrivera peut-étre pas ; mais, comme nous traversons

un moment psychologique si insense, la prévoyance me conseille cette démarche.
Avec mes remerciements encore une fois, j e vous prie d'agréer, Monsieur,

I'expression de ma considération la plus distinguée.
P.

Nota. — Avui, 9 Juny 1939, he dut personalment aquesta carta a

Berna i l'he lliurada al quefe de la Policia Federal dels Estrangers, Mr. Martin,
el qual l'ha enclosa dintre del. meu dossier. Al mateix temps l'he pregat que
l'ensenyés al President de la Confederació, Mr. Etter, saludant-lo de part
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La Rosiaz, le 4 septembre 1939
Général E. Delcambre

DENÉE

Mon Cher Général :

En ce moment solennel et tragique, quand Vhumanite se redresse
enfin contre la brutalité allemande, je m'empresse de vous témoigner ma vieille
sympathie pour votre Pays, oú Yon peut dire que je fis mon entree dans le
monde, au milieu des vignobles de la Champagne.

Nous sommes au dernier chapitre d'une histoire qui a commencé par
la déplorable « non-intervention », au lieu d'une prévoyante maitrise de la
sedition Franco, récidive de la maladie espagnole chronique.

Chez moi, j'ai consacré ma vie et une bonne partie"de ma fortune à
combattre, dans le domaine de 1'intelligence, ce que vous combattez main-
tenant dans le domaine de la force: la tyrannie dominatrice.

Sceptique quant aux hommes, mais catalan du XIXe sièele, ma con-
science libérale s'obstine à croire romantiquement à des choses qui n'ont guère
plus de cours aujourd'hui : je crois en l'homme, à la force morale età la spiri-
tualité. Poursuivi et volé par les uns, puis par les autres ; menacé par les arbi-
trariétés du pouvoir civil, militaire et ecclésiastique espagnols, exilé volontaire,
ma conscience reste tranquille et incoercible.

Encore quelques années de vie et j'aurais la consolation de voir Veffon-
drement de ces dictatures inhumaines, d'assister à la contrition des troupeaux
qui les ont supportées et de saluer la renaissance de la personnalite humaine
et des peuples qu'elle constitue et que Vétatisme actuel se háte d'écraser afin
de les mouler en automates et de les avilir dans 1'inconscience.

Alors, la France devrait s'attacher loyalement à ses voisins ibériques
europeens, au lieu d'en faire une amorce pour son jeu politique avec les semites
du plateau central castillan, incapables d'autre chose que les extremes abso-
lutistes : ou seigneur ou serf. Car, généralement, les politiciens ne sont que des
miopes opportunistes, tandis que la vie des peuples est une fonetion transcen-
dante qui leur echappe.

En attendant, donc, la paix et le bon sens que tout le monde souhaite,
je vous prie d'agréer, mon cher Général, mes plus respectueux hommages.

P.
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La Rosiaz, le 5 octobre 1939
Monsieur le Général E. Delcambre

DENÉE

Mon Cher Général :

Je vous accuse réception de votre honorée du 29 septembre et je vous

remercie des renseignements au sujet des ceuvres des marins exposées dans la

lettre ci-jointe, que je vous rends, et dont bonne note est prise...
Maintenant que je suis en train de régulariser ma situation à Fétranger,

je me fais un devoir et un honneur de vous aceompagner un cUque à v/o,
que je vous prie de vouloir bien remettre à Monsieur l'Amiral-Président des

CEuvres des Marins, comme expression des sentiments que Vous connaissez
si bien. Naturellement, pour des raisons faciles à comprendre, il ne faut pas

que mon nom soit publié nulle part.
A ce suj et, oserais-j e prier Monsieur l'Amiral- President de vouloir

bien présenter mes respects à ceux qui contribuèrent à notre sauvetage et de

me rappeler à leur bon souvenir ?
C'était le 3 aoû t 1936, à 1i heures du soir, qu'un Conseiller du Gouver-

nement Catalan nous livta à bord du Duquesne, stationné à Barcelona et dont

l'Amiral nous reçut d'une façon fort honorable et tout à fait exquise ; puis,
le lendemain, nous fúmes transbordés au torpilleur Brestois, dont le comman-

dant nous céda aussi sa propre cabine.
Outre le cóté tragique, je fus d'autant plus sensible à ces égards extra-

ordinaires, que je suis aussi un peu marin. Né au bord de la mer, j'avais un

petit bateau à voïle, de plaisance et de peche, dont j'étais le patron, de sorte
que j'ai de beaux souvenirs de la mer, surtout lorsque, surpris au large par la

u tramontane », j'avais de la peine à m'en tirer et par gros temps j'arrivais à

prendre terre, oü les marins m'attendaient et m'accueillaient en s'écriant :

e ¿est un des n6tres ». Tout cela est déjà bien loin et la scène et ses personnages

sont bien cb,angés !
Quant à mes archives scientifiques, je m'en remets à Vous et au Comité

Méteorologique International. C'est un vol prémedité depuis des années et que,

avec le Dr. F., nous avions toujours déjoué jusqu'au moment oú le collage de

FEspagne avec VItalie et l'Allemagne, a permis la consommation de leurs
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classiques brutalités. Si on ne parvenait pas à faire rendre prise au voleur,

nos travaux de tant d'armées sans doute seraient publiés comme fruit propre

du Service Météorologique Espagnol, ce qui nous est déjà arrivé plus d'une

fois. On m'apprend que Mr. Marin, le chef, auteur du vol, est mort derniè-

rement dans un accident d'auto. Si j'avais de Dieu la pauvre et commode idée

qui en ont les catholiques espagnols, je dirais que ¿est là le chátiment de son

méfait.
Tout à fait d'accord avec Vous, je partage les sentiments que Vous

exprimez devant J'écecurant spectacle de la so¡-disante civilisation européenne.
Dans la brutalité actuelle, certes, je consi&re les neutres immoraux, complices

et surtout très imprévoyants, car ils tomberont un à un, s'i1s se laissent faire

de la sorte.
Pourtant, j'aime à croire que cette fois on poussera jusqu'au bout et

on ne se laissera plus tromper, soit par la verbosité italienne, soit par les menaces
hitlériennes et que, d'après la mauvaíse expérience de la dernière guerre, on
arrivera à une paix plus véritable que celle de igi8, absurdement gatée par
les politiciens et les diplomates. Par consécluent, moi, je ne vous souhaíte

pas encore 1a paix.

Veuillez agréer, mon cher Général, mes plus respectueux hommages.
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La Rosiaz, 7 Març 1940
Rvnd. P. D.
MONTSERRAT

Preat P. P.:

Rebuda la vtra. del 2 1 Febrer.
Us recordo perfectament, no solament per les vostres publicacions,

sinó també per haver-vos vist i parlat personalment en els assaigs de
l'Orfeó Català.

Me plau que esmenteu Mn. Baldelló, de qui jo no tenia noves i us prego
el saludeu de part meva. Igualment Mn. Anglès, amb qui correspongui
temps enrera.

Quant a la vostra demanda, me suggereix moltes coses. Mereixeria,
no pas una resposta, sinó esplaiar-ho en tema ètico-espiritual d'un assaig
contemporani. No obstant, com que els fets queden i no s'esborren amb paraules,
ben pensat, val més que em cenyeixi a dir-vos : no podent continuar la meva
obra, menys puc afavorir la d'altri. La meva tònica o trajectòria, tots sabeu
que és diferent de la proposada i, per tradició del nom que porto, per rigidesa
intellectual i pel propi convenciment, no dec canviar les meves determinants,
ni, molt menys, sotmetre'm a la coacció.

Vullau presentar els meus respectes al Rdm. P. Abat, el qual de seguida
capirá ço que acabo de confiar-vos, puix que tingué l'amabilitat d'escoltar
el meu raonament.

Gracies a Déu, jo segueixo amb els meus, passablemen t bé, en aquestes

terres que conec ï estimo de tota la vida, perquè enclouen la solució práctica
de problemes que es fan insolubles a la nostra terra ; però, mai no se m'hauria
acudit que hi hagués de passar la vellesa: si Déu vol, d'ací dos mesos faré

68 anys.

^
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Corn a sacerdots, us desitjo a tots l'adveniment d'aquell Instaurare

omnia in Christo, que tant es predica i tan poc es practica, a casa nostra, per
culpa de la seducció i usdefruit constantinians. Aquesta falla secular, és la
causa dels crims i de la regressió espiritual que estem patint i de la qual tan
còmodament es culpa el dimoni i la maçoneria, en comptes de començar per

un cristià mea culpa.

En la refiança que acollireu aquestes ratlles tal com han estat dictades
en la serenor de la consciència, d'esquena a la vida i de cara a la mort,

Amb salutacions als amics, me repetesc, catalanament, com sempre,

Vtre. afm. en Crist
P.

1?,_

t
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Engelberg, le 15 aoút 1941
Maitre Augier
Hotel Astoria
MARSEILLE

Monsieur:

J'apprends avec grande surprise et douloureuse emotion que Monsïeur
Ventura Gassol, ancien membre du Gouvernement de la Catalogne, est arre^té
et soumis à la Cour d'Appel, sous demande d'extradition.

Plus que ma reconnaissance, ¿est ma conscience qui me porte à temoi-
gner que ma femme et moi sommes au nombre considerable des citoyens que
Mr. Gassol sauva pendant les tragiques j ournees de j uillet-aoút 1936.

Avec d'autres personnes sauvées par lui — entre elles un pretre fort

connu par ses études archéologiques — il nous conduisit personnellement,
pendant la nuit, et nous livra à l'Amiral du vaisseau français stationné à
Barcelona.

Le lendemain, dans le torpilleur qui nous emmenait en France, nous

aperçúmes de nombreuses religieuses qui lui étaicnt également reconnaissantes.
Tout le monde sait chez nous que, pendant cette période, le sauvetage

de monuments, livres et documents, fut le souci et la táche journalière de
Mr. Gassol, souvent au risque de sa propre vie. Des personnalites de toutes
sortes — la hiérarchie ecclésiastique incluse — doivent certainement la vie
à Mr. Gassol et sans doute lui rendront justice le jour oú elles seront assez
libres ou dúment courageuses pour lui témoigner leurs sentiments de gratitude.

Avec pleine confiance de ce que la France, qui accueillit si généreusement
les vietimes, accueillera avec plus de raison leur sauveur, et que la vérité se
fera jour à travers des passions déchainées qui troublent actuellement le sens

moral et Fesprit de justice,

Veuillez agréer, Monsieur, mes respectueux hommages

lu
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Fribourg (Suïssa), Zo de Gener del 1942
Senyor President de l'Orfeó Català
BARCELONA

Honorable Senyor :

He llegit la carta d'En Pasqual Boada, amb la crònica emocionant de

la mort i l'enterrament del Mestre Millet, que Déu l'hagi.
Quant, per diferents conductes, m'arribà la mala nova, vaig encarregar

a En Maspons que trametés el meu condol al fill del difunt (a. c. s.), a l'Entitat,

corporativament , i als amics que la componen, en particular.
Raons que sabeu, m'aconsellaven no fer acte de presència fins ara,

tardanament.
El Mestre Millet és simbol d'una època en la qual Fhem reverenciat

tots els que tenim l'honor d'ésser fills d'ella.
Àdhuc en vida, Déu ha volgut premiar l'exemplaritat de la seva obra

i per això no el deixà morir a temps, sinó que allargà una mica la seva vellesa
heroica, a fi que les negacions que ens envolten li teixissin la corona del martiri
que ara nimba la seva espiritualitat.

I és així com el nostre Poble ha afegit un Patró més en el Santoral del

Calvari de Catalunya. Laus Deo !
Amb germanor cristiana i patriòtica efusió, rebi l'Orfeó Català, aquesta

penyora de consciència i de cor

Del vostre expatriat empordanès

lu
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Entrada de Primavera del 1942

Preat Fra Giovanni :

M'arriba la vostra de la diada de St. Gregori i em causa tant de conhort,
que m'afanyo a fer dues coses que encara no us he fet mai, ço és : escriure-us
amb màquina per tal de duplicar i arxivar-ne la recordança, i respondre-us
a cop calent malgrat el consell dels savis, puix que, de vegades, resulta encertat
el clàssic audaces fortuna juvat.

També veiérem els passavolants i sempre que ens n'arriba algun, ens
adonem amb tristor de com va creixent la distància que ens en separa ; car,
inconscientment, per amor de l'ambient que els envolta arreu, ells fan com
els ciris de sèu, que s'estoven i es colltorcen amb la sola escalfor dels del costat.
A hores d'ara, en el nostre altar allà baix, no en queda cap de dret i acabaran
per gastar-se sense fer llum i omplint-ho tot de fum. Això fa molta pena als
qui creiem i volem creure, no solament en les atxes i els ciris, sinó àdhuc en les
candeles amb llurs blens i tot.

Les vostres ratlles m'han asserenat, perquè Vosaltres romaneu en la
germania espiritual i malgrat els anys, que volen dir tràgica experiència i
aquesta sia el corc gros de les illusïons, jo m'obstino a voler morir tal com he
viscut : doctrinari, creient, rectilini, idealista, sentimental, o sia, un « somnia
truites », segons el vocabulari oportunista i materialitzat dels temps que corren.

Jo crec i vull creure fins a la mort en la consciència que Déu ha donat
a cadascú, ço és, en la personalitat i dignitat humanes, car l'ànima de l'home
és tan gran i transcendent que descompassa la terra, com bé ho digué Pascal
encarant-se amb l'univers, en llançar-li el seu bell apòstrof : « Si, tu ets gran,
molt gran, però no ho saps pas que sies gran, mentre jo, si sóc petit, ho sé
que sóc petit ».

Hi ha moments de la vida, en els quals un hom esdevé representatiu
de quelcom super-humà, es torna un símbol i aleshores, quan hom es sent tal-
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ment ungit, cal donar-s'hi totalment, mal sia sacrificant el cos, perquè un

bel morir tutta una vita onora. El Crist fou injustament sacrificat i d'aquella
injustícia va adollant-ne la caritat, que és superació de justícia i ço que sosté

la humanitat.

Certament, que Déu us do i ens do molts anys de vida i « una hora més
de seny i de dignitat que de vida » ; fa molt de temps que així ho vinc demanant.
En el naufragi actual, quelcom ha Tanar en surada i « amb l'esperit damunt

les aigües »...

Ab imo pectore,

In Xto.
lu
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Fribourg el 22 de Juny del 1943

Preat Amic :

No em sorprèn gens ço de la marmessoria G. i no en vull saber abso-

lutament res.
Durant 12 anys, per culpa de la incapacitat d'uns i de la cupiditat de

mals pastors, vaig trobar-me entremig de les més grans iniquitats que he
presenciat en ma vida, motivant el meu propòsit irrevocable de no voler inter-
venir mai més en cap testamentaria on figurés un sacerdot, fos de la jerarquia
que fos.

Ara, ja ho sabeu tot i us autoritzo a proclamar-ho 2trbi et orbi sempre
que us convingui; de passada, això us aclarirà els malparlars que segurament
haureu oït, més d'un cop, respecte de mi, perquè jo estic amb el Crist i per això
no vaig amb Constantí.

Quan creu ací, per tal de no ferir molt respectables sentiments vostres,
no volguí explicar-vos ço esdevingut en aquest rengle, a la Vda. G. (a. c. s.),
durant la seva estada a Suïssa ; ara em dol no haver-ho fet.

El cas Celoni és una minutia del mateix domini : aviseu el seu superior
que li escurci la llengua.

(Malgrat la meva categòrica negativa i, el que és pitjor, sense voler-ho,
una intromissió malaurada féu passar pels meus ulls la continuació i l'acabament
d'aquesta deplorabilíssima història, i ferí talment la meva consciència, que
m'obligà a cloure amb el següent colofó la cartera documental que s'hi refereix :

«L'Església hi guanyaria molt moralment, si no hi hagués dones per
a explotar, ni diners per a temptar ».

Aquesta lliçó es completa amb el següent comentar¡:
També minvarien molt certa mena d'abusos eclesiàstics, si la gent

volgués anar al cel, però la majoria, sobretot en la burgesia, es refien que els
hi Portin, i això és una comoditat que s'ha de pagar d'una manera o altra, quan
no d'ambdues maneres a la vegada : moral i material.)

9
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FRAGMENTS DE DUES CARTES AL MATEIX DESTINATARI

Un amic, respectable per molts de conceptes, tingué la finesa i la humi-
litat d'enviar-me l'original d'un llibre que pensava publicar¡ respecte del qual

demanava parer.
Vaig llegir i rellegir el manuscrit, ço que em féu acollir la demanda ben

de grat, perquè el tema era una temptació per esplaiar i refermar idees i con-
viccions meves, ara inadurades i revellides per la reflexió i l'experiència.

Això motivà una recensió bon xic detallada i extensa, en la qual jo
no feia altre que escriure lliurement el que la meva consciència m'anava dictant,
prescindint de la personalitat i de l'estament de l'autor del llibre en gestació.

El text que segueix reprodueix alguns fragments de la recensió que,
éssent fragments, de vegades aparenten desconnectats, de manera que el
lector farà bé de considerar-los meres anotacions marginals fetes a mida de la

lectura.
Dec i vull fer constar, amb tot respecte per a la veritat que, en tot ço

que segueix, l'autor del manuscrit no hi és més que un passiu receptor¡, per
tant, no hi te absolutament cap responsabilitat, car tota la responsabilitat
n'és meva, exclusivament.

Fribourg, 28 Desembre 1943

Preat Amic :

Us felicito pel vostre llibre, car és reflexe de l'època i l'inici d'un redre-
çament de consciència i una reivindicació de la personalitat humana i dels
drets dels pobles, que Déu faci perduri molts anys.

Basat com és en l'experiència històrica, el títol resulta d'allò més encer-
tat : Vós us trobeu amb dues tradicions i aneu seguint llur petja, que ningú
no pot estrafer en el domini dels fets consumats, ço que, de naixença, ja exclou
els dieteris separatistes de Fespanyoleria parasitària.

El públic, difícilment s'adonarà de la laboriosa gestació del vostre
treball, amb el seu gran esforç d'abstracció mental, moral i sentimental, molt
meritori en els moments actuals, mancats de serenor i sobrats de nebulositats

oportunistes.
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En les impressions personals que segueixen, probablement hi ha coses que,
per disciplina, us heu deixat en el tinter i són romases closes en la vostra consciència.

Amb major llibertat de ploma, jo aniré escrivint ço que la meva con-

sciència em vagi dictant i que, per endavant, justifico amb el vell Amicus
Plato sed magis amica Veritas.

Crec que el vostre llibre hauria de servar la seva naixença bibliogràfica,
editant-se a Suïssa 1.

Cap. I

Síntesi rigorosa i verídica, esporgada de les mentides premeditades
de l'ensenyament oficial i el dels seus satèllits. Aquest capítol és bàsic i incon-
trovertible per tota consciència honrada.

= Les províncies romanes eren més lògiques perquè es cenyien al
fet natural; per això, encara perduren en el solatge històric i àdhuc, de vegades,
revenen a la superfície.

= A Muret es decidí la sort de l'Europa Occidental, on el migjorn era
més civilitzat i per això perdé.

El Dr. Torras ï Bages, amb preocupació eclesiàstica, diu : que fou un
incident sense importància. No obstant, Casp és les postres de Muret. També, a
Muret fou engendrat Torquemada que, de gran, féu llenya per a les fogueres
del 1835 i 1a projecció del qual costa poc de veure encara en les flamarades
del igog i el 1936.

A la pàg. 21, la frase « ni a Amèrica hi hauria altra religió que la
catòlica, ni s'hi parlarien sinó llengües hispàniques », és una suposança massa
categòrica, al meu entendre.

1 Aquest llibre tingué una naixença molt accidentada i combatuda, perquè el
seu autor també havia confiat còpia de l'original a un professor que aparentava lleial
i resultà traïdor, car en donà coneixença als franquistes. Aquests enviaren emissaris a
l'autor per tal que desistís de la publicació o, al menys, ne girés la seva dretura; a canvi
d'això, prometeren honors que l'autor rebutjà. També veieren el censor, que els donà
una fina lliçó d'espiritualitat.

Fallades aqueixes temptacions, pretingueren comprar l'edició, segurament amb
intent de fer-la desapareixer, però tampoc reeixiren.

Aleshores, alguns cpicospats firmants de la Carta Coilectiva intervingueren
queixant-se de que s'hagués concedit Vimprimatur al llibre.

Tots els que així el volien ofegar es diuen «apòstols de la veritat ».
Malgrat els entrebancs, el llibre sortí el 1946, editat a Paris.
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Cap. II

Anàlisi crític rigorós de psicologia social, que manté el to inconven-
cional i segueix la trajectòria rectilínia, desbrossada pel capítol anterior.

En l'evangelització d'Amèrica, al costat de les bones obres que esmenteu,

no hi manca, malauradament , una lletja i feixuga contrapartida, relleix de

l'esperit dels conqueridor s i de l'ascendència constantiniana.

Cap. III

Aquest és una major justificació del títol del llibre, car s'hi van accen-
tuant, no solament les diferenciacions, sinó que s'hi marquen divergències de
trajectòria social, que es complicaran centúries després.

A 1a pàg. 8, 1 poseu la missió «providencial» de Castella. No tothom
ho capirà en el sentit que Vós li doneu; m'estimaria més posar-ho altrament.

A la pàg. ii i referint-vos al poble català, dieu: « sovint anàrquic
que Espanya ha patit i Europa ha conegut ». Fóra molt més just i exacte en tots
sentits, precisar que : Europa ha mal conegut.

Cap. IV

En aquest capítol, tan temptador per a brancar-hi, m'heu de permetre
que jo continuï la purificació històrica.

En la dissecció social que aneu fent, juguen dos grans factors morals
Religió i Església, que correntment es presenten com conceptes abstractes
conjunts, ço que massa sovint, malauradament, no s'acorda pas amb la cruesa
dels fets històrics.

Religió, en una minoria, la selecció, és una derivada de la intelligència,
una afirmació de la pròpia consciència ; en la majoria, una necessitat, un refugi
del sentiment, i en la turba-multa, és una mena de gupersticiO dignificada.

Aqueixes motivacions, estructurades humanament, es ço que, usual-
ment, es designa i actua amb el nom d'Església, la qual, de naixença, porta

i Aquesta paginació es refereix al manuscrit de l'autor amic.
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els seus atributs humans i, per tant, no pot defugir la noble i pregona afir-
mació d'Epietet, quan ens diu : « Jo sóc un esperit traginant un cos ».

I aquest cos visible, orgànic, en alguns dels fets que esmenteu, esdevé
tan feixuc, s'arrossega tant i roman tan enrera que, de vegades, el separa la
brossa de les margenades de la terra i aleshores perd de vista l'Esperit ; per
això, cal diferenciar-los.

Aquesta diferenciació és essencial a casa nostra on, el monopoli confes-
sional d'una banda, i de l'altra, l'associació de l'Església amb l'absolutisme de
la monarquia en el passat, i en el present la conjunció amb la política estatal,
han facilitat i estimulat el mercadeig del cos a despeses de l'Esperit.

Així constatem, que l'Església nacional, postulada a Montreux per un
representant del Gl. Franco, fou glossada en la Carta Collectiva de l'Episcopat
Espanyol, subratllada amb la espasa rebel del Gl. Franco, ratificada amb el
nomenament de Bisbes forasters de cos o d'esperit, satellits de la dictadura, i
executada amb la mort en exili de Pastors Cristians, corn el nostre Cardenal-
Arquebisbe de Tarragona, F. Vidal i Barraquer (a. e. s.).

Ja sabeu que, durant dotze anys, per culpa de la incapacitat d'uns i
de la malvestat d'altri, me calgué patir la punyida moral que em féu aqueixa
església mercantivol — constantiniana — i per això la consciència em dicta les
precisions ut supra, que no tenen res d'abstractes, sinó que són deplorablement
experimentals i concretes.

— El collegi espanyol de Bologna pot haver afavorit molt la tradició
de Castella i, per tant, no es pot dir el mateix respecte de Catalunya. Bé massa
que proclamen aquesta constatació alguns polítics espanyols de la nostra
generació : La Cierva, Serrano Suñer, etc.

Pàg. 7. Això d'« agermanar la conquesta amb la caritat » és un eufe-
misme que encobreix un afalac a la conquesta i un mancament a la caritat.
Conquesta és violencia i prensió, mentre que caritat és amor, o sia, donació.

La frase pot ésser ben intencionada, però és inadmissiblement one
sided. Caldria dir-ho altrament.

= Pel que respecta les ciències físiques i exactes, l'obra d'Alfonso X
el Savi, no és pas «cultura espanyola », car es redueix a la compilació del saber
greco-aràbic, manada fer per ell, però àdhuc feta per compiladors àrabs i
jueus ; qui sab si pagada amb els diners dels jueus i tot ?

= Feu una bona depuración històrica despullant el Cid del seu roman-
ticisme oficial i deixant-lo amb el seu propi vestit d'aventurer mercantívol.
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Pàg. 1 3. « ... una heretgia tan perillosa com aquella, preludi de

l'anarquisme modern ».
Heu escrit això, oblidant l'historiador i substituint-lo per el capellà

amb preocupació eclesiàstica 1.
De totes maneres, el voler extirpar una heretgia amb una disbauax

criminal com la que cometeren aquells eroats, és duplicar i compartir l'heretgia.

1 La preocupació eclesiàstica desvalora els escrits d'autors que deurien no deixar-se
anar a una tal parcialitat.

Per exemple : en la Tradició Catalana del Dr. Torras i Bages, Barcelona, 1892,
entre moltes altres coses amb aquella tendència, s'hi llegeix :

«Lo Parlament de Casp és una de les majors glories polítiques de la història de la
monarquia d'Aragó », pàg. 445•

Quant a la « poderosa in fluència* de Benet XIII a favor de Ferran d'Antequera,
el Dr. Torras i Bages la despatxa en una nota de tres ratlles al peu, pàg. 449•

«Els dos germans Ferrer que determinaren l'elecció del d'Antequera... », pàg. 451•
De les conseqüencies de l'elecció de Casp, la Tradició Catalana ne culpa senzilla-

ment «la tendència del temps », pàg. 450 ;d'aquesta manera, ningú no té la culpa de res.
« La mort de Pere el Catòlic a Muret... en l'insignificant fet d'armes del Llenguadoc,

ahont assistia més mogut per conveniències... », pàg. 236, nota.
I així per l'estil.
Ara bé ; Pere el Catòlic anà a Muret complint el seu deure de defensar el Comte

de Tolosa, que era vassall d'ell; a Muret es capgirà la història de l'Europa med iterrània
occidental, car, sota l'aparença de combatre heretges, es consumà, amb procediments
prehitlerians, la veritable finalitat política de l'empresa, que era : destruir el grop albigès,
perquè feia nosa al Poder Temporal.

Després, hi arrelà la Inquisició, de la qual el Dr. Torras i Bages absol els domi-
nicans, àdhuc amb lloança, quan, tractant de «lo carreg d'inquirir d'heretges », escriu :
« la organisació de la magistratura evangèlica en forma perfecta, no es trobà fins als frares
Predicadors», pàg. 229, nota. Així judica el Dr. Torras i Bages una magistratura els fruits
de la qual han merescut Vexecració en totes les llengues del món civilitzat ï que àdhuc
malmeteren l'esperit, més cristià, de l'Església catalana.

Escrivint així, el Dr. Torras i Bages ho feia com sacerdot, però no pas com his-
toriador: la veritat no hi guanyava res i ]'Església tampoc.

La veritat es pot ignorar, però no s'ha pas de disfressar.
Seguint aquest camí premeditat, es pot anar allà on l'autor meni, si bé fent marra-

des que no porten pas a la veritat, perquè l'autor comença per defugir-la.
Tot el qual amb la preocupació de desfigurar els fets per tal que l'Església apa-

regui ep un lloc on realment no era en aquells moments.
I del capítol tan desplaçat, « Els Jochs Florals i la Franc-maçoneria », com se'n

sortiria el Dr. Torras i Bages, ara que l'església franquista ens nega la Pàtria, ha sobornat
la Fe i està baratant i emborderint l'Amor ?

La Tradició Catalana fou escrita quan el Catalanisme era en plena puixança
ascendent i, aprofitant l'instant públic emocional, el llibre s'adreçava a cervells fàcils,
poc analítics, amb intent d'encloure dintre del domini confessional un complexe social
que es redreçava, ço que és una pretença errada, car implica un constrenyiment que
esguerra ambdues coses, desformant-les, perquè no poden encaixar.
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La història ens ha deixat escrit, en totes les llengües civilitzades, que
aquella croada fou una epopeia del crim, talment una feta prehitleriana.

Els Albigesos no feien cap mal, ni mataven, ni pretenien matar, ningú;
els que mataven, a foc i a sang, sense respectar ni dones ni criatures, eren els
croats, subtituint així de fet la Creu del Crist, que duien en el pit, per la creu
de l'empunyadura de l'espasa, posada en obra. El cas no era nou i s'ha repetit
massa sovint després : la història té la paraula.

Sense anar-ho a cercar tan lluny, tenim a la vista, ben a la vora, els
fets del catolicisme franquista.

La croada contra els Albigesos, no tenia., verament, cap motivació
religiosa, sinó que fou merament política : els Albigesos eren un grop, un
entrebanc, per al Poder Temporal de la Monarquia Papal.

Aquest fou el veritable pecat llur, a semblança de la persecució de
Dioclecià contra els cristians, que tampoc tenia cap intent religiós sinó polític,
car els cristians eren considerats un perill per a l'Estat. De la mateixa manera,
a Catalunya, es persegueix el catalanisme perquè implica una minva de l'us-
defruit estatal, foraster i parasitari. Semblantment, la tesi del Herrenvolk,
que ara es discuteix a canonades, té per finalitat la destrucció del contrari per
qualsevol mitjà : és la bestialitat volent substituir-se a la humanitat.

Tot això ho sabeu tan bé com jo i, per tant, hauricu de suprimir la
vostra frase, injusta¡ inexacte, que estic retopant.

La Inquisicïo és injustificable sota tots conceptes, i menys encar, cristiana-
ment, car el Crist digué: «aneu i prediqueu la meva doctrina»; no digué pas «impo-
seu la meva doctrina», ni, molt menys, «a cops de sabre», ni «encenent fogueres».

Per raons político-militars, Constantí inicià el camí errat en posar la
Creu en el peno' que guiava els seus gladis i la mateixa errada s'ha anat pro-
duint a través de les centúries.

L'Església espanyola segueix arrossegant aquest pecat original ; ins-
trument polític de la monarquia, sobretot d'ençà del XVè. segle: la política
la desencaixa i el monopoli confessional la vicia 1.

i El XVè. segle fou fatal per a Catalunya, puix que comença amb la sentència
de Casp i acaba amb el descobriment d'Amèrica, que feu de la Mediterrània un llac inter-
continental ; després, també vingué a interferir el nostre cristianisme, una onada de
catolicisme inquisitorial espanyol que, si no cometé els crims d'altres bandes, fou perquè
l'esperit de la nostra terra era diferent i no lio comportava.
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D'ací totes les reaccions violentes que, de tant en tant, li toca sofrir,
especialment en les contrades on l'Estat actua secularment contra el poble
— com a Catalunya — i l'Església hi continua essent una burocràcia estatal,
amb totes les seves contradiccions espirituals ^o, millor dit, torcements.

Molts dels avions italians que, procedents da Mallorca, bombejaven
Barcelona indefensa, duien noms de Sants i, tant els aparells com llurs metra-
lladores, havien estat beneïts pel Bisbe de Mallorca. En això, hi ha res del
Crist i de la seva doctrina ? No ; és senzillament l'església de Constantí en
acció : domini i possessió, què n'heu fet de la Caritat ? I la Doctrina del Mestre,
on l'heu deixada ? L'heu tornada a baratar, després de regatejarla.

Dintre d'aqueixes inversions, val la pena de notar l'alliçonador sar-
casme que l'espasa suposadament salvadora del Gl. Franco, hagi servit també
per a mutilar ad usum Del phini certes encícliques que, essent doctrinalment
cristianes, topaven amb la dictadura.

Cap. V

La distinció raonada en el capítol anterior és indispensable en aquest,
ple de política eclesiàstica, car, la veritat, crua i nua, és també que no pocs
escriptors i entre ells alguns escolàstics, quan tracten de Religió, li anteposen
l'Església estructurada.

Nosaltres hem viscut una de les proclamacions més nues i esventades
d'aqueixa preterició espiritual, vull dir la Carta Collectiva de l'Episcopat
Espanyol, adherint-se a ple sol a la rebellió del Gl. Franco, ratificant així
públicament la seva secreta complicitat anterior en la conspiració d'aquesta
sedició. Aquest document, cristianament incomprensible, és un model d'opor-
tunisme materialista dels marxants del Temple, comanditant una trans-
gressió integral: elle s'attache au char du vainqueur diuen en la terra on
estic escrivint.

= Balmes fou un bon escriptor, que escriví en calent sobre les ense-
nyances de la guerra carlina, i una de les seves bones obres fou l'haver aigua-
lit el carlisme de la clerecia. Fora d'aquest camp, n'hi ha que discuteixen la
seva personalitat.

= Pàg. 22. El P. Palau... obligat. Per qui i per què ?
El Dr. Arboleya... obligat. Per qui i per què ?
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L'església constantiniana s'adhereix fàcilment a la dita popular « pecat
amagat és mig perdonat ».

= Pàg. 28. « el tracte de favor d'aqueixes institucions d'esquerra ».
D'aqueixes coses d'Espanya, jo no me n'he ocupat mai. No obstant,

fixeu-vos bé en ço que segueix.
Les escoles de les Congregacions, fa centúries que frueixen de tota llei

de favors i privilegis, que bona cura han tingut d'extrapolar ad libitum.
A Catalunya, l'ensenyament de les Congregacions ha estat, i segueix

essent, l'instrument estatal més eficient i dissimulat de penetració, d'assi-
milació, de reforç d'ocupació i, finalment, de claudicació i submissió, com
presentment, que han donat al Cèsar — i un Cèsar i l-legal, sediciós — tot el
que era de Déu i el nostre poble els havia lleialment confiat ï elles li tornen
desnaturalitzat.

Una seriosa revista catòl ica suïssa, que Vós coneixeu prou bé, tractant
de la tragèdia espiritual d'Espanya, deia: fixeu-vos que a Espanya «l'Estat
havia lliurat l'ensenyament a les Congregacions ».

En Festament mitjà o burgès, aqueixes escoles ens han creat i criat el
corc social de la colegiala, que ha entrebancat o malmès, una de les parts vitals
de la renaixença a la qual Vós i jo hem col-laborat en la mida de les nostres
capacitats.

I en aquests moments Xenterboliment i de negacions a l'engròs, són
elles, amb llurs apuntadors, les determinants de l'aclofament i toreement del
seny català en la vida pública. Àdhuc en la transcendent unió moral de la
família, en el més pregon de la seva i.ntimitat, la colegiala és una desavinença,
per no dir una traïdoria, perquè sempre roman sotmesa a ombrívoles depen-
dències externes.

Pàg. 31. « fou immolat al Crist ». Recordeu la correcció tan certera
de l'Abbé journet en casos semblants.

= Aquest Cap. V., és el primer que caldria condensar en les edicions
estrangeres, però no pas en la catalana.
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Cap . VI

Inicieu aquest capítol amb una visió transcendent d'estadista, com no
ha tingut mai cap governant espanyol.

= Verdaguer, místic ? Verdaguer era un poetàs que, de vegades,
es trobava estret en la sotana, però que, segons dita d'ell mateix, « volia morir
capella». D'ací que, en els moments tempestuosos de la seva vida interior,
volgués arrecerar-se en el misticisme que, no obstant, no era pas el seu númen.

= Crec que hauríeu de dir quelcom més del I. E. C.: de la complexitat
i extensió de la seva Obra i del seu prestigi internacional. Doneu una ullada a
la llista de les seves publicacions.

= L'Obra del Cançoner Popular de Catalunya té publicats quatre
volums.

En certa ocasió, Menéndez Pidal, ainb el pretext de collaboracio a una
obra estrangera, demanà informació a l'Oficina del Cançoner, informació
que li fou generosament tramesa. Àdhuc el Mtre. Pujol, malgrat el meu parer,
li acompanyà, me sembla, uns centenars de cançons especialitzades. Poc
temps després, Menéndez Pidal anà a Barcelona per un acte públic i no s'acostà
per res a l'estudi del Cançoner, ni hem sabut res més d'aquella obra estrangera.

= No pretinc judicar el P. Claret però, el poc que en conec, és d'una
vulgaritat que em sorprengué. Naturalment, això no impideix pas la santedat,

= En parlar del renovellament de la vida religiosa, és de justícia esmen-
tar el Bisbe Morgades, precursor del Cardenal de Tarragona en la defensa de la
Cristianitat, amb la predicació i l'ensenyament del Catecisme en català. A més,
fou el fundador del Museu Episcopal de Vich, on es salvaren riqueses arqueo-
lògiques que desapareixien de les parròquies.

= Cánovas gran estadista». Aquest « gran » m'hi sobra, car fou l'home
de la guerra de Cuba fins al último hombre y la última Peseta. Si haguéssiu vist
de quina manera tornaven d'allà els pocs que no hi morien i haguéssiu escoltat
ço que en contaven !

= Pàg. ii. «una intolerable intromissió estrangera » ?
= Aquest Capítol és una gran lliçó pels que vénen darrera nostre, si

és que no són poca pena, ni tenen ànima de càntir.
També, és un Capítol que no heu pas d'escurçar en les edicions estran-

geres, perquè és la clau per a comprendre moltes coses que sobten els estran-
gers, pels quals serà una mena d'iniciació.
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Cal. VII

En aquest Capítol reapareixen d'una manera re llevada, els inconve-
nients i perills de confondre la Religió amb l'Església, perquè la reacció que
assenyaleu no és pas precisament religiosa, sinó majorment eclesiàstica, con-
fessional i no pas sempre de l'Església del Crist.

= Això de les reaccions econòmiques me recorda que, un dia de Consell,
a la Caixa de Pensions de Barcelona, el seu President digué que « pesava més
una sola fàbrica que tota l'agricultura de Catalunya ».

En el sentit de malura social tenia raó, perquè les fàbriques ens hari
portat la immigració, mentre la pagesia, en canvi, aleshores encara era la
nostra major defensa contra la invasió forastera i les seves conseqüències.
Per això, jo no crec l'afirmació tan corrent que Catalunya no podria viure
sense el mercat espanyol. Jo crec que viuria més casolanament, però també
més assentadament i planera, sense els sotracs que ara la malmeten, ni l'esperit
de revolta que els invasors hi arboren.

= Molt bé aqueixa psicologia social de Fanarquisme i del socialisme
amb referència a Espanya i a Catalunya.

A Catalunya, el nostre esperit anàrquic prové, en bona part, de la cons-
tant oposició del dret públic al nostre dret natural com a poble. Sense aquesta
discordança permanent, penseu quina admirable resultant social podria donar
Catalunya pel fet d'ésser ensems individualista i democràtica!

= Pàg. io. « Osorio y Gallardo, un dels pocs castellans que han com-
près Catalunya ». No sé per què els catalans som millors timoners proa-vent
que en les empopades, car aleshores ens hi deixem anar refiats i fem guinyades
més perilloses que les de les proej ades.

Cal. VIII (No hi és).

Ca^. IX

Alerta amb les comparances i els superlatius:
Pàg. 15. « un altre de millor en tot el món catòlic ».

« Debate, e1 millor diari catòlic ».
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En el món encara hi ha moltes coses que ignorem.
= Pàg. 16. Pel que respecta l'ensenyament de les Congregacions, a

Catalunya han estat les aliades de l'Estat i contra de l'ànima del nostre poble ;
per tant, no són cristianes, sinó constantinianes.

= Pàg. 17. « El Maligne ». El dimoni ja el tenen monopolitzat els
marxants del Temple. Valdria més posar-ho altrament. Al cap i a la fi, és una
imatge oriental que, els occidentals, malauradament, podem especificar de
sobres.

Pàg. 26. Crec errada l'apologia que feu de Gil Robles. Quan era
Ministre de la Guerra, féu remenaments de càrrecs militars amb vistes a l'ender-
rocament de la República, que era la obsessió dretista. Això resulta implí-
citament del que dieu a la pàg. 28, ratlla 28 i següents.

= Pàg. 28. L'elogi que feu de José Antonio, jo el reduiria al seu pene-
diment i a la seva retractació finals, perquè cap cristià, català i demòcrata, no
pot admetre el falangisme, que és la negació del proïsme i, per tant, de la caritat.
En el fons, el falangisme és la F. A. I. de les dretes.

= Pàg. 36. « que hagi tingut parió en el món ». Alerta amb les
comparances.

= Pàg. 40. Qui és aquest personatge pseudo-català ?
= Pàg. 45. «La Pàtria Espanya » resulta massa genèric i indeterminat,

car n'han fet una amfibologia a servei d'altri.
= Pàg. 46. « els exclusivistes de la colonització, etc. ». Ni els anglo-

saxons, ni el protestantisme, no són factors en la pèrdua d'Amèrica, sinó
senzillament les pràctiques colonials espanyoles.

= Aquest Capítol és interessantíssim per als catalans venidors que
vulguin saber la realitat d'esdeveniments que no mancarà qui tindrà gran
cura d'enterbolir i capgirar, perquè, a casa nostra, de la «temença de Veritat»
se'n fa una virtut i per això hi és tan ufanós el « conreu de la mentida ».

CaÉ. X

Bon exemple de dialèctica que, vers l'acabament, reverteix a l'esco-
làstica, amb el seu substratum dogmàtic de posició.
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Cap. XI

Amb el vostre permís, aquest Capítol no fa gaire per a la meva disci-
plina intellectual. Es veu que als teòlegs, després de conrear el clos llur, els
resta lleure per a fer saions, giragonses i marrades, en terres d'altri. Me
recorda allò «d'enterbolir l'aigua clara », car hi ha arguments per a totes les
conveniències.

En les vostres citacions feu un bell parament de les distincions, amb les
quals els teòlegs nodreixen previsorament la ufanor casuística d'aquelles
espesses margenades on cuiten d'esmunyir-se habilidosament, quan passen
pel caminal certa mena de fets que els podrien trepitjar.

En no poques de les citacions, sura el prejudici de posició, per tal que
l'Església visible no s'entrebanqui amb fets consumats del passat i del present,
com alguns de ben frescos i a la vora.

Per a mi, tot es redueix a això :
Un militar no es pot rebellar mai, rema¡, en absolut. El militar rebel

és la negació de si mateix, no es ningú, i solament li resta el dret d'esser afu-
sellat de conformitat amb el Codi Militar que el va engendrar, que ell va jurar
i que, després, ell ha violat i perjurat.

Quant al poble, no solament te el dret, sinó el deure, d'alçar-se contra
la usurpació del poder, contra la dictadura i contra els monarques perjuris i
traïdors.

L'autoritat és per essència moral i ço que acabem d'esmentar són
immoralitats rematades, ergo, negació de l'autoritat.

Totes aquelles subtilitats de molts teòlegs, són u argúcies de posició »,
pensant en fetes passades i pretenint atenuar-les.

Cap. XII

La vostra doctrina del treball, perfectament cristiana i, per tant, moral,
es ressent una mica d'abstraccions i de lectures més aviat que d'experiències
viscudes, les quals mostren la díficil complexitat del problema, quan es plan-

teja dintre les incongruències socials.
Aquest tema del treball, igualment que el del capitalisme, fàcilment

esdevenen passionals, polítics i unilaterals.
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La Convocatòria inèdita dels Concursos R. Patxot i Ferrer, posava
precisament a Concurs el problema del treball, per al Gener del 1937, però
els d'allà baix s'espantaren i no me'l volgueren publicar.

Seguint una tradició oriental, la Bíblia presenta el treball com un
càstig, a la qual l'occident, majorment en els nostres temps, oposa la idea
del treball com un fí de la vida.

La realitat s'escau entre els dos extrems, car el treball és el mitjà de
viure, dignificant l'existència i, per tant, dignificant si mateix. Així, teniu
raó de sobres, en enlairar i cantar el treball, amb el seu consegüent dret a
la vida.

Però, és igualment cert que, pels mateixos obrers, es falseja la noció
de treball, que redueixen a un esforç muscular, ço és, s'animalitza.

Ara bé ; en el fet de la producció, l'ordre jeràrquic dels factors és el
següent : de primer, la intelligència ; després, el treball, i finalment, el capital,
o diem-ne, si voleu, la propietat. Aquests factors concurrents deriven l'un del altre.

Cal tenir en compte que, per damunt d'aquesta gradació, l'obrer per-
cep un dret de prelació : el jornal, que no està subjecte a pèrdues.

Quant al capital, el seu origen normal i just, és senzillament l'estalvi,
o sia, treball acumulat en vistes a la previsió, que assegura la continuïtat.

Això s'oblida massa sovint en l'ambient interessat o passional amb què
es tracten aquests problemes ; perquè, sense aquells estalvi i previsió, no és
possible la continuïtat social, i no costaria pas gaire de lligar aquesta afir-
mació amb l'actual esventament estatal de la família i la minva de natalitat,
la covardia cívica, l'esvaniment de la pàtria i l'arramadament dels pobles.

Aquest darrer paràgraf em surt perquè sospito un cert « fabianisme n
en alguna frase vostra, i la guerra actual ens ensenya cruentament que les
seleccions són necessàries perquè no s'improvisen, sinó que són filles de la conti-
nuïtat. A l'Anglaterra i a l'Europa, les ha salvades el retorn a la selecció: Churchill.

De passada : una de les primeres conseqüències de la llei d'accidents
del treball a casa nostra fou que, tots els sifilítics cobressin subsidi com a
víctimes del treball.

Un altre : fixeu-vos que, en l'actual legislació social del treball, l'obrer
és més considerat i protegit que la malaurada classe mitjana, malgrat ésser
aquesta l'element estabilitzador de la societat estructurada.

Quant a la preterició de la intelligència, hi hauria molt per a contar,
perquè jo he vist a casa nostra llicenciats en filosofia i lletres que tiraven
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la corriola pujant maons per tal de no morir-se de gana i, mentrestant, els
boters del Camp de Tarragona cobraven jornals fantàstics i nedaven en
xampany.

Cap. XIII

Aquest capítol exposa la doctrina transcendent per a la societat orga-
nitzada de demà, quan l'Estat, tal com l'entenen i practiquen avui dia abusi-
vament, hagi estat mort pel seu fill predilecte: el socialisme estatal, i l'home no
s'ajupi més a ésser un enze individu, sinó que reprengui i imposi la seva per-
sonalitat humana, que ara ha perdut perquè la hi han presa i ell se l'ha
deixada prendre.

Ne feu una ben raonada i atractívola exposició d'aquesta doctrina, però,
a estones, encara feu massa concessions estatistes.

= A la pàg. 7, ungiu l'Estat dient que « rep l'autoritat de Déu », un
relleix escolàstic que fàcilment pot tornar a la boca, sobretot ara que veiem
com els Estats no tenen ni paraula, ni firma, i el mentir, el robar i el matar,
són esdevinguts funcions de govern.

L'Estat és una resultant contractual, un convencionalisme, que s'afanyà
a suprimir el dret divinal dels reis, per tal d'apropiar-se'l amb el nom de
sobirania, que ha resultat tan tèrbola com aque ll pretès dret, que unes vegades
serví de tapadora al crim successoral i d'altres s'esgarriava per les cantonades
bordissenques.

La preocupació eclesiàstica fa que, en certs paràgrafs, lligueu l'Església
a l'Estat i en altres la vulgueu deslligada. Comparant la Suïssa amb Espanya,
es veuen les incidències i solucions del problema, que es mal anomena religiós
i que no és més que eclesiàstic.

Quant a l'Estat, li concediu rasés atribucions de les que jo li donaria :
jo crec en l'home i, molt menys, en els homes. L'Estat, tal com el patim en el
present, és una anonimitat pràcticament irresponsable. Abans, les monarquies
tenien un cap visible i, de vegades, els pobles les escapçaven. Qui sap el que
hauria estat Espanya, si en la seva història constés algun rei escapçat i hagues-
sin estat afusellats tots els militars sediciosos ?

Qui sap el que hauria esdevingut, si el Gl. Franco, en comptes de
sublevar-se, no hagués trencat el seu deure envers la República, quan aquesta
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començava de fer màquina enrera per a deseixir-se de la demagògia que l'havia

arrossegada ?
No s'hauria evitat el desastre, moral i material, de la guerra civil,

que afegí als robatoris, a les destruccions i als crims dels rojos, tots aquells

altres comesos pels blancos, amb major responsabilitat moral ?
No s'hauria evitat que Espanya servís de laboratori i criat de la expe-

rimentació bèllica estrangera, preparant-se per a desfermar tota la barbàrie
de la guerra europea ?

Que no s'hauria evitat també la transcendent claudicació cristiana¡
cívica de l'església oficial espanyola, en la qual solament restaren fidels al
Crist i, per tant, nets de culpa: el Cardenal F. Vidal i Barraquer, Arquebisbe
de Tarragona, i el Bisbe Múgica, de Vitoria ? I fixeu-vos en l'eloqüència del
fet : eren un català i un base! Ací s'escau l'exclamació milleiiària «tenen ulls
i no hi veuen, tenen oïda i no hi senten», que podem completar amb la dita

moderna elle s'attache au char du vainqueur.
Però, la tradició espanyola seguí la sedició militar crònica, que la Repú-

blica tingué l'endèmia de consèntir de bell començament, no aplicant extric-
tament el Codi Militar al G. Sanjurjo, quan aquest es rebel .là contra l'Estatut
de Catalunya i

1 Durant l'Olimpíada del 1936, el Gl. José Sanjurjo, que era a Berlín, trobà el
seu antic amic l'Almirall Canaris, Cap de l'Espionatge alemany. Sanjurjo l'assabentà
del pronunciamiento que tenien a punt, per tal de bolcar la República i ficar-s'hi ells.

Canaris el posà en contacte amb els Dirigents del Reich.
Des de Berlín estant, Sanjurjo donà l'ordre de rebel.lió als seus companys, però

en el vol de retorn de Berlín, Sanjurjo mori en el seu avió incendiat.
Alesliores, el Gl. Franco el substituí i prengué el comanament dels Putschisten.
Canaris passà l'ajut a Franco, vencent la resistència de Göring i de l'Almirall

Raeder, que no volien la intervenció d'Alemanya en la guerra d'Espanya.
Canaris envià els seus millors oficials a Franco, armament i « voluntaris », i Espanya

esdevingué el camp d'assaig i la víctima dels stukes, etc. ; camp de pràctiques i maniobres
per a la futura guerra europea.

Anys després, Canaris, preveient l'esfondrament d'Alemanya, esdevingué cont,rari
de Hitler i aquest manà que el pengessin d'un ganxo, i així mori.

Cal recordar que el Gl. Sanjurjo ja s'havia sublevat abans i fou pres per la Repú-
blica, que l'indultà generosamen t i el deixà fugir.

Si la República hagués afusellat Sanjurjo, com era de llei, s'hauria sublevat també
el Gl. Franco ?

Qui sap el que hauria succeït o no hauria succeït aleshores ?
El Gl. Franco ara no tolera cap intervenció forana en VEspanya dictatorial¡,

no obstant, ell és fill d'una triple intromissió : germano-italiana-moresca.
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I el Gl. Franco no és més que el seu successor en la duplicació preparada.
Deixeu-m'ho dir, ara que ve a tomb.
Cal meditar, en la llum pura de la Doctrina Cristiana, la situació que

s'ha creat l'Església oficial espanyola amb el seu prematur engrescament pel
Gl. Franco i les resultants de l'obrar d'aquest.

Perquè el catolicisme polític, organitzat, fou dels primers a aplegar-se
anib la conspiració franquista, portant-li tot el seu nombre i escalf ; per tant,
ell resulta moralment còmplice dels nombroses afusellaments d'innocents,
comesos pels franquistes 2.

I esgarrifa veure com els sacerdots d'aquell mateix catolicisme són
els que assisteixen les seves víctimes, quan les menen a la mort, actuant
així amb una duplicitat que el seny i la consciència de cadascú ha de
qualificar.

Aqueixes escenes de falsa posició, són revoltants si hom les considera
a fons ; a mi m'evoquen el simbolisme acusador de la u Transgressió del Mana-
ment », vull dir, aquella tela de la gran sala d'actes del Palau de la Pau, a
La Haia, enmig de la qual hi ha el Crist, tot sol, cap-cot, tapant-se els ulls i
recollint-se la vestidura, travessant desconhortat una plana sembrada de
cadàvers. La seva Doctrina és de vida i els homes —àdhuc deixebles d'Ell —
sovint n'han fet dicteri de mort.

Cafi. XIV

Crec molt encertat el tema i el seu desenrotllament, car hi especifiqueu
clarament mots i conceptes que, generalment, es barregen còmodament i
de vegades, premeditadament, tal com he assenyalat en altres llocs.

= En 1'escena feu aparèixer u el Maligne ». M'estimaria més expressar-
ho altrament, perquè el dimoni ja el tenen compromés els catòlics nominals
de la nostra terra, i amb ells té feina de sobres.

2 Luigi STUxzo escriu referent als blancos :
u ... comme la légitime défense des catholiques, attaqués et tués à cause de leur

foi, la protection des églises qu'on brúle, ne peut pas comporter la guerre civile d'exter-
mination, le meurtre des otages, le massacre des hommes aptes à porter les armes dans les

villages conquis, mais de fidélité douteuse, le bombardement de villes entières impliquant
un carnage de non combattants, et toutes les horreurs sauvages de la guerre espagnole. »
L >Eglíse et VElat, pàg. 62o, nota. Paris, i95o.
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Ca^). XV

Molt bé aquest epíleg a condició que hi hagi qui vulgui « meditar ».
Allò tan vell de vox clam-antis in deserto, encara ressona desvagat en les estepes
mentals i espirituals contemporànies.

Tinc por que aquest capítol és massa assenyat, lògic i serè, per a la
mentalitat a la qual va més directament adreçat, car és una mentalitat dog-
màtica per tradició, de naixença, per herència i en presència.

= Pàg. 6. « la lluita legítima contra l'aberració liberal ». Això recorda
massa l'extemporània polseguera del Dr. Sardà i val la pena que ho digueu
altrament, car seran poquissims els que ho colliran en el sentit que li doneu.

Pàg. 6. « tota collectivitat ètnica viuria feliç ». Jo diria, viuria
« de grat » o cosa per l'estil. La felicitat és una bellesa massa delicada i tren-
cadissa per a ésser lliurada a les multituds.

Pàg. ii. « Ramon Lull espanyol ». Aquesta mentida ja la digué
Primo de Rivera, i no us escau anar en semblant companyia. Lull era balear
i mallorquí, i visqué i escriví a raig — no pas en espanyol -- quan encara no
existia FEspanya de referència.

= Pàg. z5. « s'invoca la unitat de la Pàtria ». A mi no m'agraden les
denominacions balderes, perquè amaguen massa sorpreses en llurs folgances.

La Pàtria és un sentiment ben arrelat en terra i, per tant, inamovible.
L'Estat, en canvi, es un artifici circumstancial, que voleia en el temps i en
l'espai, canviant de color segons els reflexes, sovint empès per meres passions,
transgressions i, actualment, brutalitats, humanes. L'Estat no és la Pàtria, i
per això l'Estat gasta tanta traïdoria i es dóna tanta feina per a voler imposar-
ho i fer-ho creure.

= Pàg. 1 6. «La raça Anglo-saxona i el protestantisme van preparar
la pèrdua d'Amèrica ». Perdoneu, però això sembla una « imparcialeria »
clerical. Ço que la va preparar ï provocar, fou la doctrina¡ les pràctiques
colonials espanyoles, que ara Catalunya està comprovant i patint a l'engròs ;
els anglo-saxons no feren altre que aprofitar-se'n. En l'ordre espiritual, no cos-
taria gaire trobar en el protestantisme, certa homologia amb l'esmentat retret.

He de plegar, car no acabaria mai perquè el vostre llibre resulta massa
llaminer, sobretot pels que encara tenim la sort — i potser, la desgràcia —
de servar a dintre quelcom que hi ha moments fa prou nosa.
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Valdria la pena que algú degudament capacitat, s'entretingués a
empeltar la vostra obra amb eixarts del calamitós temps present, puix que és
una avinentesa històrica d'aquelles que, com a magnitud, no n'hi ha hagut
cap altre, si bé, en el fons, no fem més que reviure conflictes humans semblants
als que jauen colgats en els sorrals dels deserts asiàtics. Tan lluny com són
i tan poc com han canviat moralment!...

Deixem-ho córrer, perquè de cabòries ja ens en sobren.

No vegeu en tot ço escrit cap pretensió crítica, sinó la lleial expressió
de punts de vista i impressions personals que, d'altra banda, Vós coneixeu
de sobres, i en els quals, ja sabeu, no heu de cercar res que pugui ofendre-us
intencionadament.

I desitjant-vos un me llor Any Nou, per a seguir desbastant la mentida
social,

Rebeu la meva encaixada empordanesa.

I^

Juliol del 1945
Preat Amic :

No sé pas que ho fa, però, cada vegada que em poseu en el cas de dir
quelcom respecte de certs escrits vostres, la ploma se me n'hi va llisquent i
comença a dir coses i més coses, fins que l'he d'aturar. Si em poseu gaire sovint
en aquest cas de comentarista, acabareu fent-me escriure un llibre ben diferent
del que encara somnio a estones, quan oblido que ja sóc vell, que no tinc marge
i que, probablement, la meva planeta és semblant a la de l'heroic Cardenal
de Tarragona, que Déu l'hagi, ço és: haver viscut massa i resultar no haver
viscut prou.

Car, el aneu llibre hauria d'ésser de comiat i no pas de tesi, com me temp-
ten els vostres escrits ; perquè tesi implica presència, mentre jo ja sóc en el
davallant del comiat que mena a l'absència definitiva.

m
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Sia com se vulla, l'extensió d'aquestes notes marginals, que han fugit
de mida malgrat haver estat retallades, m'indueix a treure'n còpia per a aquella
cartera, retolada en castellà com pertoca, Cosas de España, que Vós ja coneixeu
i dintre de la qual no sou pas foraster. Hi comença d'liaver incidents interessants
per a la gent venidora, si és que no té mandra de pensar, com ja s'esdevé en
l'indigne i fastigós present, on l'arramadament bestial que hem vist actuar
aquests darrers anys, és la negació de la consciència humana.

Quan parleu de la Catalunya « semiautònoma », també podria dir-se

pseudo o para autònoma, car aquell Estatut, sense la justicia ni la Instrucció,
és un cos sense ànima, un bot ple de vent, com els d'Ulisses.

I la seva buidor resultà agravada per les mans que el manejaren:
polítics republicans a l'espanyola, que només procuraren treure'n suc electoral,
en comptes d'haver-se'n servit de fòrceps per a cosa major. Àdhuc entre els que
enyoren aquell migrat Estatut ¡breguen per recobrar-lo, n'hi ha molts que
segueixen fent la cantarella del republicanisme espanyol: de primer Repú-

blica, l'altre després, o sia, anteposen i sobreposen la convenció política a

la realitat Poble.

En tractar de Castella en general¡, sobretot, ala pàg. 3 1 en feu una
síntesi psicològica magistral, magnífica, veritable, per la qual us felicito una
vegada més ; seríeu mereixedor del titol de « metge honorari » i honorable, de
Castella, si aquésta fos capaç d'escoltar i d'admetre quelcom que no sia sortit
d'ella mateixa i, per tant, amb els propis defectes congènits.

Com que sou poeta, me sembla que fareu millor consolant-vos d'aqueixa

ingratitud, amb el clàssic Veritas odium parit, que té tanta aplicació, àdhuc
envers els sepulcres blancs que es presenten com recipients de la Veritat.

Pàg. 5. « Felip I I... volgué fer... una església espanyola cismàtica ».
En els primers temps de la sedició Franco, quan ja ocupava part de

PEspanya peninsular, malgrat no ésser reconegut encara, tenia a Berna,
tolerat, un representant seu, el Sr. T., que despatxava documents a tall de

Cònsol «blanc».
Aquest Sr. és aquell que, a Berna, arborava la bandera espanyola

monàrquica, fins que un dia 1i fugí de les mans, sense que ningú sabés com

havia estat, ni qui ho havia fet.

542



PETIT EPISTOLARI

Ple de zel franquista, el Sr. T. feia viatges de propaganda i reunions a
fi d'anar aplegant els espanyols i els caragirats, aleshores molt nombrosos en
la riba del Leman.

En un dels seus aplecs, a Montreux, tot queixant-se de la indecisió
de l'Església espanyola que, deia, encara no els ajudava prou, el Sr. T. ame-
naçà amb fer una Iglesia Nacional, si l'altra no es decidia d'una vegada.

Per estrany que sembli, l'amenaça s'ha realitzat plenament, puix que,
pràcticament, Franco és el cap de l'Església espanyola, car ell proposa i després,
via Roma, ell mateix disposa i es fa servir a volença, represa vergonyant del
cèsaro-papisme. Tal es la claudicació eclesiàstica oportunista que ara impera
amb el nom de religió i espiritualitat i que, no essent-ho realment, falla en els
moments crítics de les rubinades socials.

La resposta pàg. 26 : « Aquestes qüestions polítiques són passatgeres,
mentre que l'Església roman perpètuament », és d'una amoralitat de corsari,
una variació de « el fi justifica els mitjans », i em recorda la pobra resposta d'un
frare de Fribourg a qui jo explicava la conducta de l'Església colonial-fran-
quista a Catalunya i no sabé sortir-se'n sinó sospirant així :

— «Ja veureu, és que l'Església ha de viure», com si la missió primordial
de l'Església fos assegurar-se l'escudella en taula parada, deixant la Doctrina
per a les postres.

Molt millor situada i a la deguda altura, Sor H., després d'escoltar-me,
digué tota aïrada : but that is a distorted Church. Ja ho crec, distorta i retorta
i contorta. Així raonava aquella dona forta, la ben trempada religiositat de
la qual no li esborrava, ni la seva condició de dona, ni la seva naixença escocesa
i que un dia, en venir a veure'm malalt, abans d'entrar a la cambra on jo
era allitat amb sofrença, tingué la finesa, femenilment cristiana, de treure's el
mantell negre que la cobria, per tal de presentar-se tota ella solament blanca.

Comprenc que el vostre estament us constrenyi a atenuar la inatenuable
Inquisició, que no era pas solament « una dependència de la Casa Reial »
catòlica, sinó una tradició i pràctica molt anteriors, seculars :l'encomanadissa
destrucció dels contraris.

Aquest esperit de destrucció dels contraris, en la nostra infantesa era pro-
clamat objectivament en L'interior de les esglésies, mijançant aque lles horribles

carasses penjades dessota els orgues, representant testes d'alarbs escapçades.
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Tot això, cert que és merament humà, deplorablement humà, però l'errada,

el pecat, consisteix en voler-ho cobrir amb un mantell doctrinal posat al revés.
Vós sabeu prou d'història per a connexionar, enc que no sia més que a

salts, la Inquisició amb la croada criminal contra els Albigesos i amb la virada
de Constantí, polític més que cristià, el qual, després de predicar i d'haver
instaurat la tolerància, empaità els que no seguien la religió estatal, o sia, els
que romangueren fidels al Crist, convertint així una doctrina moral en un factor
polític : Constantí fou el primer heterodox cristià ; fou ell qui, sentint l'oreig
de Roma, posà el llevat del Poder Temporal, amb totes les seves conseqüèn-
cies polítiques, gens espirituals, menys cristianes.

I j a que de Constantí parlem, cal no oblidar tempoc allò que els escriptors
eclesiàstics deixen tan curosament a l'ombra : aquella boira criminal que embol-
calla l'emperador respecte d'algunes morts en la seva pròpia família. És que
Bizanci, hereva de la decadència de Roma, s'esqueia en l'aiguabarreig del
Orient amb l'Occident, d'ací que ens exhibeixi característiques d'ambdós
caires i, amés, els emborderiments resultants de llur promiscuïtat. D'allò
i d'això, prové l'atavisme colpidor que el vostre escrit posa al descobert en
fetes contemporànies : són relleixos congènits de la naixença constantiniana.
El Crist és la vident espiritualitat oriental ; Constantí, la seva mixtificació
oportunista occidental, car l'Occident sap més de malmetre religions que no
pas de crear-les o de conservar-les.

Molt bé el procés que feu de l'església política espanyola, anticatalana
de molt lluny, per reciprocitat i agraïment estatals forasters, i el veritable lligam
de la qual és una vulgarissima avinença de do ut des, reciprocada amb un do ut

f acies, obrint així de bat les portes als marxants del Temple, que el Gl. Franco
ha enquadrat dintre la sediciosa complicitat pretoriana. Aquesta aberració
incongruent, és una de les causes concurrents a la crema de convents.

Durant la meva vida, per dues vegades he presenciat les escenes cri-
minals de crema de convents i matança de capellans : la primera, el 19og,
enmig de la fumera de ciutat, i la segona, el 1936, al peu del Montseny on,
de nit, el caliu enrogia la boscúria. Cada vegada, se m'hi ha afegit la recor-
dança del meu avi Patxot, quan contava la crema del 1835 i ell salvà els bene-
dictins del Monestir de St. Feliu de Guíxols. Aleshores, la ment també m'evoca
pàgines de la història en les quals, inversament, l'Església perseguia, cremava
o feia cremar, heretges, ço és, insotmesos, girant així la Doctrina del Crist
en una mena de llei de la jungla: la destrucció del contrari. Davant d'aqueixa
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experiència, sempre em revé la mateixa pregunta: on ha anat a parar la Doc-
trina cristiana ? és que l'home és verament fet per a la societat ? o és que la
societat comporta algun estimulant de la bèstia humana ?

El Bisbe Irurita, ben triat per la galant primera dictadura¡ a servei
d'ella, era encegadament anticatalà i cal retreure a Roma, no haver-lo substi-
tuït quan la caiguda de la monarquia, de la qual ell era fill.

Respecte d'això, val la pena de recordar el que, pintorescament, ens
contà En Ventura Gassol.

Quan el Cardenal Pacelli s'aturà a Barcelona, fent-hi escala per a anar
al Congrés Eucarístic de Buenos Aires, el Govern de Catalunya l'assabentà
de l'actitud del Bisbe Irurita i el Cardenal insinuà considerar el seu trasllat ;
però, de retorn, el Cardenal Pacelli, en aturar-se novanient a Barcelona, deia
En Gassol amb la seva gràcia peculiar: « nosaltres érem a FUruguay, presoners
del 6 d'Octubre*.'

Quant a la supressió del qualificatiu « Catalana» al Foment de Pietat,
en temps de Pius XI, recordeu aquell papal : « Catalans si, però no pas cata-
lanistes », que Vós mateix oíreu de boca de les persones a les quals fou fet
aquell retop, tan servilment polític, com anticatalà i gens cristià, que enclou
no poques empassegades de la història eclesiàstica a Catalunya. Ara, ni la pietat
pot ésser catalana.

1 M'han dit que ara, a Barcelona, l'antic « Carrer del Bisbe », s'anomena « Carrer
del Bisbe Irurita ». Això és una errada que cal corregir perquè, a més, és una violació
premeditada de la tradició. El « Carrer del Bisbe » no pot vincular-se amb cap Bisbe deter-
minat, perquè el nom se refereix a la jerarquia episcopal que hi té el seu estatge, fet per-
manent independent de les personalitats que l'exerceixen ; per tant, només pot dir-se
Carrer del Bisbe, com sempre.

Aquesta manca de respecte al passat i a la seva tradició, és una prova més de la
inconsciència i del desarrelament de la nostra gent ; dintre d'aquesta ignorància — que
no manca qui l'explota — la Riera del Pi és dita Cardenal Casañas, i la Plaça de junqueres,
Bisbe Laguarda, trencant així, no solament el passat, sinó àdhuc la seva connexió amb la
topografia local, molt més digna que les ratxades de passió que, en un sentit o altre, sempre
són les que porten o importen noms de personatges.

Això que dic respecte de Barcelona té encara més aplicació i és més agreujat en els
pobles de fora.

Els noms nous han d'anar als carrers nous, perquè tot canvi de nom és una violació
al nostre passat que ningú no pot, ni deu esborrar. Així són una vergonya ciutadana per exem-
ple, les metamorfosis nominals i canvis de pell que ha sofert la Via Diagonal de Barcelona,
que nasqué amb aquest nom designant la seva caracteríscita geomètrica permanent.
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La violació i usurpació del « Institut de Cultura de la Dona », s'han fet
capgirant la condicio imposada per molts dels padrins i ja sabeu que en això
j o tinc vot de qualitat i quantitat ; però, pel Gl. Franco, cap legalitat no existia,
ni res no tenia valença, abans de la seva sedició gloriosa; així parlava aquell
comandant d'aviació que em vingué a veure a Fribourg, per tal de subor-
narme, moral i materialment, sense altre resultat que el de tornar-se'n amb

un non serviam.

És justícia estricte i història veritable, fer constar la complicitat de la
jerarquia eclesiàstica en la conspiració que portà la guerra civil, ço és, una
nova concausa que mena ala crema de convents i als assassinats de pobres
capellans que, a casa nostra, en temps d'ordre aparent, ja eren víctimes morals
d'aquelles jerarquies oficials i, després, per culpa d'aquestes mateixes, també

ho foren personalmen t de les turbes durant la revolta. Tal és la tragèdia espi-
ritual i social de la nostra clerecia cristiana, sobretot la parroquial, que algú
hauria de historiar severament i dreturera.

Ja està bé que retregueu les glòries de Montserrat, quan encara es
sent la fortor dels cremallots d'aquelles deplorables lluminàries amb què
el Monestir aco llí el violador de Catalunya. I si fèiem entrar en compte que,
en el fons, allò no fou més que una espectacular comèdia bilateral, la cosa
encara resultaria més lletja. Cal no oblidar que de les rialles en venen pl loralles,
com ho hem comprovat massa sovint 1.

1 L'Abat de Montserrat, P. Marcet, en les assentades que tinguerem ací a Suïssa,
no admetia que el Gl. Franco fos un militar sublevat, segurament regint-se per compli-
cats raonaments i distinguos teològics, que difereixen de la senzilla dretura del seny de
les gents.

Referent a Montserrat i per tal que es vegi Vesperït i la moral falangistes, val la
pena que transcrigui aquí unes ratlles escrites per un membre de la Legació Nord-Ameri-
cana, catòlic, que estigué a Madrid durant tota la guerra civil. Tradueixo literalment :
« ... en 1944, oficials falangistes de Barcelona feren circular formalment el rumor que l'Abat
de Montserrat, en convinença amb l'Ambaixador Americà, preparava un pla de desem-
barc militar aliat en la propera badia de Roses. » EMMET JOHN HUGHFs, Report from Spain,
pàg. 75, nota. New York, 1947.

A mi també m'han aplegat amb l'Abat de Montserrat puix que els militars repu-
blicans que saquejaren el meu despatx de la Bonanova, diu que trobaren restes d'una
correspondència feixista meva amb Montserrat. Jo no en sabia res, però m'ho explicà el
mateix P. Marcet en una de les seves passades per ací, a Suïssa. Sempre el mateix I
pels uns sóc feixista, pels altres « anticlerical », quan fóra tan senzill dir-me « independent »,
tal com feia En Prat de la Riba, amb molta justesa.
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No recordo si és lligada amb Montserrat, aquella demanda firmada
pels Bisbes de Catalunya a favor del nostre Cardenal¡ respecte de la qual més
d'un dels firmants, en arribar a casa seva, cuità d'escriure al Gl. Franco, rene-
gant de la pròpia firma, dient-li que no en fes cas, perquè allò havia estat una
coacció. Entre « fariseus » i servum pecus, trieu.

Molt bé que deixateu la llegenda de La Pilarica. Llegenda és folk-lore,
que cal respectar com una manifestació de la psicologia popular, però no pas
enlairar a religió, i aquí teniu una altra de les veritats que expliquen la incon-
sciència religiosa espanyola i el clericalisme. Cal dignificar la superstició,
duent-la a camí, redreçant-la, jamai nodrir-la, ni explotar-la.

Pàg. 3 1 . « El nom de catòlic... signifiqués... un partidisme polític ».
A Espanya, el qualificatiu « catòlic » és pitjor que un partidisme polí-

tic, puix que més aviat designa la situació profitosa dels marxants del Temple,
que són els que s'han apropiat aquella etiqueta ; però, a Itàlia, el mot « catò-
lic » resulta una veritable ironia, a menys que s'entengui per « catolicisme »
la realització de Vïmperialisme italià, amb el monopoli italià del Papat, basat en
una majoria italiana permanent del Collegi Cardenalici i amb l'exclusiva de la Nun-
ciatura per als italians : això si que és un partidisme portat fins a la dictadura.

D'ací, fatalment, la collusió franquista, petainista, aquell Heil Hitler

de Viena, etc., etc., conseqüència de l'afinitat del feixisme eclesiàstic arreu ;
per això, en la catàstrofe europea que hem presenciat, els pobles catòlics eren
amb les tiranies i àdhuc és amb recança que ara es veuen treure d'aquella
posició, car a Catalunya, l'Església espanyola segueix obrant de la mateixa
manera mentre Roma va radiodifusant una doctrina contrària, la veritable,
si bé sense posar-la en obra. Per aquesta raó, la salvació i deslliurança de
l'Europa Occidental, ha estat l'obra dels anglo-saxons : no romans, ni roma-
nitzants, ni romanitzats : Churchill, Roosevelt, Truman.

Penseu en les marrades que s'hauria estalviat l'Església si no hagués
estat italiana, sinó que hagués tingut un Papa no italià, com pertocaria, perquè
Itàlia és una minoria dintre del catolicisme ï no és pas ella, sinó els altres països
els que mantenen materialment el Papat. Davant d'això, amb quina raó i
quina autoritat podrà parlar de « democràcia cristiana », que sembla ésser la
novella divisa en vistes a la post-guerra ?
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D'aquell italianisme deriven nombroses consuetuds abusives, com
aquella informació Tedeschini, en la qual l'Església italiana es reservava
per a ella mateixa, ço que ens negava i ara torna a negar als catalans : el dret
al propi esperit i a la propia llengua. Tot això s'ho diuen a cau d'orella
eminències eclesiàstiques d'ambdós sexes, quan és a plena veu que deurien
proclamar-ho lleialment, trencant d'un cop la mala usança de fer la Veritat
sinònim d'escàndol, errada capital que porta al conreu de la mentida.
De vegades, la decadència dels Pobles i les Institucions, no és més que
una agonia lenta dintre de la mentida crònica, i certes convulsions socials,
no són altre que l'explosió i el redreçament violent d'una consuetud

mentidera.

Pàg. 35. «Aquest llatí i aquell germànic », ha d'ésser: «Aquell llatí
i aquest germànic », no solament per raó gramatical, sinó, majorment, per a
millor marcar la distanciació moral dels dos personatges, representatius de
coses incompatibles.

Potser per no liaver-ho viscut, a causa d'ésser Vós més jove, em fa
l'efecte que no us adoneu prou del que fou la gesta del Bisbe Morgades en
proclamar l'ensenyament de la Doctrina en català, redreçant-se així enfront
de l'ordre ministerial del «liberal» Conde de Romanones, el qual manà que es
fes en castellà.

L'actitud del Bisbe Morgades és l'inici del «retorn al Crist » a Cata-
lunya, ratificat després, des d'un altre nivell i amb la mort en exili, per la
negativa del nostre exemplar Cardenal Vidal i Barraquer, de sotmetre el Crist
al Cèsar i Cèsar i l-legal.

En el rengle de la literatura « separatista », a més de l'incident a la
pronúncia romana del llatí, podríeu esmentar aquella ridiculesa passional de
les casulles gòtiques car, no solament és esplai de catalanofòbia, sinó, a més,
proclama la incultura d'una mentalitat. Per acabar-ho d'adobar, el Cardenal
de Tarragona és enterrat revestit d'una casulla gòtica de les Monges de Ste.
Elizabeth, qui li oferiren la millor que tenien.

Resumint, perquè bé hem de plegar, el vostre escrit conté, entre moltes

altres coses:

a
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a) el Calvari de la clerecia catalana.
b) la dèria de la jerarquia eclesiàstica contra l'esperit, l'ànima, del

nostre Poble.
Si algun dia hi ha un hístoriaire que faci l'obra de caritat i de justícia

d'estudiar el primer tema — el Calvari de la clerecia catalana — li recomano
que un dels seus capítols sia titulat « Les actuals Catacombes vivents », en el
qual es descrigui el martirologi dels sacerdots que, havent entrat a l'Església
per vocació espontània, un cop són a dintre, s'hi troben decebuts i no tenen
altra manera de salvar llur vocació que recloure's en la vida interior¡ allà,
abraçant-se al Crist, continuar l'Església veritable, esdevenint talment ere-
mites en el tèrbol aplec de l'església burocràtico-governativa que els envolta,
els bescanta, maltracta, pretereix en tots els ordres, i àdhuc arriba a denun-
ciar-los al poder civil'.

Quant a la catalanofòbia de la jerarquia político-eclesiàstica, que no
solament és una herència i col-lusió estatal, sinó, el que és molt pitjor, una tra-
dició instintiva conreada, seleccionada¡ subvencionada, n'hi ha prou amb saber
i voler, llegir el passat. Ve de lluny que l'Església italiana tracta Catalunya
com una mera colonia espanyola; ja fa anys, vaig assenyalar l'Església o fi

-cial de casa nostra com « un reforç d'ocupació » i ara, amb la invasió fran-
quistà, s'és feta « complement de tirania », perquè, a Espanya, l'Església és
una comandita estatal de domini.

En tota aqueixa lletja gropada, es comprèn que el vostre estament assagi
de cobrir Roma amb l'abundosa dialèctica escolàstica, ben proveïda per a
sargir esvorancs i sempre amatent a fer-ho ; però jo, que no tinc més trava que
la consciència que Déu m'ha donat, dec dir que ço d'Espanya, no és més que

1 Durant la primera dictadura, no mancà algun sacerdot català que cometé
aquesta indignitat de la delació, traïdoria a la Pàtria i al Crist ; durant aquesta segona,
com que ja venia connectada amb l'Església, han estat més nombrosos els que han rellis-
cat pel mal camí, part dels quals, per tal de defugir aquells qualificatius, s'han disfressat,
farisàicament, amb la tapadora de « col4aboracionistes ». També n'hi ha hagut d'una mena,
no pas privativa de Catalunya, sinó amb un caràcter més general i estès, que cuità a
aprofitar les aigües tèrboles del present per a especular-hi comercialment — vull dir, fer-hi
diners — i llur cas ha arribat a tal punt d'escàndol, que el Vaticà ha hagut d'intervenir-hí
i s'ha vist obligat a amenaçar d'excomunió els sacerdots que tal fan : aixf ho hem llegit,
almenys, en la premsa catòlica estrangera. Senyals del temps que, amb dolença, hom deu
apuntar, perquè són simptomàtics de l'estat social de l'època.
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la repetició circumstancial d'antics fa lliments i mals usatges, que retrobem
pertot arreu i on Roma ha participat massa sovint, ja sia com autora, o bé
inductora, còmplice, tolerant i, de vegades, usufructuària; per això Hamlet

digué : something is rOtíen... Deixo la paraula a les cròniques del Renaixement.
L'actual Església espanyola ara està expiant espiritualment i cobrant

materialment, la seva complicitat en la conspiració catòlico-colonial del Gl.
Franco, el qual l'ha obligada a claudicar, fent-li acceptar l'evangeli franquista,
que no és altre que la coneguda afirmació de Mahomet : u l'espasa és la clau
del cel » ; però, com que Franco se l'ha quedada, ha deixat l'Església als
llims, rastrejant la petja del dictador, que la hi junyeix.

En aqueixa Església mercantívola, servil a Franco, els catòlics fran-

quistes són l'oli de la llàntia i els escau la dita de Frederic el Gran, que tan
gràficament pinta la idiosincràsia alemanya ; deia aquell Emperador: c: si
els meus soldats penséssin, cap d'ells no em seguiria ».

Mentrestant, tothom es daleix pel salvador instaurare omnia in Christo,

que voleia i ressona per les altures, sense posar-se en terra, per ara i tant.

M'acomiado d'esquena als esgarriaments presents, per a retrobar-nos
en el Crist, on tantes vegades ens liem acollit durant la nostra expatriació
voluntària, enmig del desastre de la segona guerra europea.

Q

Gstaad, Juliol del 1945,
Any de l'amorrada de la bestiassa alemanya.
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Fribourg, 25 Febrer 1944
A En P... i En R.
BARCELONA

Preats Senyors :
L'amic M. m'assabenta de la vtra. gentilesa fent acte de presència a

favor meu, i havent convergit ambdós en un mateix formalisme, pertoca que
us en doni gràcies conjuntament.

Anacrònic com sóc i, per tant, inadaptat i honrosament inadaptable
al present, me complau irònicament que hom hagi de justificar que no és cap
lladre, precisament quan han fet més veritat que mai allò de «no son todos
los que estàn, ni estan todos los que son, tal com m'ho han ratificat uns actors
actuals, en la meva experiència personal passiva.

En els bons temps llunyans, de civilització elemental¡ major civisme,
l'honorabilitat era consubstancial amb un nom de llarga vida obrada i no
calien garanties adventícies a qui ja en tenia de per si.

Tot això es veu que no cap en la doctrina pública imperant, segons la
qual, l'home, esdevingut enze, ha d'ésser arramadat i aconduït per uns dallonses.

També dec i vull, expressar-vos la meva admiració pel vtre. coratge
de signar una veritat, la Veritat no essent ara permesa enlloc i àdhuc, sovint,
considerada criminal.

Enlairant-nos per damunt dels falliments, us acompanyo el recordatori
del Cardenal Vidal i Barraquer (a. c. s.), mort a vora nostra, en heroica cris-
tianitat, servant plena dignitat jeràrquica i un civisme exemplar, ensenyant-
nos així, pràcticament, aquell retorn al Crist tan necessari a tothom, major-
ment a l'Església orgànica, travada per adherències morboses i afeixugada
per materialitats que l'encorben.

Gràcies a Déu, nosaltres anem tirant en aquesta terra, que ens acollí
com a homes i on vivim entremig d'homes encara.

Per amor d'això, us prego que m'excuseu si he dit quelcom desavingut
amb l'estament social vostre, però que ací és mera consuetud ; el glaç també
ens conserva les idees ; som una mena de reserva de consciència, dintre del
pandemonium armat pel vandalisme europeu.

Repetint-vos el meu agraïment per la vtra. generosa¡ arriscada

benvolença,
M'oferesc, enllà de la setantena i en el restant, Com sempre P.
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Fribourg April 25th., 1945

Dear Sister H.

After reading only the two letters you mentioned, I find that, by

asking for criticism, you put me at the stake, because those are scholastic,
philosophical, theological, etc. matters and, not being an ecclesiastical man,
I am not up to the mark ; worst than that, I feel myself an outsider, which is

rather an uncomfortable position.
Consequently, you must prepare yourself to be deceived at what follows

that, at least, begs for indulgence and, perhaps even more, fearing to hurt

most respectable feelings.
As criticism would easily lead me aside, so you must allow me to tackle

the difficulty by f acing it with the experience and consciousness of my setting life.
I accuse myself of not having a philosophical turn of mind, in the sense

that the word is commonly used and abused. Many times, while addressing
in public, I could not refrain from dealing with current philosophy as the

" art of turning clear water into turbid ". Pray, do not be shocked, but
mïnd that from the compound word "philo-sophy ", we easily derive "sophism"
its natural son, though a very " antinomia ".

May be this unfriendly disposition of mine, comes from my enmity
to artifice and my rectilinear spirit, that does not agree wíth and can not
bend to the distrustful twisting dialectics that, starting from conveniently
chosen postulates, interweaves them with one's own mentally spun cobwebs,
thus making a net to order and measure, whereinto entangle opponents and
the whole " Kosmos " if thought fit, as the greeks liked to do and often did
most cleverly, masters of abstraction as they were.

lt is the slippery ground of this uncongruous way that led some eccle-
siastical men of the past to bother and fight one another, thus giving birth to
schisms and heresies that — if you are not affraid of words — I would call
mere nonconformist confessional specifications, having nothing whatever to
do witlí religion, quite out of their poor, conventional and pretentious reach.

Some of them were inconsciously fool enough to submit even God
Himself to their own " system ", " theoria ", « doctrine ", blindly falling

into real atheism, for the mere conditioning of God is a negation of Him, all

the more because they only get a fal<:e human god of their own made.
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This dreary and confusing way, paved with absurd stumbling blocks,
leads to care, but not to light and, much less, brings relief to human nature, as
spiritual things are meant to.

The true " nexus " between God and man is not dialectics but Religion,
and if people, instead of looking so much to the world through the windows
of our limited senses, looked more inwardly to our own " self ", they would
be surprised to find it already the abode of a strong spiritual life, full of reve-

lation, grace, faith, that is, Religion.
When, in the turmoils of life, we are overcome and crushed with pain,

sorrow or deep grief, and seemingly near collapsing into nonentity, after a
while, when at our lowest, a m,onderful reaction sets in, bringing forth an
unexpected endurance and serenity : it is the spiritual life in us coming to
the rescue, independent of bodily sensations and emotions.

I can tell you now, that when I had the guns before my breast to be
shot, I felt something in me that the bullets could not get at and I not only
looked calmly at them with an undefinable feeling of compassionate contempt,
but I even argued and reproached them their criminal deeds.

Moreover, in my public life, many times I have had to oppose arbi-
trary authorities, but I stood firm, rerniriding them that my conscience was
out of their abusive jurisdiction.

Now, Religion teaches us, morally and socially, the whole conduct of
life, thus transcending to mankind.

There is plenty of good in man, if we duly look for it, and I have always
thought mistaken those writers and preachers that worry themselves and
others, by always decrying and depressing man, as if striving to crush him
to submission that is giving up, instead of calling him to conviction that is
holding on.

Religion being hopeful veneration, it is not through fear that you can
bring people to Religion, because you can not go to love through the egotism
of fear, nor through the self-distrust of fatalism.

For Religion is inspiring, it stands by itself on conviction and, conse-
quently, it must be preached, but can not be enforced, that would be self-

denial.
Or, the religious nexus m•orks differently according to individuals,

because we are not alike in mind and body.
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In some chosen ones, Religion derives from the intellect that, over-
powering the body, may attain mystical contemplation or beatitude, a sort
of earthly desincorporation.

In others is overflowing Love, sublimated to Charity and St. John told
us long ago " God is Love ", that blissful superhuman definition.

Troubled men seek in Religion the soothing feeling of a peaceful mind,
thus gettïng a refuge against themselves.

Even primary peoples show how man can not do without Religion,
because their superstitions are in fact a groping for Religion.

Also, the Mosaic text contains many religious traditions and moral
teaching, already from centuries before.

All this being so clear, I have always wondered why writers waste
their time and faculties in tarnishing such radiance with endless one-sided
disquisitions that oftentïmes make simple-minded people so uneasy.

Looking at our astronomical photographs that you know, I get a clearer
and lovelier idea of God and feel immeasurably nearer to Him, than when I
am lost in the bore of argutnents, distinctions, syllogisms or the faulty sketches
and mouldings found in the stores of so many waste volumes.

It is Religion that makes men converge and meet in God, but if human
frailtïes overshadow the spiritual life, then we fall to the earth, scattered in
the partisanship of confessions, sects and churches.

Returning to the letters that have brought me so far.
One can easily guess that the consulting Jesuit was often rather to the

point. Tired of wandering in the maze of conflicting volumes, he longs for
clear water and the learned Benedictine advices him to find it in the tliickest
of other browner books.

Well, I think that the cloudiness of certain mental states is easily
cleared up by substituting meditation for contemplation. Meditation is a
creeping process, while contemplation is a soaring one. Moreover, meditation
—mainly written ones—is not always exempt from pride, while contemplation
is the prize, the triumph, of humility and humility is the highest stage of
le arning.

Mark that my reasoning is not so unconnected with the author's as
might seem at first sight. We quite agree fundamentally in many ways,
though standing on different ground, for, of course, he answers ecclesiasti-
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cally, while I write only religiously. Or, in the Church there is, inevitably,
a human discipline, while Religion is only spirituality, that is, superhuman,
superecclesiastical, again, if you are not affraid of words.

If you knew the real spanish Church, you would immediately under-
stand why conscience binds me to make such a painful statement ; but you
have seen a clear image of what I mean, in the christian martyrdom and death
of our truthful Cardinal (r. i. p.).

These lïnes being confidential, in fact a sort of confession imposed on

me by your authoritative request, pray, do not show them neither to philo-
sophers, nor to theologians ; they would surely pout and make faces on seeing

me so childlishly confident looking over the prickly enclosures of their jea-
lously guarded dominions.

I have written them in christian, only for christians, encouraged by
Christ's ways, Who, though having learned and wise people amongst tlie
Apostles, He chose Peter, the simplest and plainest of all, to entrust him His
Teachings.

Now, you see how and why I remain and call myself a primitive chris-
tian and, specially nowadays, more exactly, a pre-Constantinian one.

Yours most respectfully

In Christo

m

Això es refereix al llibre : The Spiritual Letters of DOM JOHN CHAPMAN,

0. S. B. Fourth Abbot of Downside, znd edit. enlarged. London: Sheed and
Ward, 1935•
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Ii ribourg 3 de Setembre del 1945

Preat B. :

El vtre. telegrama, seguit de la vtra. carta del 14 d'Agost, anaren a
trobar-me a Gstaad, on érem de vacances muntanyenques. De seguida vaig
respondre el primer com segueix :

Received wire and letter 14 inst. and told friends - stop -
Shall write when ret ttrning Fribourg - stop - Compliments. P.

Justament acabàvem de tenir a Gstaa cl En Gassol, En Gerhard i Cia.,
amb motiu dels concerts Casals allà. També hi comparegué una nit el J., el
qual digué a En Casals, que ell no aniria allà baix fins que el Poble li ho demanés
mijançant plebiscit lliurement exercit ; per tant, n'hi ha per estona. Sembla
estrany que certa gent tingui una visió tan inexacta de les realitats.

La vtra. carta és molt interessant per les noves que ens porta després
dels llims en què hem viscut per culpa de la incomunicació postal. No obstant,
darrerament, els « Quaderns » de Perpinyà i el <, Butlletí » de París, ens han fet
bona companyia.

Efectivament, el franquisme és virtualment mort pel seu pecat original
de naixença, agreujat pels crims ï les Jechorías posteriors ; però, em fa por que
encara s'arrossegarà una estona, si de part de fora no vé una bona ratxada que
l'escombri.

Respecte d'això, Vos escriviu en polític, però, corn que jo no en sóc i
el meu temperament és doctrinari i rectilini, he de dir-vos, francament, que no
crec que la solució d'allà baix vingui per via dels mateixos causants :l'Exèrcit
i l'Església, els quals s'hi faran amb les dents i les ungles, abans de deixar unes
posicions i uns privilegis pels quals desfermaren la guerra civil i són capaços
de tornar-la a arborar.

La República tingué l'encertat propòsit de voler curar els dos grans
crancs d'Espanya, ço és : reduir l'Exèrcit a la seva missió d'instrument passiu
i separar l'Església de l'Estat. Malauradament, no sabé fer-ho amb seny, sinó
que s'hi llançà amb apassionat partidisme i amb la barroeria d'un aprenent.
Això, precipità la collusió de pretorians i clericals, l'utilitarisme parasitari
dels quals ja els havia agermanat durant la conspiració. Afegiu-hi l'Estatut
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de Catalunya, d'Euzcadi i de Galícia, que rosegaven el domini que l'exèrcit
ha considerat secularment seu i teniu les determinants de la sedició catòlico-
colonial-franquista, esdevinguda introducció a la guerra europea, per les traï-
dories internacionals de Mussolini i de Hitler, les engrunes de les quals, el Gl.
Franco somniava arreplegar.

Per tant, no seran pas aquests factors els qui voldran ajudar a desfer
el nus que ells mateixos feren a llur propi profit.

Quant al Vaticà, està practicant a Catalunya la negació de les doctrines
que ve radiodifusant ; fa centúries que tracta Catalunya com una mera colònia
espanyola, elle s'aItache au char du vainqueur diuen aquí, i àdhuc en aquests
moments, en què tothom veu que Franco fa tintines i tot el món civil li és
contrari, l'Església continua servidora del dictador, nomenant, a pler i a
proposta d'ell, un Bisbe foraster i militaritzat a Barcelona i ho repeteix amb
un altre de foraster per Arquebisbe de Tarragona : dos pretesos Pastors,
ignorants de la llengua, de la història i enemics contractats del poble que apa-
renten guiar i que, realment, volen desviar.

L'Església és, ans que tot, italiana, feixista, franquista i petainista.
Aquí, a Fribourg, ho veuríeu clarament, car és una mena de Vic suís. Llevat
del Professor del Seminari, l'eminent Abbé J. i tres o quatre caps grossos
refugiats, que són verament cristians, com el nostre Cardenal, que Déu l'hagi,
la resta té el mateix evangeli que a la nostra terra : domini i possessió.

Quan morí el nostre honorable Cardenal Vidal i Barraquer, calgué poc
menys que obligar el Vicari General a fer acte de presència i a l'aixecament
del cos, i després se n'anà tranquil-lament, sense acudir-se-li que devia acom-
panyar-lo fins a la Cartoixa de La Valsainte. I el dia de les honres, malgrat
haver estat invitats pel digníssim P. Prior de la Cartoixa, no hi assistiren, ni
personalment, ni en representació : ni el Nunci de Berna, ni el Bisbe de Fri-
bourg ; en canvi, volgué venir-hi, espontàniament, l'Abbé J., potser l'únic
antifranquista i verament cristià de tota la clerecia fribourgeoise i creieu que
n'hi ha un eixam. En l'enterrament del nostre heroic Cardenal, no hi hagué
altre oficiositat eclesiàstica que el telegrama protocolari del Vaticà. L'Església
italiana segueix esguerrada per la temptació estatal de Constantí, de la qual és
hereva, i això és un altre dels grans problemes espirituals de l'esdevenidor.

.do
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No veig quina autoritat, ni quina efectivitat, pot tenir la divisa « demo-
cràcia cristiana », que sembla ésser la que te preparada l'Església per a la
post-guerra, quan així comença trepitjant-la de fet. La vera solució és Finstau-

rare omnia in Christo, que tant es predica¡ gens es practica, perquè la torçada
del temps de Constantí en féu un instrument polític i els seus hereus s'han
avesat a usufructuar-ho de la manera que ens conta la història i ens ensenya,
deplorablement, el cas de Catalunya. I noteu que, en tot el que vine dient, no
surt per res, ni el nom, ni el concepte, de Religió, perquè l'espiritualitat és
absolutament independent de la materialitat, majorment en la consciència
del qui això escriu, idealista, cristià i doctrinari, empedreït.

No em sorprèn gens el que dieu de la mentalitat i l'estat d'esperit de
la gent de casa nostra, car l'hem constatat en amics d'altre temps i àdhuc en
companys temporers d'expatriació, els quals m'escriuen ï telegrafien, des-
consideradament i covardament, en castellà.

El Dr. C., actualment a muntanya, no té pas feta la traducció anglesa
del seu llibre Les Dues Tradicions, estudi interessantíssim, que aixecarà molta
polseguera i més que polseguera, probablement. Te la traducció francesa,
sobre la qual caldrà fer l'anglesa. Jo li lle ofert publicar l'edició catalana, si
puc disposar dels meus diners, però ell la vol fer sota la pròpia cura, quan sia
allà. No crec que valgui la pena una edició a Buenos Aïres, perquè també es
proposa una edició castellana.

Amb Mr. Hutchinson Harris, he tingut diverses vegades contacte epis-
tolar i, darrerament, respecte del seu llibre The Doctrine of Personal Right,
del qual pot disposar lliurement, com a cosa seva, de l'existència de Londres.

Me plauen molt les vostres activitats intellectuals, per les quals us
felicito. La qüestió catalana, si fós degudament coneguda, internacionalitzada,
segurament que, fa temps, hauria pres una altra volada. Més de quaranta
anys enrera, essent jo Tresorer de la Unió Catalanista, vaig proposar una
Delegació a Londres i altra a Genève, que foren acollides amb gran entusiasme,
però ningú no se'n cuidà més, un cop vaig deixar el càrrec. També, al comen-
çament de la guerra, vaig informar respecte Catalunya, a personatges anglesos

de high standing en la governació, malgrat la qual cosa em féu l'efecte, a través
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del Parlament, que no s'adonaven prou de la transcendència de la cosa, tant
de cara a l'interior peninsular, com, molt menys, en la seva premeditació
internacional. Més efectiu fou, moralment, la meva exposició a un cimal suís.

Allò de la reconciliació dels catalans i els espanyols és un bel sono,
que topa amb centúries de malvolença i propaganda oficials contra Catalunya,
ço que ha produït la supremacia política dels castellans, perquè a ells els mou
realment l'odi, que és una passió activa, mentre que els catalans solament hi
responen, correntment, amb el menyspreu, que és un estat passiu. That is

the question.

Excuseu si, en les ratlles precedents, hi ha un tirat depriment i pessi-
mista, puix que tracten experiències sintètiques de vell, però, Vosaltres, els
joves, teniu el dret i el deure de no fer-ne cas ; perquè el dia que el món es
regís per la lògica i l'experiència, la humanitat no fóra humanitat i la gent es
moriria d'ensopiment; fins, potser, la terra no voldria giravoltar més.

Rebeu l'encaixada per a tots els Companys
i

Amicalment
P.

P. S. — Me plaurà saber si heu rebut aquesta carta.
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Fribourg 10 Desembre 1945

Preat Mestre Casals :

Divendres passat, en assabentar-me del vostre bell gest, catalanament libe-
ral, a Anglaterra, vaig cuitar a enviar-vos el següent telegrama, que confirmo:

Au nom des Catalans qui Pensent et qui sentent, recevez f élicitations
enthousiastes et adhésion à votre magniftque attitude exemplaire.
Això, no solament corn expressió de la colla d'ací, sinó, també en repre-

sentació dels Catalans que, vull creure, encara queden arreu.
Aquesta guerra, que va començar amb una bella doctrina per part

dels Aliats, després de la ceguera de la «no intervenció » a Espanya, està
acabant-se en un fanguer de dubtes, regateigs i lletges materialitats que, per
a nosaltres vells, resulten la negació de la nostra pròpia vida i, a estones, ens
fa dubtar de la Humanitat.

Sembla estrany que l'Anglaterra, que salvà la Europa i el món amb la
seva admirable fermesa, ara, en la victòria, vulgui desdir-se de l'actitud doc-
trinal que li guanyà l'admiració i les simpaties de tothom.

Jo, que sóc anglòfil per temperament, per educació i per experiència;

que de bell començament, per conducte d'amics de high standing, vai.g informar

repetidament els governatius anglesos de la realitat de la guerra civil espanyola,
precisant-los el cas de Catalunya, he tingut una mai imaginada decepció, en
veure la virada anglesa de cara a Espanya, virada iniciada pels conser-
vadors i mantinguda ara, d'una manera vergonyant, pels laboristes, ço que en
fa una circumstància agreujant.

Per aquesta raó amb el caràcter representatiu que m'ha tocat més
d'un cop, m'adhereixo, mentalment i sentimentalment, a la vostra eloqüent
protesta de fet, bella presentalla de Nadal pels qui ens obstinem a creure en
Catalunya i per ella patim i morirem voluntàriament expatriats, perquè
encara som Homes i Homes Catalans.

Amb la nostra respectuosa salutació a Madona F. i a l'amic Fabra, us
desitgem un Bon Nadal i un Millor Any Novell, en la Catalunya nostra i

lliure.
P.
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Carta meva a M. — Fribourg io Maig 1946.

De « re* intellectual. — Ara encetarem la promesa del començament
d'aquesta carta.

En M. m'ha explicat converses diverses, com la d'aquell Mn. que us
comentava en la meva carta anterior, de les quals he deduït que certs intel-lec-
tuals consideren les meves tasques culturals com coses naufragades, a dispo-
sició del primer que les trobi o hi empassegui. S'erren completament, perquè
jo encare tinc el timó ; preneu-ne bona nota i feu-ho sentir sempre que calgui.

Per això, ara vull situar-vos a fons, perquè no vull que es repeteixi cap erra-
da deguda a una falsa posició, per desconeixement total de les coses entre mans.

Tant en ma qualitat d'executor testamenta ri — Fundació C. R. C. --
com en nom propi — Inst. Patxot — vaig emprendre la meva concepció cul-
tural catalana, amb l'intent de fer «beneficència intellectual », de la qual gairebé
ningú no es recorda, i el fruit d'aquesta beneficència oferir-lo a Catalunya.

En dir « beneficència », per a mi significava, a més, el propòsit de deixar-
me enganyar o explotar, en certs casos, fins a un límit predeterminat, car tots
ens coneixem a casa nostra.

Dintre d'aquest criteri, tota la feina encomanada i degudament retri-
buïda als intel-lectuals, pertanyia i pertany al meu alter ego (Fund. C. R. C.),
o al meu ego (Inst. P.), les quals tenen cura de donar forma a la tasca encoma-
nada i, un cop a punt, segons el meu criteri aconsellat, aquelles Institucions
me7, es, l'ofereixen dignament a Catalunya, tal com s'és vist en l'obra realitzada
fins a la invasió i ocupació. Per això, res del que he fet o faig en aquest sentit,
no pot, ni deu, anar a Catalunya, sense passar abans per elles, puix que és un
deure moral quant a la primera i un dret sentimental de la segona.

Jo vaig posar a disposició dels nostres intellectuals, tots els mitjans
materials necessaris per a llur comès, sense limitació, a fi de realitzar els meus
propòsits ; de quina manera hi han correspost ?... Alguns hi han fet, verament,
el que han pogut, d'altres, molts, no : els representava una entrada oficinesca,
que prenien o deixaven a llur conveniència. Les « Cròniques » podien i havien
d'haver estat totes publicades i solament n'ha sortit una, i quatre o cinc me
les deixaren eñ gestació, etc., etc. L'obra intel•lectual ha quedat enlaire, però
la beneficència l'he acomplerta amb escreix. No vull pas continuar aquest
capítol deplorable, del qual sovint vaig parlar amb el Sr. Cardenal.
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Naturalment, tot això és confidencial, però vull que ho sapigueu, a
fi que us hi ajusteu, prescindint d'amistats, companyonies, consideracions
i salameries.

Ara, ja teniu raonada la rigidesa que raja, espontàniament, en la meva
carta del 8 ct. Quod scripsi scripsi.

Amicalment
P.

Complement
En la carta del 8 Maig 1946, esmentada, s'hi llegeix, entre moltes

altres coses:

Cerverí de Girona. — He sabut amb estranyesa que s'està utilitzant
aquest material, que fa temps vaig dir que es portés a la Bonanova.

Ara bé, no vu ll que res meu estigui en el clos de cap entitat oficial o
pública. Per tant, reprendreu aquelles caixes de clixés i les posareu a la Bona-
nova, en un lloc que no pateixin calor, pensant en la gelatina.

No es tracta de cap retret, ni d'ofendre de cap manera, però el Cerverí
i tot el meu, pertany a la Institució Patxot, la qual ho publicarà dignament,
a ple sol, quan sia hora, sense autoritzacions que no reconec.

El Cerverí, el vull publicar en la forma que havíem parlat amb En R.
i En N. Que m'escrigui En B. i veurem si el seu treball lliga amb la meva idea
per a quan sia hora.

Mentrestant, preneu nota que tot allò de la Institució Patxot i de la
Fundació C. R. C. és meu i ningú no en pot disposar sense la meva autorització.

Cançoner. — A pròposit del Cançoner, Mn. A. tingué la llengua massa
llarga davant d'En M. Si algun dia us parlés de manera semblant, li respondreu
que l'obra del Cançoner encara espera les dues mil cançons que ell li va pro-
metre fa molts anys, quan començàrem la feina.

lu
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Fribourg 9 Novembre 1946
A En J. C.
CALI

Benvolgut Compatriota :

Rebuda la vtra. molt interessant carta del 14 ct., per la qual us felicito, si
bé em renova la dolorosa impressió, que fa anys se'm ve reproduint, de constatar
un cop més el deplorable escampall de capacitats que la tradicional ponentada
ha fet a Catalunya i la major part de les quals li són perdudes per a sempre.

El vtre. nom me recorda les meves excursions de jovenesa per Camp-
rodon, on jo fiu la coneixença d'un Cuatrecasas, farmacèutic ; és que en
fóreu parent ?

Això és el més agradable que puc respondre a la vtra. digna carta, puix
que les realitats actuals ens són decididament contràries i depriments.

La Institució Patxot no existeix per culpa de la invasió i ocupació
colonials franquistes que, no solament l'ofegà, sinó que la robà materialment,
moralment i intellectualment ; per això me som expatriat en plena vellesa,
amb l'única filla que ens resta, perquè encara sóc Home i vull morir dignament
com un Home, entremig d'altres Homes i, això és possible, per ara, en aquesta
contrada, que ens acollí benvolenta ja fa més de deu anys.

No voldria esfullar les vostres illusions de jove, però la veritat és incon-
travertible i la vtra. generosa i patriòtica pretensió de deixar el vtre. lierbari
a Catalunya, és ben arriscada : a mi, els instituts oficials franquistes m'han
robat i s'han quedat com obra llur, el meu arxiu geofísic — obra de tota una
vida experimental — malgrat ésser connectat amb una organització científica
internacional.

Els oficials franquistes, fins a general, que ocuparen i violaren el ntre.
domicili, saquejaren ad libitum la meva biblioteca qúe, a força de diners i de
paciència, jo anava colleccionant per a legar-la a la Biblioteca de Catalunya ;
triaren i es vengueren tots els incunables, els manuscrits, les editiones Prin-
ciPes, que em costaven una fortuna, exemplars de bibliòfil, etc.

Per a completar el quadro, el més actiu d'aquests lladres ha resultat
ésser del cos jurídic militar franquista.
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Finalment, refinaren llur vandalisme tirant a les escombraries els retrats
de les nostres filles mortes.

No segueixo, perquè vull caminar serenament de cara a la mort que
sotja els meus 74 anys fets.

Excuseu l'íntima efusió d'aquesta carta, però crec de justícia que la
jovenesa catalana sàpiga que d'altri han conegut i practicat abans que ella la
via del sacrifici, de la sofrença i s'han sadollat d'ingratitud i d'injustícia.

Aprofito l'avinentesa per a repetir-vos, benvolgut compatriota, l'expres-
sió de la meva simpatia empordanesa

[o
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Fribourg 15 Novembre 1946
A En M. G. F.
PAMPLONA (Colombia)

Preat Senyor i Compatriota:

Tinc rebuda degudament la vtra. amable carta del 22 Octubre, referent
al Prof. C., la vàlua, el daler i la situació intellectual del qual, a més del seu
estat moral, comprenc perfectament.

A part de les seves qualitats personals, per a mi, n'hi ha ben bé prou,
com a recomanació, amb el fet d'haver-se expatriat per raons de consciència
i de dignitat humanes, que és el que han fet tants i tants catalans, entre els
quals jo tinc la honor de comptar-me.

Malauradament, si bé la brutalitat dels fets consumats no pot res contra
la serenor del nostre seny, en canvi, s'han encegat contra els mitjans materials
en els quals es basava la nostra acció espiritual i ens els han robat o esmicolat.

La Institució Patxot, entre moltes altres, ha estat robada moralment,
intellectualment i científicament, i no pas per turbes incontrolades, ni per la
soldadesca, sinó amb tota premeditació, per enlairades representacions o fi

-cials de la banda franquista, que a casa meva no han respectat res, ni presents
ni absents, ni vius ni morts, arribant al «germanisme » de tirar a les escom-
braries els retrats i les relíquies de les nostres filles mortes.

Els hidalgos de la croada colonial-catòlico-franquista m'han robat la
meva Biblioteca de ciències fisico-matemàtiques, que jo legava a la Biblio-
teca de Catalunya ; m'han usurpat el meu arxiu geofísic experimental, fruit
de . tota una vida de trebal.l sistèmatic ; m'han processat, m'han co 'ndeninat

a una multa afegida a un constant chantage, etc., etc.
Però, val més no seguir, perquè em sembla que no esteu pas ben assa-

bentats del que s'ha fet i encara està succeint a Catalunya. La tirania no em
fa por perquè fa reaccionar el nostre caràcter ; la tragèdia és que, amb tot
refinament i sòrdida premeditació, ens estan pervertint la nostra gent en tots
els estaments i edats, i això té conseqüències transcendents per a la vida
d'un poble.
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Tinc 74 anys fets, la meva salut és molt inconstant i la Institució
Patxot ha complert el seu deure mentre ha pogut ; ara ja no existeix. Si Déu
em conserva uns pocs anys de vida i de seny, probablement la Institució
Patxot, un altra dia, farà, tot al mes, el seu adéu-siau a Catalunya i a tots els
seus colIaboradors, bona part dels quals són esdevinguts vistosos « caragirats ».

Ja sé que aquesta lleial efusió d'un home que camina serenament cap
a la mort no us és cap consol puix que no resol per res la vostra digna preten-
ça, mes, acolliu-la fraternalment, com l'única cosa que jo poc oferir-vos en les
actuals circumstàncies : el meu passat, esquinsat com el de tants altres.

Desitjant-vos salut i la paciència necessàries per a esperar temps millors,
rebeu, preat Compatriota, la meva encaixada empordanesa

m
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Fribourg (Suïssa) 25 Novembre 1946
Al Dr. J. T.
Overmead
OXFORD

Preat Compatriota i Company d'Expatriació:

La vtra. del 4 ct., m'arribà el 15 id., trobant-me convalescent de les
empassegades que pertoquen als meus 74 anys i, justament, pocs dies després
que el meu llibreter de Londres m'havia enviat el vtre. The Spiril o f Catalonia,
del qual em permetreu us digui quelcom més avall.

La vtra. carta és un document d'època, un clixé incontrovertible, que
-	 serà degudament arxivat en les meves carteres, entre les quals àdhuc n'hi ha

una de retolada Cosas de España, en castellà i tot.
Si Vós també feu cartera, potser trobareu quelcom que s'ho val en aques-

tes ratlles, que us oferesc de grat com una recordança personal.
Car jo puc testimoniar bon xic respecte de FEspanya real, passada i

present, sempre incorregible.
Entre moltes altres coses, hi he estat amenaçat de mort tres vegades

una, per un anarquista místic ; altra, per un canonge ; i la tercera per un
miliciano foraster. Dels tres, el més culpable, moralment, fou el canonge,
perquè obrava per cobdícia de diners, mentre els altres dos ho feren impulsats
per la ideologia llur.

Però, anem al gra de la vtra. demanda, que és el que us interessa més,
de moment.

La vtra. exposició de la premeditada traïdora que s'està acomplint
a Catalunya, és una síntesi magistral, vera imatge del pervertiment, de la
violència en acció i de 1a decadència provocada; però no sé pas si us adoneu
ben bé de fins on ja ha arribat — com ho diré per a no dir-ho massa exacta-
ment ? — la defallior espiritual i cívica provinent de la narcosi fatalista impor-
tada, inoculada i encomanada a la nostra gent, i servilment acceptada gairebé
per tothom, segons la teoria del mal menor que se li predica¡ que és l'inici
de totes les transgressions. 	 r
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No voldria pas que la meva resposta us senibles poc germanivola i
massa descoratjadora per al vtre. patriòtic intent, més dec confessar-vos que la
ntra. experiència, sobretot d'ençà que tenim més contacte personal amb els d'allà
baix, fa illusòria la reacció que presuposeu hi produiria el projectat nianifest.

D'altra banda, a part de la raó Winefectivitat social, en aquest moment
psicològic jo no puc firmar la proposta, perquè ens faria perdre definitivament
l'escampall de ço que encara no m'ha robat la invasió colonial franquista, i
que ara estic curosament recollint, ordenant i posant a cobert, en el possible.

Aquests materials, escrostonats i tot, contenen un fons espiritual insus-
tituïble, si es perdés.

Fet això, tindré les mans lliures per a una ofensiva personal de doble
efecte, en les altures de la consciència científica internacional.

La reacció de cara a Europa, que us aconsellen els amics anglesos i
que Vós voleu provocar, ja es féu sentir al començament de la guerra d'Espanya,
molt autoritzadament, en els cimals de Govern d'alguns pobles.

Respecte d'això, també tinc un dossier especial, duplicat i triplicat,
per tal d'assegurar-ne la perdurança, i que us podria contar la seva existència
nòmada durant la guerra europea, perquè calia preveure la invasió alemanya
que, més d'un cop, la Suïssa tingué a un través de dit : a very close shave.

Si voleu notes marginals per a la exposició que us feren els vtres. amics
d'Andorra, van a la seguida algunes precisions.

Jo he tingut l'honor de merèixer la depuración segons la doctrina i les
pràctiques franquistes.

Començà per la denúncia del primer militar blanco de la colla dels que
anaren ocupant i violant la ntra. llar de la Bonanova.

Prescindint de peccala minuta, com la manca de notificació, la incom-
parescència per raó de la incomunicació i perquè m'interceptaren un poder
especial degudament legalitzat per la Legació, com que Espanya desconeixia
el habeas corpus, la depuración seguí tota sola els viaranys i s'embrossà en el
chantage espanyol clàssic.

Com que el Governador vetllava, cuità d'oferir la seva intervenció,
mijançant una meva contribució de milió enllà, a projectes culturals medi-
terranis ; entrava en compte el meu arxiu geofísic que m'havien robat, a més
de la meva Biblioteca especialitzada que m'estaven robant, i que jo legava a
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la Biblioteca de Catalunya, per a constituir-hi un « Fons Patxot », de Ciències
físico-matemàtiques.

La primitiva temptació intervencionista s'anà decandint per raó de la
meva sordera ; les pretensions anaren minvant fins a unes 300 000 pts. i,

com que jo seguia badant, la depuraciOn s'acabà en una multa de zoo 000 pts.,

enquadrada amb lloances.
Males llengües digueren que j o podia evitar-la apelIant a Madrid i acatant

la consuetud de meitadar el negoci previst, però, tothom és com Déu l'ha fet
i a mi em plagué, una vegada més, de pagar, perquè així no dec res a ningú.

L'oficialitat d'ocupació, que seguí ficant-se en el retre. domicili, no
respectà res, ni presents ni absents, ni vius ni morts ; prengueren i se'n por-
taren tot el que els féu peça, i en llur furor hispànic — catalanofòbia — realit-
zaren, entre altres gestes, el « germanisme » de tirar a les escombraries els
retrats de les ntres. filles aortes, on els recollí una mà piadosa.

D'ençà d'aleshores, tinc fet el vot que, mentre jo visqui, cap militar
espanyol no entrarà en el meu domicili, sigui on sigui, i sia qui sia.

No per això m'han mancat afalacs, com a tants d'altres expatriats
voluntaris.

Una personalitat oficial vingué a oferir-me honors i diners per a les
meves Institucions, que serien liberalment sostingudes per l'Estat, regint-les
jo mateix, conservant sempre el meu nom, només que duent per cimera l'estigma
franquista.

La entrevista donà lloc a una interessantissima sessió de sociologia
experimental¡ de psicologia comparada, que durà dues hores en el meu des-
patx, presidit per la gran bandera catalana¡ que acabà tancant jo la porta al
visitant, després d'haver retrunyit per les parets els mots de robatori i lladres.

Ben segur que ambdós interlocutors en treguérem la recordança del
dantesc lasciate ogni s peranza, convençuts que no hi cabia la convivencia, ni la
conllevància, tan solament.

Darrerament, he pogut identificar un dels lladres de la meva Biblio-
teca, que resulta ésser del cos jurídic militar, completant així el simbolisme.

El persegueixo criminalment, ha estat empresonat i he pogut recobrar
uns pocs llibres dels centenars que m'han robat; però el millor ha desaparegut:
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manuscrits, incunables, llibres miniaturats, colleccions rarissimes completes,
enquadernacions de museu, etc., etc.

Els blancos de la croada catòlico-franquista m'han robat materialment,
moralmeiit i intellectualment ; heus-ací perquè, en l'àlbum d'una dama bar-
celonina que ens vingué a veure a Fribourg, vaig signar-hi : u Com que encara
sóc home i Català i Empordanès, per això som ací i no pas allà ».

Val més que girem full, perquè aquest capítol s'allargaria massa i,
si visc, ja em lleurà de reprendre'l, àdhuc, probablement, en lletres de motlle.

Ara, passem al vtre. llibre The Spirit 01 Catalonia, pel qual us felicito
de tot cor i de tota intelligència ; és un bell parament de l'espiritualitat cata-
lana, ornada amb abundosa bibliografia i que, exteriorment, ja es presenta
lluint el prestigiós Oxford Brand.

Que per molts anys pugueu fer semblants obres.
I, per què no dir-ho, també ? Hi esplaieu un digníssim i punyent retret

als mesells d'allà baix.
El vtre. llibre i el del Comte de Güell són dos llençols, nets de bugada,

voleiant per damunt de l'actual corrupció franquista. Aviat n'hi flamejarà
un altre : el del Dr. Cardó, que resultarà unes bones estrenes de Nadal.

Per damunt de tot daler patriòtic i sentimental, jo trobo en la vtra.
exposició un fet persistent de la història de Catalunya, que fa centúries es ve
cometent, que molts tenen cura d'enterbolir i que Vós deixeu lleialment a
descobert : Roma apar tostemps contrària a Catalunya, per què ?

És que el ntre. temperament liberal i tolerant és massa dissemblant
de l'Església i aquesta encaixa mi llor amb els miratges del messianisme
estepari ?

Àdhuc prescindint dels tripijocs anteriors, això ho trobem a Provença,
a Muret, a Casp ; en els Reis Catòlics amb la Inquisició i sempre a la seguida
fins al nostre temps : en la traïdora informació Tedeschini-Magaz, de la primera
dictadura — la galante — i refermant en la segona — la frenètica — en la qual
l'Església nacional franquista fa triomfalment a Catalunya, tot el contrari
del que predica la ràdio vaticana.

D'ací aquella astoradora Carta Collectiva, on el falliment espiritual
s'associà amb la sedició material crònica, enfront de la qual solament es redre-
çaren dues jerarquies eclesiàstiques que, per amor del Crist, refusaren llur
signatura: una, catalana, el ntre. Cardenal Vidal i Barraquer, Arquebisbe de
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Tarragona, i una basca, el Dr. Múgica, Bisbe de Vitòria, els quals romangueren
incommovibles al costat del nostre dret natural, social i espiritual.

Franco segueix la lliçó dels Reis Catòlics, que feren de la religió un
instrument polític de domini i ara les Comunitats eclesiàstiques que mono-
politzen, pràcticament, l'ensenyament de la burgesia, segueixen complint a casa
nostra la barata de Casp i, de temps enllà, venen corcant la nostra catalanitat
i són un reforç d'ocupació en les èpoques de tirania, com la present.

La defallior actual, que Vós voldricu somoure, prové en gran part de la
sorneguera propaganda de la clerecia regular principalment, presentant el
Catalanisme com el causant de la demagògia roja i, per tant, fent-lo responsable

dels seus crims.
Amb aquesta actitud, premeditadament simplista, s'estalvien un

examen de consciència que potser els menaria a un mea culpa. Per això, després
de la Setmana Tràgica (igog), l'únic clam de vera unció religiosa que s'oí.
fou el d'un laic : u L'Església Cremada » de l'amic-poeta Maragall.

Veig que hem anat a parar molt lluny de la vostra demanda, excuseu!
però, en aquests temps de constrenyiment, fa de bon aprofitar uns moments
d'efusió anib gent que sàpiga comprendre-la i respectar-la, car la vellesa és
un hivern que no te altre escalf que els records i les recances.

Comptant amb la vostra indulgència, rebeu la meva coral encaixada
empordanesa, en la companyia d'expatriació voluntària

P.

Fribourg xg Maig 1947
A Na F. Bonnemaison, Vda. Verdaguer
BARCELONA

Preada Senyora :

En noia de la Muller i meu, rebeu l'expressió de la nostra dolença i
cristiana germanor amb motiu de la mort d'En F. Cambó, que Déu l'hagi.

Amb ell es clou un altre capítol de la història de Catalunya, que ara
tants de catalans estan esfullant.

571



GUAITANT ENRERA

Escau a Cambó una sentència que no és pas la primera vegada que
l'escric : ha viscut massa i no ha viscut prou.

Diferentment del que molta gent pensa, per a mi, En Cambó ha tingut
l'honor de morir, cívicament, expatriat. D'altri ho han fet i ho faran, així
compensant en qualitat la quantitat de les fallides.

Acolliu, benvolguda Senyora, l'evocació de la nostra associació en les
tragèdies de la vida.

P.

Gstaad 23 Juliol 1947

Benvolgut Sr. Arxiprest :

Tinc rebuda la vostra demanda del 24 Juny, el bon sentit de la qual
comprenc perfectament i desitjo que Vós comprengueu igualment la lleialtat
de la meva resposta.

Jo ja he complert envers Catalunya, i en expatriar-me voluntàriament,
fou per tal de finar en un món més avingut amb la meva espiritualitat i el meu
temperament, i per això som ací i no pas allà. Per tant, el capítol que Vós
evoqueu és un passat ben clos.

Us desitjo la reeixida del vostre bon intent, però desitjo encara més,
que l'esgarriada església político-franquista dintre la qual us trobeu colgat,
retorni prest al Crist, la doctrina del qual ha capgirat fins al punt de donar al
Cèsar — i un Cèsar i l-legal — ço que pertany a Déu :l'ànima del nostre Poble.

I en la serenor de la consciència, rebeu l'expressió de la meva Cristianitat.

19
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Fribourg, 13 d'Agost del 1949

Preat Danès :

Sense que jo vulgui fer retret a ningú, tingueu sempre a punt aquest
argument per als qui només vagin a la seva: « j o no m'he pas expatriat en
plena vellesa, per ajupir-me a cap tirania, ni compartir cap covardia ».

19

En l'homenatge a l'amic i Collega el

Pro f . Dr. N'Eduard Fontserè í Riba

amb motiu de la seva vuitantena, el ir. de Març del i95o

Preats Senyors :

Vinc a aplegar-me, espiritualment, a la festa que li endrecen tots els
seus, i els qui l'estimen de temps, i els qui el respecten i admiren en el mestratge,
retent-li homenatge en un cimal de la vida on jo també Festalono.

Me demaneu historiar la nostra coneixença, ço que em plau, perquè
la vellesa es nodreix del passat, però tinc por de no sortir-me'n prou bé, puix
que em caldrà parlar massa de mi mateix, enmig dels sotracs del viure, negats
no poc sovint en la punyida del sentiment.

El que sí he d'afirmar, ben de primer, és que la meva simpatia amb el
Dr. Fontserè, nasqué telepàticament.

L'any 1889, jo era a Anglaterra, en plena carrera d'estudiant, hostatjat
en una dispesa dels ravals del SE. de Londres, a Lewisham, no massa allunyada
de Greenwich, de manera que el meu passeig diari favorit era anar a veure-hi
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la maror del riu amb la seva inversió del corrent, i esperar la caiguda de la bola
de l'Observatori, quan dóna el migdia veritable als milers de cronòmetres del
formidable estol de vaixells que omplen els docks del Tàmesis.

Aleshores, jo tenia 17 anys i tocava tota mena de tecles : piano, micros-
copi, pedal, histologia, matemàtiques, football, orientalisme, tennis, anatomia,
literatura, etc., etc., és a dir, el garbuix propi d'una edat, navegant en popa
d'una voracitat mental insaciable, contra la qual res no podia, ni aquella
boira ensutjada de Londres, fent lluïssors d'un groc fosc, tèrbol, que solament
es pot definir dient que era d'un color hipocondríac.

En aquella barreja emotiva de la meva intellectuitat, surava L'Astro-

nomie, revista publicada per Flammarion, que jo rebia mensualment i que
esperava amb un daler semblant al de les noies llur folleti ; perquè Flammarion
era un astrònom bohemi, poeta i literat, que s'acordava bé amb el meu des-
bordament d'esperit.

I en aquella revista, de tant en tant, lluïen dos noms que m'evocaven
la blavor mediterrània: el de Fontserè i el de Landerer.

Del Dr. Fontserè, la meva recordança primordial es el dibuix d'una bella
taca solar, revelant acuitat d'observació, l'original de la qual poguí veure
molts anys després. Ara m'acuso que vaig envejar el telescopi i la mà de
dibuixant de l'observador. Tal fou la primera coneixença amb el Dr. Fontserè
d'això fa 6 1 anys i fins ara, ell no n'ha sabut res !

La mort prematura de la Mare desféu d'un cop el meu miratge intellec-
tual, em féu tornar a migjorn i m'estacà a un lloc que no feia per a mi;
però jo seguia rebent L'Astronomie, em feien companyia els volums de la
geometria analítica de Salmon, la nit estellada era el meu esplai i la mar
esdevingué la meva confident, que em correspongué amb alguna geniada
de les seves.

Anys després, tornant a la meva dèria, poguí construir-me un Obser-
vatori, amb un proveïment meteorològic bon xic complet, ço que m'acostava
novament al Dr. Fontserè que també s'havia aterrat, puix que llavors feia
meteorologia a la Granja Experimental de Barcelona; però res de coneixença
personal entre ambdós.

Una vegada que jo era a Barcelona, fent conversa amb els amics de
L'Avenç, a la Gran Via, entrà un jove a preguntar quelcom i, després d'haver-
ne sortit, un dels amics em demanà sorprès i amb aire de retret : que no el

574

E



PETIT EPISTOLARI

coneixeu ? és el Dr. Fontserè. Em dolgué el fet perquè, efetivament, jo devia
haver cercat el contacte molt abans.

Una altra revolçada de la vida em tregue de vora mar i em portà al
peu del Tibidabo. Allà, un dia, en prendre el tramvia, que era molt ple, em
semblà reconèixer en un cap del seient aquell entrant de L'Avenç, tenint un
llibre obert; amb el brandeig poguí copsar-ne una pàgina en la qual figura-
ven equacions de cinemàtica ; aquella revelació m'evocà la recança de L'Avenç,
i vaig decidir presentar-me al Dr. Fontserè en arribar a la parada, però ell

baixà abans, segurament camí de FUniversitat.
Després d'això, francament, hi ha un blanc en la meva memòria i no

recordo pas com, ni quan, vaig trobar-me personalment amb el Dr. Fontserè.
Probablement seria quan ell era President de la Societat Astronòmica

de Barcelona, i jo vaig desfer el meu Observatori de St. Feliu de Guíxols,
i vaig donar la meva equatorial a la Societat Astronòmica de Barcelona, i
l'instrumental meteorològic al Monestir del Montserrat, per tal que fos muntat
en el cim de St. Jeroni.

La destinació de l'equatorial motivà nombroses entrevistes amb el
Dr. Fontserè el qual, amb molt bon encert, concebé de muntar-la en el Parc
de Barcelona i fer-ne una institució semipopular, per l'estil de la Urània de
Zürich. Malgrat el zel i l'activitat que va posar-hi el Dr. Fontserè, el projecte
no pogué surar i, en dissoldre's la Societat Astronòmica de Barcelona, l'equa-
torial fou portada a la Universitat, on és testimoni de quelcom que fou i
d'altre que volia ésser, però que no pogué ésser.

Amb el seu temperament afirmatiu, el Dr. Fontserè es dedicà a organitzar
el Servei Meteorològic de Catalunya, que havia de representar dignament la
nostra terra en 1a comunitat cientifica internacional.

Poc després, com a marmessor d'una dama, vaig trobar-me amb facul-
tats i disponibilitats per a aplicar a co que vaig anomenar beneficència intellec-
tual, de la qual gairebé ningú no es recorda a casa nostra, perquè hi ha ina.ssa
xucladors que tiren cap a una altra banda. En conseqüència, vaig fer una reserva
destinada a continuar i a desenrottlar, dintre les normes internacionals, els
estudis de núvols que jo havia iniciat a St. Feliu de Guíxols. El Dr. Fontserè,
no solament compartí el meu propòsit, sinó que n'afavorí considerablement
la realització, donant-li estada oficial, però independent, a l'ombra del
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Servei Meteorològic de Catalunya, on anà creixent amb el nom de Fundació
C. Rabell i Cibils.

Gràcies a l'encertada direcció i a una tria de Collaboradors, el nostre
Arxiu de Núvols meresqué l'atenció de la Comissió Internacional la qual, amb
el seu President General Delcambre, vingué a examinar els nostres treballs.

D'aquella visita en resultà, més tard, la reunió a Barcelona de la Comis-
sió Internacional per a l'Estudi dels Núvols, que el Dr. Fontserè rebé amb una
magnifica exposició internacional de fotografies de núvols, en plena primera
dictadura, i que motivà la intromissió del Director del Servei Meteorològic
Nacional de Madrid, el qual cometé una entremaliadura irreflexiva, que féu
enriolar els nostres collegues estrangers, perquè no s'havien trobat mai amb
una innocentada com aquella.

Aprofitant la visita i com a seqüença d'unes enraonades tingudes amb
el Dr. Fontserè, vaig oferir al General Delcambre, President de la C. I. E. N.,
que la Institució Patxot, en nom de Catalunya, es consideraria molt honrada
de fer-se càrrec de la impressió de l'Atlas Internacional dels Núvols, Codi que
havia de regir les observacions de tot el món i que la Comissió no podia editar
perquè les Potències necessitaven tots llurs cabals per a finalitats de guerra i
no els restava ni un cèntim per a la ciència pura, innocent, ço és, no bèllica.

Aquesta proposta meva, verbal i privada, per boca del Dr. Fontserè
prengué estat públic internacional en la reunió de Copenhague, on comparegué
també el Director oficial de Madrid. Es veu que aquella irreflexió de Barcelona,
mentrestant havia fermentat i madurat en una agressivitat dictatorial escrita,
que ell havia embutxacat i volia fer arribar a la regió dels núvols. Sortosament
per a ell, el Gl. Delcambre n'hagué esment i li estalvià una empassegada de
calibre, imposant-li un consell paternal, que reduí el rampell dictatorial a una
florida cortesia, suggerida per la finor de l'esperit francès.

El Comitè Meteorològic Internacional acollí amb entusiasme¡ agraï-
ment l'oferta de la Institució Patxot, que associava el nom de Catalunya a
l'Atlas International, tal com consta en la portada de les quatre edicions
francesa, anglesa, alemanya i catalana.

La nostra edició catalana ens donà no poc a fer i encara em sembla
veure el Dr. Fontserè, en l'oficina de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya,
entorn d'un llarg tauló plè dels gravats de l'Atlas i, amunt i avall, regirant
plecs impresos, tots dos cercàvem resoldre el problema, no sempre fàcil, d'adap-
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tar el català al tecnicisme físic especialitzat, tasca gens planera, les dificultats
de la qual difícilment capiràn els qui llegeixin el text definitiu.

Com que, tant el Dr. Fontserè com jo, tenim una consciència i ens
guiem per una moral molt diferents de les del representant oficial de Madrid,
no ens adonàrem que, amb aquella oferta de Catalunya, que nosaltres conside-
ràvem cosa laudable, cometíem un crim de lesa dictadura, les estatisme, lesa
burocracia i no sé quants « lesos i leses » més, dels quals el Dr. Fontserè fou
considerat inductor i jo autor, qualificatius que acceptàrem amb honrança
i ple convenciment.

Això donà peu a incidents que el Dr. Fontserè sabé trampejar amb una
calma i una habilitat que jo vaig admirar perquè, tramuntanenc, en sóc inca-
paç ; en canvi, a mi, per boca d'acadèmics caragirats, me feren advertiments
sorneguers, que s'apujaren després fins a amenaces personals, el resultat de
les quals fou que jo em redrecés. Per resposta, la Institució Patxot prengué
a càrrec seu la continuació de les publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans,
que aquella primera dictadura no gosà matar, però que volia fer morir d'atròfia.

Caiguda 1a dictadura per mèrits propis i arrossegant els seus causants
i usufructuaris, sobrevingué la Generalitat de Catalunya, que portà calma i
reciprocitat a les nostres tasques científiques, i el Dr. Fontserè posà el Servei
Meteorològic de Catalunya al nivell d'una funció d'Estat.

Cada dissabte, jo pujava de grat aquella escala tan espaiosa com massa
llarga, per tal d'anar a trobar-hi el Director i l'amic en l'efusió de la nostra
dèria experimental barrejada amb comentaris personals i el bescanvi senti-
mental, somogut per fets del moment. La Fundació C. R. C. augmentava i
perfeccionava considerablement el seu fons observacional i justificava les
refiances que nosaltres teníem de treure'n un treball de certa volada, comptant
amb la colIaboració internacional.

Així les coses, esclatà la revolta que covava a l'ombra i roncava per
diferents costats • ajudada per malvestats premeditades d'unes nacions i
consentides per la cega passivitat d'altres, i per interessades traïdories interiors,
s'arborà novament la característica espanyola que és la guerra civil.

Arribats a aquest punt vull publicar el meu agraïment al Dr. Fontserè
per la part activa que espontàniament prengué a fi de posar-me en contacte
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amb la Generalitat, la qual, lleial i generosament, mijançant les ordres d'En
Gassol, cuità a treure'ns del perill que la muller i jo corríem en la nostra masia
del Montseny, i no pas per part de la contrada, sinó pels escamots volanders
que transitaven perseguint uns feixistes imaginaris, però en realitat tot el qui

i el que, els feia nosa o peça.
Mentrestant, el Dr. Fontserè romania en el seu lloc, enmig de la foguera

de primer, i després, sota les bombes precursores de les glorias i la liberación

venidores.

Jo, a l'estranger, gràcies a la Generalitat i a la Marina de guerra fran-
cesa, preveient els esdeveniments, vaig preocupar-me de seguida de sostreure
la Fundació C. R. C. i altres coses a la ponentada que refermava. La Gene-
ralitat me'n concedi fàcilment l'extradició, que després fou confirmada pel
Govern de la República, i quedà el nostre valiós Arxiu a disposició del President
de l'Organització Meteorològica Internacional, el Pro¡. Hesselberg, de Noruega.

Les dificultats inherents a l'estat de guerra, el trencament de comuni-
cacions postals, les falsies de la censura, la manca de materials i el desgavell
imperant, retrassaren fatalment l'expedició i el nostre treball de tants anys
caigué en mans dels qui de lluny el cobejaven, no pas per a aprofitar-se'n,
encar que robant-lo, sinó únicament volent que ni el Dr. Fontserè, ni jo, no
el poguéssim utilitzar per a realitzacions nostres.

La vilesa del robatori i la mentida oficial amb què es cobrí, vosaltres
ja la coneixeu per la meva Carta als Membres de l'Organització Meteorolò-

gica Internacional¡ als companys professionals de tot arreu.
Aquesta Carta, fou provocada per l'actitud dels causants del vandalisme

i dels seus encobridors, que anaven fent cançoneries cancilleresques en la
refiança que la meva mort els ajudaria a colgar llur mal obrar, a semblança del
que havia succeït amb e1 nostre Cardenal Vidal i Barraquer.

Però, com que a mi no m'agraden els ròssecs, vaig resoldre-ho fent un
tiratge de més de mil exemplars de la meva Carta que, de seguida, es posà
à donar la volta al món.

És un document històric més, condemnatori dels procediments gover-

namentals de l'època.
A més dels professionals, el vaig enviar a tots els Serveis de Previsió

del Temps, a les Biblioteques Nacionals, a les grans Universitats, a les revistes
de geofísica. a les Institucions públiques Internacionals, a parlamentaris i
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senadors dels Estats que primen en la política mundial; la reberen així mateix,

personalment, els membres directors de l'aviació civil, naval i militar dels
pobles anglo-americans i tots els nuclis de catalans expatriats.

En dita carta, el Dr. Fontserè hi ocupa el lloc que li pertany pel seu
passat d'acció científica i per la fermesa amb què tostemps la defensà, simbo-
lizant-hi l'esperit i l'obra de la generació a la qual jo també tinc l'honor de
pertànyer, mantenint-nos-hi absolutament desconnectats del present.

Fou una mar desfeta, esvorada per passions mal contingudes durant
anys, botida per avideses tradicionals i gelosies d'inferioritat, la que destruí
vandàlicament la nostra obra.

El Dr. Fontserè rebé i aguantà noblement tot sol la fúria invasora,
però no el féu desdir de la seva activitat científica i cultural, que ha continuat
sense defallior de cap mena.

D'altra banda, em vingué a trobar aquí una sirena emissària oferint-
me honors i privilegis, que podria compartir amb el Dr. Fontserè, com si
nosaltres dos fóssim dues noies de virtut fàcil, conqueribles amb flocs i lluentors
i coloraines ; a mi, personalment, m'oferia diners per a les meves institucions,
puix que, digué, no els en mancaven.

Com que no ens entenguérem, aquella sirena plegà la tèmptacio,
canvià de to, i es posà seriosa, retreient-me els meus pecats de pensar, escriure
¡respirar, sense permís del seu amo.

És clar, la seva doctrina tampoc no em convencé i jo servaré la meva
independència mentres visqui, perquè sóc d'un món allunyat i molt diferent
del llur.

I malgrat el temporal i la perversió de costums i de consciències impor-
tada, des del lloc preeminent de la seva vuitantena, en la serenor del deure
acomplert i amb exemplar continuïtat, el Dr. Fontserè manté el caliu espiritual
de la nostra generació, on prenen el foc sagrat les seleccions catalanes que
tornaran a ablamar-lo quan hora sia.

Que per molts anys !

P.

Fribourg (Suïssa), el zo de Febrer del i95o.
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PORTIC

Pels fruits els coneixereu

Les ficcions constitucionals de la monarquia, massa habilidoses per no
ésser arriscades, menaren fatalment al paroxisme de la primera dictadura,
solució desesperada que produí, lògicament, aque lla sorpresa de la República
Espanyola, filla legítima i natural de la democràcia que s'exalta tant arreu en
aquests moments, quan precisament i amb l'excusa de la guerra, però en el
fons esplaiant llur vera idiosincràsia, els Estats són esdevinguts més auto-
cràties que mai i no és poc dir.

Aqueixa característica la proclamaren, pràcticament, els dos camps en
lluita, els quals annullant-se així mútuament, deixaren la porta oberta a la
demagògia, i aquesta provocà una segona dictadura, molt pitjor que la primera,
que ans que tot pretenia cobrir el rei en fallença, mentre que l'actual va sense
escrúpols a la seva : domini especulació i gaubança, materials.

La República, legalment vencedora de la Monarquia, s'afanyà, contra
democràcia, no solament a entrebancar i a combatre, sinó finalment a
prescindir de valiosos sectors de l'opinió pública, que exclogué sistemà-
ticament, malgrat que sense llur collaboracio, no es podia estabilitzar, ni
podria 'evolucionar pacíficament, una República emocional en un país
endarrerit, avesat a la falsia i, per tant, mal preparat per a una realitat
com l'esdevinguda.

La Monarquia desnonada cuità a rescabalar-se, aprofitant aqueixa
errada política per a engruixir la seva conspiració a favor d'una restauració

583



GUAITANT ENRERA

que, encara no nada, ja es tornava a presentar incorregible i impenitent, en
aquella frase lapidària de Calvo Sotelo, que els catalans no han d'oblidar
mai, perquè és l'evangeli de la monarquia espanyola: preftero una España
roja a una España rota, sentència de doble efecte, premonitòria d'altra errada
molt pitjor que la republicana, puix que aquesta era tàctica, mentre que la
monàrquica és doctrinal, si bé ambdues son igualment relleixos de l'absolu-
tisme secular espanyol.

Quan les tropes franquistes entraren a Barcelona, l'infant Joan tra-
meté la seva felicitació al Gl. Franco pels guanys d'una lluita que devuelve a
España las queridas provincias catalanas. Com es veu, no es tractava pas de
Catalunya sinó de Provincias, o sia, contrades dominades.

Perquè, tant la monarquia com la dictadura, com la república¡ la
sedició militar, són totes eminentment espanyoles en el sentit tradicional del
mot, designant una deformació congènita.

Havent estat la República un esclat de protesta contra els enganys
governamentals, quin caire prendrà, quan es desfermi, la nova protesta social
que les actuals injustícia i tirania van congriant per a l'esdevenidor ?

La resposta és difícil i pertoca a la història 1.

Una recaiguda és probable, perquè a mida que minva i es dilueix
la personalitat humana, la societat s'acleda en ramades fàcilment menades
per mals pastors, com els que ara les fan servir per a martiritzar i ensangonar
tota la terra.

Car els Estats s'han tornat dogmàtics com les Esglésies, d'ací una afi-
nitat que, a Espanya, ha fet el casament de l'Estat amb l'Església, una pro-
miscuïtat bilateral provocant darrerament la naixènça del franquisme, nodrint-

1 En els primers temps de la República Espanyola, me vingueren a veure, a Bar-
celona, uns nord-americans que acabaven de recórrer 1'Espanya per motius comercials i
que se'n tornaven a llur país.

Durant la conversa es tocaren moltes tecles i un d'ells em preguntà
— I Vós, què en penseu de la República ?
— Home — vaig dir-li — 1'Espanya pretén fer quelcom que Vosaltres, nord-

americans, no fóreu capaços d'intentar.
— Què és això tan extraordinari ?
— Senzillament : fer rutllar una república sense republicans.
— Verament, a nosaltres no se'ns hauria acudit cosa semblant.
— És clar, hauríeu començat per fabricar republicans, si és que en teniu pasta.
Aleshores, els meus visitants es deixaren anar, contant incidents pintorescs que

els havien succeït i retreient observacions simptomàtiques que havien fetes, de manera
que la conversa s'anà animant i, durant una estona, n'haguérem plenly of fun.
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se de submissió i automatisme que són la mort espiritual, quan l'ésser social no
pot existir, ni perdurar, sinó amb el convenciment, que és una espontaneïtat
de la llibertat mental.

Triturat per l'engranatge de l'Estat, l'home esdevé una polseguera que
qualsevol vent fa voleiar; aleshores, també se'n pot fer fàcilment un fangueig.

Enmig de la topada i consegüent fallida de tantes negacions i transgres-
sions, fou sobtada la Catalunya renaixent, ja enllà de l'enardiment poètic dels
Jocs Florals, deseixint-se de Fautodidactisme enciclopèdic i, entrant en l'estricta
disciplina intellectual, en saba ascendent treia una florida que la ponentada
pogué marcir perquè Catalunya encara no havia assolit la plena maturitat i,
per tant, encara no tenia tot el tremp cívic necessari per a mantenir-se en els
rompents que el consorci militar-eclesiàstico-colonial desfermava contra d'ella ;
per això, també li mancà el recer d'uns davanters emparant-la amb tota la
virior del Poble Català al darrera.

En comptes d'això, els pretesos representants, descarrerant-se per
viaranys perdedors, s'engrescaren amb accidents i passions polítics, arrosse-
gant-hi força gent i, tots aplegats, es deixaren engolir pel parany espanyolista,
el qual en feu : dels uns, un mer botó per al corpiño monàrquic i, dels altres,
un farbalà més en la faldilla republicana. Calien a Catalunya capitostos del
nostre esperit nacional i no pas polítics espanyols a precari, com els que, per
això mateix, tan mal obraren oblidant el clam de la Nostra Terra en aquella
crisi transcendent.

La Generalitat féu l'errada mortal de no ésser — ni voler ésser — vera-
ment la Generalitat, ço és, una democràcia plenament catalana, sinó que,
ans que tot, era republicana, un partidisme polític a base majoritària, reflexe
del republicanisme madrileny, el qual tampoc no alenava l'esperit republicà,
cosa gairebé impossible dintre la tradició espanyola, on el republicanisme no
és més que una manera d'oposició o protesta : és l'expressió de revolta contra
l'atavisme absolutista tradicional de la monarquia, però no pas un daler cons-
tructiu raonat i ben assentat en la consciència popular que, enganyada pels
uns i pels altres, no té prous fonaments ; per això cada vegada, ta república
ha resultat un intent fallat, substituït per un retorn a l'absolutisme, més o
menys ben disfressat. Les nostres esquerres fàcilment confonen la democràcia
amb la demagògia, de la mateixa manera que les nostres dretes confonen el
privilegi i l'autocràcia amb el dret i la veritat.
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El nostre plet és nacional, o sia, contenint i defensant totes les moda-
litats, intellectuals, morals i materials, del nostre Poble : per tant, és anterior
¡superior als accidents deformes de govern, privilegis de casta¡ d'organització
guerxa i injusta, amb els neguits socials que en provenen. Partits, vol dir
divisió, trossam, i el nacionalisme és integral; d'altra banda, cal no oblidar
allò tant vell divide ut impere.

Si tots els fills de Catalunya li romanen devots i fidels, la nostra ideo-
logia serà tant més fàcil de servar, quan les convulsions que fa sentir la deca-
dència crònica d'Espanya, són estrebades de força material, que no tenen
presa en l'espiritualitat, puix que és immaterial : el fur intern és incoercible
i inviolable; això ho obliden massa gran nombre de catalans.

També ; els nostres polítics partidistes fàcilment obliden la doctrina
fonamental: l'autonomia és inherent a la personalitat humana i a la seva
col-lectivitat natural; per tant, és anterior¡ superior a les formes de Govern i
cap Estat pot atorgar-la, perquè, ni 1i pertany, ni està dintre de les seves facul-
tats : solament pot reconeixer-la i deu respectar-la.

Ja que ens hem ficat en el camp de la sociologia experimental collec-
tiva, i estem fent història, deixeu-m'hi particularitzar unes lleus apuntacions
de psicologia interna.

Com que no sóc polític, en la meva escassa vida de relació, no he fet
mai cap distinció entre dretes i esquerres, on no he vist anés que catalans, amb
els quals he trobat i tingut sempre amigable i lleial coneixença. Per això, en
certs moments arborats de la vida pública a casa nostra, de vegades, uns i
altres, m'han obligat a fer de passera, de correu o liaison entre les parts en
lluita, des de l'extrema dreta fins a l'extrema esquerra, i em dol haver cons-
tatat i haver de confessar que les dretes, majorment l'extrema dreta, són les
que he trobat més intractables, perquè es cobreixen amb un postulat comple-
tament impermeable al raonament : elles posseeixen tota la veritat i les seves
conseqüències, de tal manera que ni tan solament en resta una engruna per
als altres ; en una pressumpció així, és debades discutir.

En canvi, les esquerres, avesades a una major polèmica, que àdhuc sovint
frueixen com un sport o un desfogament, fàcilment admeten . la contradicció,
ço que les fa més avinents a la discussió i, de vegades, amb resultats pràctics.

Referint-ho a mi mateix, puc retreure que, durant la guerra civil, el
President del Comitè de St. Celoni, en heure esment del tiroteig contra la
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nostra casa del Montseny, on nosaltres érem, cuità a venir a protestar-ne,
compareixent de nits, sense gent armada, sinó amb la previsora finor moral
d'anar acompanyat de dones i una criatura de la seva familia, per tal de tran-
quillitzar aixi la meva muller. I en moments més critics i arriscats, el cap del
l'escamot que havia fet aquella brutalitat de sorpresa i que portava l'intent,
suggerit, de matar-me, posà el seu fusell en el segur en oir un raonament que
jo li fiu, endevinant la seva motivació mental i signant-li la penjarella verme lla
que duia en el canó del seu mauser.

Hi ha quelcom d'erradament s istemàtic en la posició de les dretes, que
he vist confirmat en altres terres que la nostra: són una de tantes components
que concorren a la resultant social i, massa sovint, pretenen ésser-ne una
directriu.

Les nostres dretes, especialment, no hi perdrien res, sinó que hi guanya-
rien molt, si, deixant a estones llur mantell protector i les ulleres de color, de
tant en tant es recloguessin en presència de la consciència : potser aleshores,
amb visió més clara i real, s'adonarien, per exemple, entre moltes altres coses,
de que, en les fogueres del 1835 i el 1909 i el 1936, IIi havia tions i encenalls
apilonats per elles i que, l'efímera Gloriosa de la passada centúria, enmig
de tot, era més romàntica que el Glorioso del present, que elles contribuïren
a portar mijançant la guerra civil.

Més que com a document o historial personal, transcriuré les anotacions
que segueixen, com a testimoni revelador de Venterboliment mental i el
remolí material de l'època desgavellada, preludi inconscient del cataclisme
mundial que contribuí a desfermar i la localització del qual a Espanya s'ano-
merià Glorioso Movimiento Nacional, qualificatiu radiant i sonor de la forta
recaiguda en el vici i la mentida seculars espanyols, encobridors de l'hetero-
geneïtat constitucional i la incompatibilitat orgànica agreujada per la
injustícia.

En aqueixa pressumpció fallidora, el G. M. N. acoblà: d'una banda, la
sobreeixida de la rebellio militar sempre latent ; de l'altra, la guerra civil que
provocà, i, entremig, per afinitat circumstancial, l'Església temporal infeu-
dant-se aparatosament a la dictadura sediciosa, compartint-la després, i ara
sostenint-la curosament per reciprocitat de monopoli i en la comunitat del
risc provinent de llur falsa posició, que miren d'apuntalar predicant la teoria
del mal menor, inici de totes les trangresssions.
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Fou un revirament i una rubinada merament aparents car, amb una
altra fraseologia i d'altres miratges, canviant la sonoritat del reclam, la vesti-
menta i l'enlluernament de les coloraines, grumejant amb nou esquer, en el
fons, els procediments són romasos iguals als que vingueren a substituir o
àdhuc pitjors, puix que aquests malmeten, exploten, perverteixen i neguen
les institucions i els conceptes fonamentals de la personalitat humana, de la
família i de la societat que en resulta.

L'alba de la somniada i promesa pau, preludiava una rivada de por
cerval, pressentiment de la tirania venidora, que ho envaí tot i on tothora es
trobà colgat, esmaperdut i envilit.

Triomfants i desfermades les cobejances usufructuàries de 1'ençà i
de Fenllà, un Govern fet amb força material fora de llei començà la disbauxa
d'arbitrarietats, persecucions i venjances que encara duren ; els mals hàbits
colonials, que es neulien d'enyorança, reprengueren la saba fent reflorir ufa-
nosament el parasitisme ; l'agiotatge es desvergonyí en la cosa pública d'una
manera com mai, prenent-hi una volada esfereïdora, i l'espiritualitat i la
moral s'han diluït en la gaubança i el mesell panxa-contentisme dels beali
possidentes, legals i illegals. La veritat hi ha esdevingut delicte i la mentida,
batejada amb el nom de propaganda, és enlairada a funció d'Estat, igualment
que el robar i el matar.

Tal és l'absurda i criminal promiscuïtat en la qual Espanya s'és enfan-
gada, arrossegant-hi la Catalunya en reconstrucció i civilització ascendents.
Per això, ara la Nostra Terra es debat en la fallida bizantina sobrevinguda,
farcida de tirania, de suborn i tota llei de malvestats premeditades.

Mentrestant, el poble guaita i pateix, rosegant la mordassa que
li han posat i trina arborant-se esperant el « segon torn », refiança que
no amaga.

I si aquest segon torn li arriba, les glorias canviaran de mà, ho capgiraran
tot, i aleshores caldrà no oblidar que serà la seqüènça lògica dels antecedents
que l'hauran portat i que, actualment, l'estan covant, dintre Venterboliment
moral i el fangueix material que omple l'escena.

Crec que tothom hauria de deixar escrit la part que li ha tocat d'aquest
Glorioso Movimiento Nacional, car s'ho mereix i, tots aplegats, faríem un
formidable arxiu acusador de la brutalitat passional dels uns, la covardia
traïdora dels altres i la incapacitat de no pocs.
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És seguint aquest criteri que consignaré unes parts majors que m'han
pervingut del G. M. N. :

a) Les dues invasions : la republicana en retirada cap a la frontera i
la ponentada franquista empenyent-la-hi.

b) La tragèdia de la Masia Mariona de Mosqueroles (Montseny), nim-
bada per les flames, consumint la meva il-lusió de finar-hi la vellesa, que ara
s'escola dignament amb tota la família, en Vexpatriacíó voluntària.

c) Les vicissituds de la nostra llar de la Bonanova, sumari de violacions,
insults i pillatges, comesos en la gloriosa radiança, no pas precisament per les
turbes, ni solament pels forasters, sinó per uniformes galonejats.

d) La Casa del meu poble, amb els incidents del seu recobrament.

e) La meva depuración, embolcada en el chantage clàssic i les xarbotades
inherents, esbandides en una sentència bessona.

f) Dintre d'aquest rebulliment s'hi encabiran naturalment : bromera
dels rompents invasors, embassaments llotosos i un ròssec amb un sarcasme
i una usurpació oficials.

g) La malura de l'ocupació, pervertint les consciències, estimulant els
nostres defectes i esgarriant els sentiments.

Tot aplegat, farà un clixé d'època que s'ho val per a l'alliçonament
futur dels qui ho vulguin aprofitar.

Faré senzillament una narració de fets, intercalant-hi cartes connectades
amb actors o testimonis presencials, i contrastades amb les meves respostes,
dictades per la consciència del nostre passat, conhortat i ratificat per l'am-
bient estimulant d'aquest muntanyam on som acollits, car encara arredossa
homes i drets i autoritat, eixit tot del poble i que, per això mateix, perduren.

Suissa, Desembre del 1948•
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LES DUES INVASIONS

PRIMERA ONADA: L'EIXUGADA REPUBLICANA: ROBATORIS

España es un presidio suelto
Veu popular castellana

Iniciada la sedició militar del zg de Juliol del 1936, els nostres

porters de la casa de la Bonanova, reconeguent-se impotents per a defensar-la,
resolgueren tancar-se a dintre, deixant-se veure el menys possible.

De seguida, començà a presentar-se gent desconeguda amb intent
d'ocupar la casa.

Al cap de pocs dies, un ordenança de la Generalitat de Catalunya
clavava en el portal un cartell dient : que la casa era Incautada per la Gene-
ralitat de Catalunya per a les Institucions del Poble, per l'estil del que es feia
arreu amb les esglésies cremades i a fi de salvar-ne les restes. Això cridava
l'atenció dels passants però, durant mesos, salvaguardà la casa.

Per tal que no es veiés que era deshabitada i també a fi de donar a la família
del jardiner un caràcter adient als temps, els porters deixaren llur estatge i
es posaren a viure a casa nostra, quedant així aparentment ocupada per gent
que semblava de la situació, ço és, que s'havien apoderat de la casa dels amos.

Mesos després, uns Senyors que es deien del Patronat Artístic de Cala-

lunya, pretingueren inventariar el contingut de la casa i, davant la. resistència
dels ocupants, demanaren per telefonar a la Generalitat. Aleshores, el cap de
colla entrà al despatx i, en adonar-se que era en el meu domicili, s'excusà
de llur pretensió i marxaren tots correctament.
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A la porta de casa nostra, sota d'un encapçalament que deia
Apropiat per la Generalitat de Catalunya per a Biblioteca Popular

hi havia el següent ofici de requeriment :

«La casa del Passeig de la Bonanova, 28, conté la Biblioteca
cientifica i els treballs astronòmics i meteorològics del ciutadà R.
Patxot i jubert.

Considerant el gran interès d'aquells materials per al Patri-
moni Històric i Científic del Poble, l'esmentada casa amb les collec-
cions que conté, per ordre de la Conselle ria de Cultura de la Generalitat,
ha estat intervinguda pel Servei de Biblioteques.

En conseqüència, són requerits els Agents de l'Autoritat i orga-
nitzacions antifeixistes, perquè respectin aquesta casa, mentre no sia
possible traslladar el seu contigut a la Biblioteca de Catalunya.

Barcelona 23 de Gener del 1937
Consell de Cultura.

Quan En Gassol deixà la Conselleria de Cultura, En Sbert el substituí
i envia un fill d'En S., amb policies de la Generalitat, per tal de fer l'inventari,
però els nostres ocupants s'hi oposaren i, de seguida, començaren les amenaces,
que era l'argument d'aquells moments. Es resolgué la qüestió, comunicant-ho
a la meva cunyada O., la qual comparegué valentament amb les claus i es
féu l'inventari en presència d'ella. Durant la feina, algú féu comentaris des-
pectius per la senzillesa amb què nosaltres vivíem ; es veu que confonien la
riquesa amb l'opulència i la fatxenderia, perquè ignoraven que la vera riquesa
no es pas material; per això demana molt de seny i un tremp moral que difí-
cilment poden assolir els pervinguts : la vera riquesa no es mai provocativa
perquè té consciència del seu deure social. També es sorprengueren del nombre
de « Sants » que teníem, referint-se a les belles còpies del Museu del Prado, que
havien estat de la meva cunyada difunta. Calmat per si sól l'esperit agressiu
de la irrupció, els visitants acabaren llur tasca, i tornaren cortesament la
O. a casa seva en llur auto oficial.

c
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La casa s'anà sostenint d'aquesta manera fins a l'Octubre del 19371,
quan el Govern Central de València es situà a Barcelona, per tal d'assegurar-se
la retirada. Aleshores es sobreposà a la Generalitat i portà a Catalunya Fespa-
nyoleria colonial.

En el Passeig de la Bonanova s'instal .là una Subsecretaria del Ministeri
de l'Aviació i els oficials cercaren allotjament en les cases veïnes, totes ocupades
per estadants de la Barceloneta que fugien dels bombardeigs ; la nostra la
deixaren de banda, considerant-la pràcticament incautada pels antics servidors
d'un propietari fugitiu i, per tant, enemic llur.

Però, com que els oficials no sabien on allotjar-se, recorregueren a la
Generalitat sollicitant la nostra casa, que era deshabitada, i el Conseller de la
I. P., En Carles Pi i Sunyer, va avisar que liavia d'ésser cedida per a estatge
d'un comandant amb la seva muller i un fill. El jardiner passà a ocupar la
nostra cambra i feien la cuina en comú.

D'entrada, es mostraren respectuosos, però aviat es desavingueren
amb els porters que, naturalment, defensaven el nostre dret. El nen començà
a jugar amb les revistes, després amb les nines i les joguines dels armaris ;
els ocupants anaren demanant el parament de la casa i, fent-se'n amos, volien
treure els nostres porters, cosa que es pogué evitar gràcies al dit Conseller que
els hi havia introduït.

L'estadant següent, fou un capità que tenia ínfules nobiliàries, clape-
jades de comunisme.

Quan el cos diplomàtic sortí de Madrid, per seguir el Govern a Bar-
celona, la nostra casa fou llogada a la Legació de Txecoslovàquia, per a habi-
tació del Ministre d'aquest país, cosa que es comunicà als estadants.

Hi portaren l'equipatge del Ministre i els estadants convingueren amb
el nostre apoderat que l'endemà, a l'hora que li vingués bé, ells s'hi trobarien.

L'endemà, de bon mati, comparegueren jefes militars de l'Estat Major,
policies del S. I. M. i comissaris de la Vivienda.

i Es simptomátic de l'esverament general en aquells moments que : ni els amics,
ni el meu personal, ni els col .laboradors i encarregats de totes menes, no m'avisessin que
la casa no podia continuar deshabitada sense córrer greu perill. Altrament, s'hauria evitat
tot el que li esdevingué i, entre moltes altres coses, s'hauria salvat la biblioteca especia-
litzada que jo havia anat aplegant durant la meva vida a fi de constituir un Fons Patxot
que, després de la meva mort, hauria passat a la Biblioteca de Catalunya. Aixó ho sabien
alguns d'aquells collaboradors.
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En arribar el nostre apoderat, acompanyat del seu substitut, es tro-
baren amb l'escena armada: aquella gent tancada a dintre, amb un sentinella
a la porta. Se'n seguí una discussió prenyada d'amenaces segons la consuctud
d'aleshores, i la situació esdevenia crítica. Sortosament, llavors comparegué
el Sr. Ministre a,mb el seu Consol General, els quals apaivagaren de moment
la tempesta.

Els estadants intrusos demanaren al Sr. Ministre que els deixés con-
servar llur oficina, pregant-li que, en canvi, volgués acceptar una altra casa que
li tenien a punt. El Sr. Ministre accedí a veure la casa oferta i se n'anà amb
un d'ells, després d'obtenir paraula que, ni respecte a persones, ni coses, la
situació canviaria durant el temps que ells triguessin a tornar.

El portaren a l'Avinguda del Tibidabo, on li ensenyaren per fora una
casa de la qual no tenien la clau, ni tan solament referències. Mentrestant,
l'apoderat i el seu acompanyant, quedaren detinguts amb el centinella a la
porta, i fins que els diplomàtics accediren a acceptar una nova casa, no que-
daren en llibertat. A la nova casa que els havien ofert, no hi pogueren entrar mai.

La grolleria i violència d'aquella escena me la contà temps després a
Genève, el mateix Sr. Consol General, d'una manera que deixava com calia
l'autoritat del Govern, la falsia dels seus subordinats i la dignitat de l'exèrcit.

El resultat de l'indigne incident fou que els estadants, no solament
romangueren a casa nostra, sinó que s'hi afegí un capità amb la seva muller i
fills ja grandets. Els militars deixaren gtiàrdia amb baioneta calada a la porta,
i el nostre jardiner se'n tornà a la casa petita.

Tals eren els procediments de la República Espanyola a Catalunya,
prescindint de la Generalitat.

Així enganyada la Txecoslovàquia i havent-li pres la nostra casa, els
conqueridors s'afanyaren a estendre'n l'ocupació, vivint de la casa : s'anaren
desvergonyint, es queixaven de que necessitaven roba i com que els armaris
eren tancats, demanaren les claus, que els foren negades. Els intrusos ho
resolgueren espanyant armaris i repartint-se el contingut. La roba, se la feien
a la mida llur, puix que n'hi havia retalls a les escombraries. Cap a les darreries,
també espanyaren les habitacions tancades del 2n. pis, on jo tenia la selecta
especialitzada de la meva Biblioteca¡ el meu Arxiu.

Aquests oficials, de vegades, comentaven la guerra dient que, si per-
dien, buidarien la casa i després la cremarien, propòsit que proclamava llur
hidalga bizarria, ço que prova que la sobtada imposició del catolicisme a
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l'exèrcit, encara no havia arribat a l'oficialitat o bé que l'havia talment represa
que, a hores d'ara, tampoc no l'ha paït, i per això serva aquest raonament
d'infidel.

Pel que es veu, ni en la moral, ni en el vocabulari militars, existeix,
ni el concepte, ni el mot, de lladre, i per això la història ens mostra tostemps,
com el substitueixen pel nom de conqueridor, amb la seva espectacular bromera.l

Dos dies abans de la caiguda de Barcelona, tot e1 veïnat no es preocupava
més que de fugir, i aquells herois, que ja havien buidat la casa, a les tres de
matinada fugiren sense cremar-la perquè estaven enfeinats a emportar-se'n
matalassos, somiers, mobles de la galeria, estris de cuina, etc., etc., i la por
no els donà temps de cometre les altres gallardias promeses. Després, tancaren
la porta i se'n dugueren les claus.

Fugiren tan de pressa que oblidaren llur documentació damunt d'una
taula ï en una altra, escrit a corre-cuita, un paper insultant el propietari i
acusant-lo del pitjor que es podia fer aquells dies, perquè li deien feixista!

Aquests rebenta-pisos republicans d'uniforme, mereixen de part meva
aquell indefinible menyspreu-compassiu que vaig sentir quan una partida
incontrolada, després de foguejar la nostra casa del Montseny, hi entrà amb
intent de inatar-me.

Novament i repetidament, me calgué sentir aquest menyspreu-com-
passiu, quan els «croats blancs », escuma del G. M. N., saquejaren igualment
la casa, però amb major fruïció i més profitós robatori, confirmant així la dita
de llur pròpia llengua : són los mismos perros con di f erentes collares.

i Aquí escau una recordança de Byron :
« Were things but only calla by their right name,
Caesar himself would be ashamed of fame ».
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LA TRAGÉDIA DE LA MASIA MARIONA

Mosqueroles (Montseny)

La violació, el pillatge i la destrucció que segueixen, corresponen
tots a la primera invasió, o sia, dintre l'eixugada republicana.

Com he explicat en altre lloc (pàg. 424), el 23 de Juliol del 1936, Fesperit
que alenava a la Masia Mariona del Montseny en fugí en ésser foguejat aque ll

casal i en havent-hi entrat l'espectre del crim incipient, de manera que, en
anar-nos-en el 3 d'Agost, solament deixàrem allà la pedra del monument votiu
que aquella construcció representava, i que segueix representant enmig de la
natura.

De bell antuvi, un cop fora nosaltres, s'en va incautar l'Ajuntament del
poble per a instal-lar-s'hi. Ho va fer per tal que no se n'apoderessin estranys
i no sofrís perjudici. Va ocupar exclusivament el salonet de la planta baixa,
entrant a mà esquerre; en va treure els mobles i, ni la casa ni el mobiliari , no
sofriren cap dany material. Això durà fins a entrada de primavera de l'any 1938.

Aleshores un capità, dient que obrava en nom d'un Estat Major, l'en
va treure i s'hi va ficar amb uns quants soldats. El mateix va fer amb altres
cases de categoria similar en -la comarca. Va ésser home de bones paraules i
mals fets, que abandonà la casa amb la seva gent al cap d'un parell de mesos.
En anar-se'n, se'n va portar tot el que li va plaure : matalassos, algun llit,
el rellotge, el microscopi, etc., etc. que, molt temps després, fou recuperat
parcialment en una casa de Campins.

En quedar la casa buida, s'hi va presentar un comissari estranger, de
nacionalitat que no es pogué posar en clar, si bé ell deia que era txec, amb la seva
muller que era castellana, anunciant que se n'apoderava i la preparava perquè
hi havia d'anar a viure un general rus. Hi aparegué servei, però el general no el
va veure mai ningú. Deien que per raó de la seva molta feina, hi arribava de
nits i se'n tornava a la matinada. Al cap d'uns tres mesos, van desaparèixer.

Cap al Juliol del 1938, s'hi va posar un altre comissari, amb mitja
dotzena de persones entre homes i dones, anunciant que tenien ordre de pre-
parar-la per a un molt alt personatge. S'hi tancaren a dins i s'hi incomunicaren.
Al cap d'una setmana, els masovers s'adonaren de que, en ple dia, tots els
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llums eren encesos i no s'hi sentia rastre de persona ; s'arriscaren a acostar -s'hi

i va resultar que havien desaparegut. En entrar-hi, es pogué constatar que,
durant aquells dies, l'havien forfollada de dalt a baix, sense perdonar ni els
ràfecs de les teulades.

Com que persistia la prohibició d'entrar dins del tancat i l'anunci d'un
nou estadant, la casa va quedar vigilada de lluny i deshabitada.

Al cap de poc temps, se n'hi va anar a viure el coronel G., segon cap
de l'exèrcit republicà, amb la seva secretària. La primera cosa que va fer, va
ésser cridar els masovers i dir-los, com ho va complir, que no es tocaria res

sense llur aquiescència. Varen resultar persones respectuoses de la casa i s'hi
estigueren uns sis mesos, fins poc menys que a la caiguda de Barcelona, el 1939•

Quan se n'anaren, s'hi va allotjar un Estat Major en plena retirada¡
per molts pocs dies. Barcelona ja havia caigut i havia començat la rivada de
militars i civils cap a la frontera.

Abandonaren la casa un dimecres i, el dissabte següent, vingueren unes
duescentes persones de l'anomenada brigada Lister, irregular, de paisans extre-
mistes armats, amb molts camions portant mobles, que després foren cremats
amb la casa. Molts d'ells marxaren, però se'n quedà una seixantena que, a
mija nit, mataren dues vedelles i dos porcs, i després, cap allà a les dues de la
matinada, armaren gran xivarri, començant a encendre la casa i deixaren
guàrdia nombrosa, fins que fos ben cremat tot ço que ells volien.

Encengueren el foc mijançant una guspira elèctrica, en els mobles
apilonats a la sala del pis principal, prèviament ruixats de gasolina. Abans,
havien resseguit tota la casa, trencant vidres, llums, material sanitari, etc.,
tot el que era a llur abast, a cops de massa, matxets, garrots, sabres, etc. El
foc s'obrí pas pels estatges del davant i per la porta de darrera, esbravant-se
cremant tot el fustam de melis, que era abundant i de qualitat ; n'esbotzà
el sostre enteíxinat de terra cuita, i àdhuc els muntants dels finestrals, que
són d'ull de serp, foren rosegats pel foc. Del mobiliari, solament en resta l'arpa
amb les cordes del piano i el llum del menj ador mig fos : ço que els nombrosos
estadants venturers no havien robat, el foc ho acabà de destruir.

Anteriorment, l'Ajuntament havia fet pelar els suros i vendre la
pela pel seu compte ; també, el de Campins féu pelar suros i tallar alzines a
profit d'ell.

L'endemà de l'incendi, els soldats franquistes començaren a passar per

Can Justa.
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LA TRAGÈDIA DE LA MASIA MARIONA

Així morí aquella Masia Mariona votiva, que jo havia fet construir
com a monument de recordança a la il.lusió d'una filla, morta també en plena
jovenesa, i com a casal per a finar-hi la meva vellesa.

Després, per un foradet entre la paret i el sostre del menjador, s'hi
ficaren les abelles i convertiren el buit en un rusc que ompliren de mel, talment
simbolitzant l'Arc de St. Marti darrera la tempesta, i la dolçor de la inno-
cència substituint el verí de la passió.

Ara, la meva vellesa finarà ben lluny d'allà.
Sóc separat de la meva Terra per l'abisme espiritual d'una consciència

que m'ha dictat l'expatriació voluntària, pel civisme afirmant la personalitat
humana revoltant-se contra l'esclavatge i el pervertiment ; per l'estesa de tot
un Estat interposat, amb la materialitat de dues fronteres polítiques i 1a
repulsiva amoralitat d'una d'elles, prenyada d'odis i malvestats ï lladronicis,
barrejats amb els crims i els vandalismes de la bèstia humana desfermada,
traïdorament embolcada en atractívoles coloraines i proclament encisadores
mentides, per tal d'ofegar la irada roncor que la seva vilesa va congriant.

Per damunt d'això, aquell casal esbalandrat s'ha esventat la bravada
del crim que l'empestà, i ara que n'és purificat, els insectes i els ocells i tots els
animalets del Bon Déu, mentre jo visqui, tindran espaiós acolliment en aquell
recordatòri profanat, i la meva Masia Mariona, dignament hospitalària, seguirà
reivindicant-hi la serena honrança de la natura, que és perdurable, malgrat
la reincident feresa, mal dita social, de la brutalitat humana acoblada en
desorganització.

D'aleshores ençà he fet esculpir en el portal adovellat, la següent
inscripció :

HOSTES VINDRAN QUE DE CASA US TREURAN

3
d'Agost

del1936

A déu-Siau
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Aquesta data recorda el dia en què la muller i jo, custodiats en l'auto
de la policia, deixàrem el nostre casal, mentre en passar-hi davant, per la
carretera de baix, jo deia a cau d'orella de la muller: « això és mort ! ».

Així finaven dues illusions : la de j ovenesa de la nostra filla Maria
(a. c. s.), i la de la nostra vellesa, que ara traspassarà en altres terres, expa-
triada per amor de la consciència i del sentiment.

Posteriorment, he fet plantar dos xiprers en la placeta, davant de la
portalada, testimoni elegíac de les dues illusions esvanides :l'una, segada per la
mort, en plena jovenesa, i l'altra, foragitada en la vellesa, per la malvestat
humana.

I ara, la natura usufructua en la quietud la Masia Mariona, així com
abans l'havia acollida en la vivor.

Mestre Horaci ! deixeu-me la vostra parla millenària per tal que guai-
tant-m'ho sentimentalment de ben enlaire, jo pugui proclamar amb Vós
la bella afirmació espiritual : ImPavidum f erient ruinw !

LA MASIA MARJONA, profanada i cremada, ara dóna acolliment
a les bestioles del Bon Déu.
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RESSAGA PRECURSORA

Val la pena de réproduir les següents cartes meves, on traspua l'estat
d'esperit imperant durant el període precursor de l'altra invasió, al mateix
temps que s'hi insinuen alguns fets correlatius i les premonicions que em dictava
la consciència.

La primera invasió fou quan el Govern de la República es retirà a
Barcelona arrossegant tota la plaga de forasteralla oficial que ofegà la Gene-
ralitat de Catalunya.

La segona, que s'apropava aleshores, era la dels «blancs » precedida de
nuvolasses rogenques i negres.

De la meva carta del 17 Desbre. 1937 a l'apoderat :
Mtre. Pujol. — Digueu-li que aquesta resposta va per a ell, car jo he

d'abreujar. Però, cal prendre precaucions per quan vingui l'altra invasió, que
vol matar l'ànima així com aquesta mata el cos. Jo no us vull pas descoratjar,
puix que comprenc de sobres el vtre. estat d'esperit, però sí vull prevenir-vos
contra la formidable decepció que espera a tots els illusos, que són els més.
En llenguatge algebraic : és una mateixa quantitat canviada de signe. I quant
més intel-ligent, més responsable s'ha de tractar la gent, i els de l'altra banda
són tan dallonses com els daixonses.

De la meva carta del 28 Febrer 1938:
Novetats. — L'altre dia el Consolat me féu veure com el seu plec havia

estat obert per la Censura, però sembla que respectaren el contingut, on hi
havia altres sobres tancats. Es veu que l'antic dret internacional és caducat
i ara regna el vell audaces fortuna juvat, seguint el qual jo escric, malgrat tot.
De totes maneres, preneu nota d'aquesta novetat i parleu-ne amb el Cònsol.

Comentari. — Tots els qualificatius que no sabeu trobar per al bombar-
deig de l'altre dia, apliqueu-los degudament als « blancs » que en són culpables
i encara no n'hi haurà prou, majorment havent estat fets per llur compte,
però per la pirateria estrangera ; des dels Cardenals, Arquebisbes, Bisbes, etc.
que revestits i tot amb roquet, fan el salut feixista entremig dels militars
sublevats, fins a l'execució per petites partides, cada nit, de patriotes bascs,
etc., etc.
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Hi ha un nom que comença amb una C. els òrgans del qual, després
d'aquell bombardeig, van publicar un escrit amb l'apologia de Las Alas de

España, l'autor del qual, sembla que era una E. Han naufragat tantes coses
en aquest temporal, que només restaran els taurons, i s'hauran de menjar
els uns als altres.

A posteriori. — Aquest bombardeig, fet pels avions italians que ocupaven
Mallorca, fou durament censurat per la premsa europea, i no pocs Governs,
entre els quals sobressurten per la seva vigoria les manifestacions del Parla-
ment d'Anglaterra. Amb motiu de tal brutalitat, el meu compatrici emporda-
nès, En Carles Rahola, publicà en la premsa de Barcelona un plany . en el
mateix sentit durant el Govern de la República ; però en entrar els « blancs»,
fou processat i afusellat per aquell digne escrit ; demanà que es posés una creu
damunt de la seva tomba, i l'endemà aparegué trencada per un cop de mall
falangista.

Temps després, quan els aliats bombardejaven la contrada italiana,
combatent els alemanys en retirada, el Gl. Franco ï el Vaticà, cuitaren a
publicar protestes semblants a les d'En Rahola.

Ja sé que aqueixes constatacions cauen dintre del domini de les coses
que u no es poden dir », però, si els tals actes no s'haguessin comès, no es podrien
retreure, i a mi, la consciència em fa demanar a la humanitat : com és que
Ço que es castiga amb la mort a Catalunya, es presenta moral, just i caritatiu
a Espanya i a Itàlia ?

I si un altre dia el poble es redreça i vol rescabalar-se de les dues incon-
gruents doctrines, amb quina moral i quin dret i quina justícia se'l podrà
retopar ? Amb la que fa criminal a Catalunya el mateix fet que es considerat
virtut a Espanya i a Roma ?

De la meva carta del 18 Abril 1938 al Dr. J. R. :
Em consola que, per ara, no hagin sofert dany els nostres llibres res-

pecte dels quals deixo als amics en plena llibertat d'acció, car el meu intent
principal és : servar un fons per als que vénen darrera nostre, o sia, una mica
de compensació en llur desert moral i tirania intellectual, enmig dels quals
hauran de trastejar.
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De la meva carta del 23 de Juliol del 1938 a l'apoderat :
Pronòstic de la nuvolada. — Ja que me'n parleu, heus-ací el meu pro-

nòstic, guaitant-ho de la Lluna estant. La « civilització barbàra » d'avui, serà
substituïda per la « barbàrie civilitzada » de demà, i així com la primera avui
persegueix el cos i destrueix la matèria, la segona demà perseguirà l'esperit
i mirarà de matar l'ànima ; quant a la matèria, farà com aquell qui la respecta,
per tal d'anar engolint-se-la més còmodament.

Una de les majors sorpreses us la portarà l'església ¡talo-franquista,
la qual us arribarà amb gran arrencada guerrera, tota esquitxada de sang, no
solament pels crims que ha presenciat, sinó majorment pels que ella ha com-
partit i d'altres que ella mateixa ha provocat: església destinada a cremar
novament, perquè la lliçó actual no Flia duta al cristià mea culpa, sinó que
torna gojosament al deplorable statu quo ante, augmentat i agreujat per la
follia de les gents que la menen i de les circumstàncies que exploten. Ja se que
el que acabo de dir ferirà el.s vostres sentiments, però... sed magis amica Veritas.
Tinc por que, malgrat la nostra edat, encara ens tocarà veure liquidat tot
això en un altre daltabaix de mayor cuantia.

De la meva carta del 9 Setembre 1938 al Mtre. Pujol:
Me sap greu que la meva postal negativa s'hagi près com una recri-

minació, car no hi ha res d'això. En el món, actualment no hi ha altre desa-
finada que la dels polítics i governants, materials i espirituals. Vós heu fet,
no solament tot el que devíeu, sinó molt més del que d'altri haurien fet en
cas semblant, cosa que us agraesc coralment, de debó.

Però, en les famílies, hi ha les seves misèries i en el cas d'En F., la
meva consciència i els meus sentiments no em permeten defensar altra cosa que
la persona, però de cap de les maneres el seu acte, afavo ridor de sobrevinguts
que jo no he reconegut i a més, enemics de Catalunya i possiblement de mi
mateix. Heus-ací perquè no vull, ni he de pagar la defensa judicial de l'acte :
fóra la negació de tota la meva vida pública i la meva claudicació de cap repre-
sentatiu d'una família secular.

Si completeu això amb els advertiments que de temps tinc fets al com-
pany jurista, de seguida endevinareu que hi ha gent que necessiten una «cura-
tela vitalícia », perquè confonen habitualment una bona obra amb un disbarat
i després carreguen la diferència als altres. Si fos merament qüestió material,
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prendria paciència com altres vegades, però el cas actual és d'ordre moral i
no hi passo ; per tant, no en vull saber res, com vaig dir i repeteixo...

Finalment, àdhuc suposant que aquell advocat no cobrés, us puc dir
que el seu compte no representa ni la cinquena part d'una estafada que

jo li conec.
Crec que aqueixes explicacions us convenceran i deixaran tranquil, i

amb elles cloc sense apellació la prosa de la vida que encobreixen i que el poc

lioritzó d'altri m'ha fet remenar.

M
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SEGONA ONADA: ELS ROMPENTS DE LA PONENTADA : ROBATORIS

L'error excels de dir la veritat
C. CARDÓ

Tite coiitiitg slavery
Herbert SPENCER

LA NOSTRA LLAR DE LA BONANOVA

Un cop entrats a Barcelona els de l'altra banda, la nostra casa de la
Bonanova fou efectivament llogada al Cònsol General de la Txecoslovàquia;
s'hi hissà la bandera del seu país, i es posà a la porta un cartell segellat que
deia que la casa era domicili del Cònsol Txec.

Aquells dies es presentà la cambrera d'un veí M., interessant-se per
objectes de la casa, en servei de recuperació i se l'envià al Cònsol Txec.

Quan els alemanys entraren a Txecoslovàquia, s'arrià la bandera i es
tregué el cartell.

Com si estigués esperant això, un del veïnat, vestit de militar, trucava
a la porta. Entrà eufòric insultant el Sr. Patxot perquè era lluny i, en retopar-
lo el jardiner, ell s'esbravà aïrat : «no el defenseu perquè us pot costar car ! » ;
sense demanar permís entrà a la casa, la revisà de dalt a baix, i se'n tornà.
Era el prototipus del fabricantisme català enriquit, inflat i caragirat ; aquells
rics que es creun tenir diners quan realment són posseïts del diner i per això
s'envileixen ambdós mútuament.

Pocs dies després d'aquesta irrupció, vingué el tinent F. amb acompa-
nyament armat, duent una autorització de la Capitania per a fer una inspecció
de la casa, i se'n portà la clau. A la seguida, comparegué la Sra. M. acompa-
nyada del coronel C., el qual es tregué la nostra clau de la butxaca i entraren
tots dos ; la Sra. disposà de les habitacions, com si tingués d'anar-hi a viure
el propi coronel a qui es veu que coneixia molt íntimament, puix que el trac-
tava amb complaent familiaritat.

Degué sorgir algun entrebanc perquè, al cap de tres o quatre dies, tor-
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nava el tinent F. amb una colla Wassïstents dels oficials que vingueren més
tard i exigí les claus dels armaris on hi havia roba. Anaren demanant les claus
de tota la casa i, quan j a les tenien totes, encara en volien més ;àdhuc recla-
maren el secret de dues caixetes de guarda, com si'això fos cosa del jardiner.
No trobant la del meu despatx, l'espanyaren i ho regiraren tot.

La meva biblioteca ocupava tots els espais lliures de casa nostra, de
manera que àdhuc n'hi havia en el corredor; però, en el segon pis, jo tenia el
meu estudi i el meu arxiu, on hi havia curosament recollit, seleccionat i ordenat,
tot el fons més valiós de les meves colleccions. Aquestes dues peces, èren sem-
pre tancades amb clau i foren respectades pels militars de la República.

En entrar els « blancs », en demanaren les claus, i corn que no les hague-
ren, empesos per llur instint animal destructiu, esbotzaren les portes a tall de
rebentapisos en uniforme¡ consideraren aquell reclòs intellectual corn una
mena de bóta de St. Ferriol, a disposició dels eroats franquistes, que la fibla-
ven sempre que calia a llur cobdícia, a fi d'anar adinerant els meus llibres per
a llurs disbauxes. La tria dels de més valor els era facilitada per les fitxes
del meu catàleg, on constava el preu de cost de cada llibre.

La casa es convertí en residència d'oficials que, segons els assistents,
eren advocats. De dia, ho remenaven tot i, de nit, rebien dames i fruïen ale-
grement de la gloriosa victoria de la justícia llur puix que eren juristes, però
de la nova moral i, segurament també, deurien pertànyer al catolicisme adven-
tici, per adherència a la Carta Collectiva de l'Episcopat Espanyol.

Durant aquesta estada, se'n portaren tot el que els plagué : la roba
que quedava, catifes, creus d'ivori, joies, documents notarials que no s'havien
tret malgrat el que jo havia previngut, mobles, etc., etc. ; digueren que el
proprietari es recordaria d'ells i feren una denúncia que fou la causa de l'expe-
dient de responsabilidades Políticas contra mi. És a dir, repetiren exactament
el mateix que llurs companys d'ofici de l'altra banda als quals havien fet fugir,
la sola diferència essent merament verbal, perquè — diu — els uns ho feien
inspirats pel dimoni i aquests altres, en nom de llur Déu accidental, però,
en el fons, tots ells eren igualment continuadors dels lladres colonials : una
quixoteria andante y pillante.

En virtut d'un decret que ordenava que els militars havien de viure ala
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caserna, un general tregué aquells oficials de casa nostra i s'hi ficà ell. Aleshores
foren els seus dos fills, ja grans, els qui es posaren també a regirar-ho tot.

Quan el general se n'anà, se'n portà mobles, i en protestar-ne el nostre
jardiner, li respongueren que era Porque los necesitaban, Pero que ya los devol-
verían cuando volviera el Sr. Patxot. Tancaren la porta la segellaren i se'n
dugueren la clau.

El general fou destinat a un altre lloc i, en tenir-ne coneixement, el
nostre apoderat li féu demanar el retorn del nombrós mobiliari que s'havia
emportat. La generala, sempre amable verbalment, justificà el fet repetint
que se'ls liavien emportat « perquè els necessitaven », i que el general en anar
a la Capitania, els havia cedit al seu ajudant, que «també els necessitava ».
Es veu que aquells militars podien disposar lliurement de ço dels altres, cosa
que, segons el sentit comú i en el llenguatge corrent, es qualifica amb un mot
que designa una indignitat moral i constitueix un delicte j udiciari, almenys
en dret comú, mentre que la moral pretoriana sembla ésser indeterminada i
fàcilment esdevé evanescent.

En tornar a entrar-hi el nostre personal, es pogué comprovar els mobles
i els paraments de casa que mancaven, així com la cura amb què s'havia reme-
nat i espaiat la llibreria, per tal que no fossin tan visibles els buits.

Des de llavors, la nostra casa quedà disponible: violada, rebentada, saque-
j ada i envilída per estranys associats amb veïns indignes; un mer accident en la mar
desfeta, materialment i encara més moralment, del Glorioso Movimiento Nacional.

La generala, és clar, me qualificava de rojo separatista; afegí que al seu
marit, el general, li agradaven molt els llibres i per això se'ls havia mirat sovint
notant que no hi havia libros en es pañol, ço que volia dir que devien mancar-hi
tots els llibres espanyols d'història, d'art i de literatura general que, amb
molts centenars d'obres científiques especialitzades i antigues, havien desa-
paregut de la meva biblioteca durant l'estada a casa nostra dels nombrosos
subordinats dels quals ell era el superior.

És verament de doldre, àdhuc per al prestigi de l'exèrcit, que la provada
afició de dit general als llibres — puix que féu comptar un per un i constar,
els que quedaven en els prestatges — en notar-hi els buits considerables i mal
dissimulats, un lleial i lionorable espanyolisme no li hagués suggerit que aquells
buits bé podien haver estat ocupats, entre altres, pels libros en español que
el seu patriotisme enyorava ; car, aleshores, en la seva qualitat de superior
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dels estadants que l'havien precedit en el remenament dels meus llibres, sembla
que li hauria estat fàcil aclarir on havien anat a parar les falles dels prestatges.

Diu que la generala s'interessava molt per certes coses de casa nostra
i rnajorment pel contingut de la saleta on la nostra filla Maria guardava els
seus llibres. Tenint en compte aquesta cobejança, segurament que dita senyora
n'hauria gran recança si sabés que aquell contingut, i altres coses, ja no hi
eren quan el nostre personal pogué tornar a entrar a la casa, després de certs
formalismes no poc arbitraris, puix que, el general, en anar-se'n segellà auto-
ritàriament el nostre domicili.

Perquè cal no oblidar que la dictadura pública general, encobria tota
una llocada autonòmica de subdictadures privades, minvants en autoritat i
creixents en rapacitat, atorgades i consentides, a condició que afermessin la
dictadura cabdal que les havia així generosament covades : una llei de feuda-
lisme modernitzat en la forma, però igual en el fons.

L'apoderat , per tal de recobrar la casa, demanà a la Capitania que es
tregués el dit segell, i li respongueren que ja podia fer-ho ell mateix, perquè
el segell no tenia cap valor, ni significança, car era il-legal.

Com que l'apoderat sabia de sobres, i havia tornat a aprendre
de fresc, que el raonament militar fàcilment difereix no poc del
seny i la moral dels ciutadans, respongué que ell, per si sol, no
podia pas trencar aquell segell i, per tant, insistia en que fos la Capitania
qui el trenqués.

Aleshores, la Capitania envià un sergent el qual d'allò més naturalment,
sense cap cerimònia, ni contemplació, arrencà el segell del general com aquell
qui treu un mastegot.

Encara després d'això, com la ressaga d'un temporal, anaren desfilant
per casa nostra policies de tota mena, assetjant de preguntes el nostre jardiner
i insultant-nos a ple raig.

Tal fou la petja i el rastre « negres » que l'adveniment dels « blancs »
deixà en la nostra llar honrada, ungida amb el dolor del passat i desconhortada
per la ingratitud i la injustícia del present.

Després d'això, i a part de la consciència i de moltes altres fechorias,

•



LA NOSTRA LLAR DE LA BONANOVA: ROBATORIS

només que pel sentiment, j o j a tenia el deure d'expatriar-me per tal de defugir
el baix impuls d'odi i de venjança i poder substituir-lo per aquell indefinible
esperit de compassiu menyspreu, que lie retret altres vegades, car deu provenir
de l'essència de la meva vida.

Semblava que, esventada, saquejada i empestada per l'odi secular que
els governs espanyols tostemps han estat curosos de mantenir contra Cata-
lunya, la seva mentalitat i el seu esperit, la nostra llar acabaria en pau la seva
agonia, però no fou pas així.

Per excés de zel i amb més bona voluntat que amb encert 1 capacitat,
algú de la parentela, assistit de companyia discutible, es ficà espontàniament
a intervenir, portant-hi surts i sotracs d'altra mena, si bé, com que això rever-
teix a una tragèdia intima de parentiu, que moralment m'afecta molt, ho deixo
colgat en una dolorosa discreció.

Quan es recobrà la nostra casa, es comprovà que els estadants militars
que l'havien trasbalsada durant aquella gloriosa tongada, se n'liavien endut

tota mena de mobiliari inclús el que portava les nieves inicials, tota la roba,
utensilis de tota llei, documents, parament de casa, ornaments i recordances
de família, etc., etc.

També violaren, robaren i destruïren, el més sagrat que contenia :
les relíques de les nostres filles mortes, àdhuc llençant-ne el retrat a les
escombraries.

La meva Biblioteca, que jo havia aplegat i seleccionat durant tota la
meva vida, no planyent-hi esforç, ni paciència, ni diners, especialitzada en
ciències físico-matemàtiques, contenint nombrosos manuscrits, incunables,
edicions gòtiques, príncipes i exemplars rarissims, sèries científiques completes,
enquadernacions i models tipogràfics, un devocionari nliniaturat que jo reser-

vava per a les nostres noces d'or, etc., etc., fou vandàlicame nt saquejada per

aquells estadants representatius d'una casta secularmen t transgressora, que

hi robaren centenars i centenars de llibres, triats no pas amb llur cervell pri-
mari, que no arribava a aquelles altures de la intelligència, sinó guiats per les
meves fitxes bibliogràfiques, on constava el preu de cost de cada llibre.

Talment buidada la nostra casa, en canvi la deixaren plena de gestes
de llur odi centenari i amb la ressonància dels insults a tot ço que era més
digne que ells, i la bravada de la nocturna caterva hi era barrejada ainb la
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quixoteria permanent i Femporcament, moral i material, de llur bizarria
doblement sediciosa.

Havent pogut descobrir i identificar un dels lladres, aquest declarà,
servant l'honor professional del codi del lladronici : « que per res del món
delataria els seus companys », confirmant així l'existència dels altres lladres
del seu estament i, a més d'això, precisà que entre aquests « n'hi havia un de
superior», de manera que, es veu, entre els lladres, també hi ha jerarquies
que es respecten recíprocament : és tot un altre món, que nosaltres no podem
capir, ni judicar, perquè no som lladres, ni, com ells, «necessitem », ço del
proïsme i, molt menys, els ho prenem.

El que acabo d'apuntar breument augmenta la suma de vileses de les
innombrables glòries i victòries criminals d'aquella rebelIió militar que els
teòlegs franquistes han batejat i justificat com un «plebiscit armat », portant-
nos la « democràcia evangèlica» i oblidant que, segons aqueixa lògica llur,
amb major raó seria un « plebiscit armat » el de les masses que també crema-
ven i robaven i mataven, però sense haver trencat cap jurament.

Corollari :
Els militars, en temps normal, són una Policromia andante i, en teynps

anormals, resulten fàcilment una lladregada actuante ut supra.
Tots els qui contribuïren a l'adveniment d'aquesta onada envilidora,

poden anar fruint de llur triomf i passar comptes del resultat immediat ;
quant al transcendent, la història tindrà prou cura d'inscriure'l en l'esdevenidor,
on la lliçó serà novament perduda, perquè no hi mancaran mals pastors, qui
curaran de falsejar-la altre cop a profit de la mentida imperant, que la societat
estima i conrea, tant com tem, defuig i ofega la veritat.

Però, si les multituds — no vull pas dir les masses — raonaven amb
llur propi cervell, deixant així les idees que ja els serveixen amanides i que els
indueixen a no pensar, aleshores s'enrunarien moltes falsies de la societat
i aquesta s'hauria d'assentar damunt d'uns fonaments menys fallidors. Per
ara i tant, la humanitat no sembla pas voler tirar cap aquesta banda, ni
acceptar una tal divisa.

Potser sí que, en l'estructuració social, sia indispensable un bon jaç
de numerus stultorum i per això veiem la humanitat aconduïda per homes
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sobressortints, que s'encavallen damunt dels altres, en bé o en mal, sovinte-
jant aquests darrers, perquè afalaguen les passions i l'egoisme de les multituds.

No obstant i això, és una afirmació que val molt puix que enclou
en si mateix una potencialitat intel .lectual, moral i social que pot i deu pre-
tendre força més que el vegetar inconscient, pasturant acledat en la prada
afitada per la tirania assistida de gossos d'atura, entre els quals no manquen
llops disfressats.
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De ponent, ni gerct,
ni dona, ni vent

Sentència popular

Ja que els fets consumats ens han portat a considerar l'esperit inilitar
espanyol, que els esdeveniments han presentat tant bé a l'obra, no hi serà
de més apuntar l'evolució de l'ofuscació passional que, del nostre vivent,
nosaltres mateixos hem constatat en aquest estament pertorbador de la vida
pública, que ha aportat el mot Pronuncàamento al vocabulari despectiu
internacional.

La seva mala ' tradició vé de lluny i resta embolcada en les ficcions i
mentides de la història, tal com se la conta generalment i, el que és pitjor,
segons se l'ensenya obligatòriament a les escoles, esgarriant així premedita-
dament mentalitats que, més endavant, en adonar-se de l'engany, menys-
prearan llurs autors i mestres.

De fet, tota la bastida monàrquia o constitucional d'Espanya, s'ha
basat sempre en dos puntals : l'exèrcit i l'església, els quals, conscients de
llur necessitat, se n'han prevalgut, fent-se-la pagar amb escreix o àdhuc, de
vegades, s'han pres ells mateixos la part que consideraven llur, fent trontollar
ço que hi havia damunt d'ells. Per aquest camí es crearen dues castes, mala-
vesades en l'abús i el privilegi, i viciades en llur acció fins al punt d'esdevenir
instruments de domini tradicional.

Quant al poble, i amb això no vull pas dir solament les masses, sinó
tot l'organisme social vivent i sofrent, mai no se n'ha tingut, ni volgut tenir,
compte.

S'ha reduït momentàniament l'egoisme dels uns, s'ha enganyat, des-
viat o enterbolit les daleres dels altres i, pràcticament, s'ha anat a l'encontre
de tothom, llevat dels participants del monopoli públic. Si, finalment, dintre
de l'onada de liberalisme de la passada centúria, calgué concedir, de mal grat,
una aparença d'intervenció del poble en la cosa pública, fou tenint gran cura
d'escatimar-li'n o falsejar-li'n l'efectivitat, mitjançant procediments entre-
bancadors, deslleials i reprobables. Per això, sobretot a Catalunya, on el fet
pren una major intensitat, l'autoritat falla i és difícilment respectada, perquè,
ordinàriamént, resulta un enemic, una transgressió moral i social que, per tant,
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no mereix ésser respectada : és llavor d'anarquisme. Autoritat, no vol pas dir
violència car, autoritat és un concepte moral i la violència és acte material.

Els, puntals de la ficció espanyola són arbitrarietats fruint patents de
corsari i usdefruits que, un dia o altre, es paguen tràgicament ¡provoquen

reaccions que, com que són recaigudes en llur pecat original, congrien noves
tragèdies, sempre dintre d'un cercle viciós, sense sortida, que tanca la gau-
bança il-licita i brega seguidament amb l'exasperació provocada.

Aquestes consideracions són justament aplicables als elements que
estructuren la societat organitzada, però aquí ens hem de cenyir a l'estament
militar que provocà i, per ara, usufructua, la guerra civil amb les seves balderes
conseqüències unilaterals.

El meu Avi, de vegades, retreia la coneguda frase d'aquell general

proclamant que hay que sangrar a Cataluña, i això que, aleshores, els militars

encara tenien Cuba i Filipines per a esplaiar-se, però es veu que ja pensaven en
Catalunya i la pressentien com a substitució.

Després, tots recordem com la premsa militarista s'escridassava pregonant
que calia arrasar Catalunya y sembrarla de sal. Un govern, que es deia liberal,

feble i covard, volgué calmar una mica aquella cridòria donant-los la famosa
Llei de Jurisdiccions, claudicació del poder civil, mijançant la qual, l'exèrcit
esdevé jutge i part en les actuacions : exactamen t el que feia la Inquisició.

Més endavant, el sentit passional militar es folrà d'utilitarisme i així
veiem, al començament de la guerra civil, com el militarisme pretenia que, de
Catalunya només n'havia de quedar la terra, ço que era una gran simplificació

del problema, potser massa i tot, perquè, aleshores, la Nostra Terra no hauria
llevat i, per tant, no hi hauria hagut collita per a l'invasor.

Finalment, amb la gloriosa victoria franquista han canviat el disc i

Futilitarisme s'ha sobreposat a tot, puix que consisteix en ocupar Catalunya
i viure sobre el país. Cal afegir que aquesta tesi, actualment realitzada, ja
l'havia enunciada un militar precursor a darreries de la passada centúria.
Nunca es tarde cuando llega.

Mentrestant, l'altre torn, està a l'aguait, amatent i dispost a esventar
el bizantinisme imperant, obrint un nou cicle que clourà allà mateix, mentre
els vicis hereditaris no sien substituïts per virtuts i justícia renaixents.

P.
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Redreçament

Recordança :
Uns guixolencs desarrelats i aduladors, per tant vincladissos, havien can-

viat el tradicional i justificat nom de Passeig de Mar, pel de General Barrera.

Justament la Placa que cometia aquesta violació era a la cantonada de casa meva.
No volent compartir semblant fallida, vaig afanyar-me a protestar-ne

de la manera que segueix :
Interpretant el pensar i el sentir ciutadans, vinc a oferir-vos

les quatre plaques de marbre que calen per a restituir al PASSEIG DE

MAR el seu nom secular, no respectat per un Ajuntament que, ni repre-
sentava el poble guixolenc, ni actuava dintre el dret constituït.

Déu Vos guard molts anys.
Barcelona ir. d'Abril del i93o

R. Patxot i Jubert

Sr, Alcalde President de l'Ajuntament de St. Feliu de Guíxols.

L'Ajuntament acceptà el meu oferiment i les plaques foren posades,
essent encara el Gl. Barrera, Capità G1. de Catalunya 1.

1 Ja que sona aquest nom, deixeu-me retreure una anècdota que s'ho val, perquè
és una imatge sintètica de la situació a què es refereix i dels personatges que s'hi esmenten.

Quan es tingué — massa tard — un moment de claredat per a veure que la dic-
tadura Primo de Rivera no podia tirar més, perquè comprometia coses que havia vingut
a salvar i que ja s'havien compromès prou abans e lles mateixes, el Govern circumstancial
decidí retornar a la legalitat constitucional.

Fou en aquells moments de virada dictatorial que el Gl. Barrera, un dia exclamà
en la intimitat :

El Rey nos ha hecho subir al tejado y després nos ha retirado la escalera.
Era ben exacte.
Igualment ho és que, poc temps després, el Rei baixava l'escala del seu tron a

empentes i a rodolons.
Sense la escalera del Gl. Barrera, potser el Rei no hauria hagut de baixar la seva pròpia.
O bé, hauria trigat més a baixar-la, puix que, de totes maneres, els auguris no

eren pas massa falaguers : aquella dictadura era la inconstitucionalitat sortint de l'ombra
a prendre el sol.
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Amb motiu d'això vaig rebre de l'amic J. Palahi, aleshores regidor,
la carta que transcric com a tribut de recordança a un esperit selecte, cultissim
i serè, malauradament mort en plena maturitat.

En ella s'hi veu el seliy provident del càrrec i la consciència amb què
l'exercia, tant més d'agrair quant ell no era guixolenc, sinó figuerenc.

La seva previsora iniciativa ha estat aprofitada després.

St. Fe liu de Guíxols el 16 d'Abril del 1930
Senyor Rafael Patxot
BARCELONA

Benvolgut Amic:

N'Agustí va fer-me a mans la còpia de vostra gentil oferta a l'Ajunta-
ment. Aquest ha acordat avui admetre-la de grat i dar-vos-en les gràcies.

Posades a lloc vostres plaques, i la bandera, que ja oneja de nou a
Cá la Vila, restarà altra volta demostrat que el sabre és, en certs casos, una
eina ineficaç.

Bé ens cal alguna satisfacció als regidors, després de rebre la mala
herència dels homes de la Dictadura'.

Jo esperava illusionat pel meu càrrec, poder salvar ço que resta de
l'esplèndida costa de St. Feliu, perquè no caigués tota en mans dels bàrbars.

Per a evitar el barroer saqueig, projectava un camí, diguem-ne Passeig
Marítim, entre St. Feliu i St. Pol, que completés el de N'Atmetller, en forma
que el terreny comprès entre el camí i la mar (muntanya i Cala del Moli, rost
damunt Cala Ventosa, punta del Mula i Cales de St. Pol), replantant-lo de
pins i fent-hi algun senderó, restés Parc Municipal.

Els propietaris afectats estaven ben disposats a facilitar pas pel camí,
i els terrenys, que ara tenen un petit valor, l'Ajuntament podia adquirir-los
mitjançant expropiació forçosa. Però, en primer terme, la situació de l'Ajunta-
ment farà irrealitzable el projecte, i, també, el concepte que la gent té, en
general, d'aquesta mena d'obres.

1 Se tracta de la primera Dictadura Primo de Rivera.
^
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Hom no'ls recorda mai, per exemple, que els honorables santfeliuencs
que portaren a terme el Passeig de Mar i de Guíxols, augmentaren el prestigi
i la valor real de la població en un 50 ° / o ; i que, en tals casos, valoritzar a
tant el pam quadrat esdevé una ruïna irreparable.

És una veritable llàstima, perquè, dintre poc temps, la cosa no tindrà remei.
Per això, com vos deia, als regidors bé ens cal alguna satisfacció

de tant en tant, i us dono moltes gràcies de la que m'heu donat amb la

vostra oferta.
Com que no us veig quasi mai, ara m'he compensat el mutisme treient-

me coses del pap amb aquesta llarga xerrola. Plego, però, perquè ja podríeu

dir-me : fes-ho curt.
Sempre amic vostre afm.

J. Palahí

Nadie es profetaeta en su tierra
Dita castellana

A fi de Juliol del 1936, el «Comitè de Guerra », que s'havia format a
St. Feliu de Guíxols, demanà les claus de casa meva a l'encarregat, el qual es
negà a donar-los-les, però a la fi hagué de lliurar-I.es , perquè les hi exigiren amb

violència.
De moment, la casa romangué tancada. amb les claus en mans de dit

Comitè.
Al cap d'un parell de mesos, Setembre del 1936, quan la guerra civil

ja era arborada, essent jo a Genève (Suïssa), vaig rebre un imprès del Comitè
de St. Feliu de Guíxols, imposant-me el pagament de 20 000 pts. — que no
vaig pagar — per atencions de guerra corresponents a la propietat que jo tenia
allà. Me dol no haver guardat aquest document d'època," el trossam del qual
anà a parar al corrent del Rose.

A darreries del mateix mes, el Comitè decidí posar les escoles a casa meva,
ocupant-ne els baixos i el segon pis.

En essent al Desembre, el Comitè de Guerra, que no era més que un
Comitè de la F. A. I., havia acabat els diners i començà a treure mobles i el
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parament de totes les cases incautades, per tal de vendre-ho en pública subasta.
Aleshores varen rebentar per darrera la caixa del meu despatx, on no hi havia
més que aire reclòs.

Quina sort d'haver tirat a terra jo mateix el secular casal dels Patxot
anys enrera, perquè no té continuació directa i jo volguí prevenir a temps, el
que pogués ésser profanat darrera meu !

Les coses continuaren així per l'estil fins a l'arribada dels altres.

En el Febrer del 1939, vingueren els franquistes i el meu encarregat
cuità a trobar l'Ajuntament liberador que s'liavia format, per tal de recobrar
les claus, però les hi foren negades amb mals modes, igualment que els altres
i precisament per l'Alcalde accidental, que era fill d'un republicà esquerrà
separatista, ço que mostra la inversió moral i cívica esdevinguda.

Els franquistes no feren més que substituir els altres perquè, segons
dïgue llur governador, que es veu trobà la meva casa temptadora de bell
començament : si Pertenece a un rojo, se le confiscarà y si es (le un blanco, deberà
sentirse orgulloso de que nosotros se la ocupemos. Allò de les dues morals, les
dues balances, les dues mesures, etc., que ja he retret en altre lloc ; segons sia
Factor, un mateix fet és crim o és virtut, cosa que el poble, amb una imatge
exacta, té qualificat de « llei de l'embut ».

En iniciar-se el meu procés de depuraciOn, un militar, vestit d'uniforme,
es presentà a clavar a la porta de casa meva, l'avís Wincautació pel Tribunal
de Responsabilidades Políticas. Aquest militar, que també havia estat a la
meva casa del Montseny, anant llavors a tomballons cap al nord amb l'eixugada
republicana, retornà triomfal per ponent amb l'onada franquista. Si el seu
pare l'hagués vist actuar en aquell moment, s'hauria mort de vergonya,
puix que era nat allà mateix, en l'antic casal. Per sort, aquell pare malaurat
morí quan encara els seus fills eren en el collegi i així no veié com arrossegaven
el nom, que en mala hora ell els donà.

Cal fer constar que, més tard, quan la casa ja feia temps que era ocupada
pels «blancs », l'Ajuntament em demanà permís per a ïnstallar-s'hi : es veu
que, en el novell regim, la cortesia ciutadana és cosa anticuada i que, malgrat
el catolicisme dictatorial, les reaccions de consciència són molt lentes i tardanes
en aquests « altres », potser perquè lian agafat capròdos.

Heus-ací la meva resposta a tal demanda:
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16 Maig 1942

Sr. Alcalde de St. Feliu de Guíxols

Benvolgut Senyor :

Tinc a la vista les vostres dels 22 Gener pt. i 6 ct.
No vaig respondre la primera, creïcnt fer-vos un favor i per tal de no

dir-vos el que la vostra insistència del 6 ct., m'obliga a fer-vos avinent.
Durant la primera fase de la guerra, les meves cases de St. Feliu foren

ocupades motu proprio pels qui aleshores manaven, cometent així una violació
i usurpació de domicili.

Després, vingué el segon daltabaix i Vosaltres us hi substituíreu

senzillament.
Tot aplegat, manifestacions d'un histerisme social, que no deroga la

Llei moral, perquè aquesta és permanent ¡invariable.
Per tant, si la vostra carta del 22 Gener pt., me l'haguéssiu escrita abans

de ficar-vos a casa meva, us l'hauria pogut respondre en un sentit o altre ;
però, escrita després d'haver-vos-hi ficat, substituint els altres, és demanar-me
la ratificació d'un acte que la consciència no admet.

Heus-ací per què no us vaig respondre la primera vegada : per a estal-
viar-vos aquesta resposta doctrinal, segons el sentit moral i jurídic de la passada
centúria a la qual tinc l'honor de pertànyer.

Dit això, que és fonamental, en ço que pertoca les realitats que esmenteu,
us entendreu directament amb el meu apoderat, car és el qui millor pot
judicar-les.

Amb motiu d'això, me repetesc vostre vell i decebut guixolenc

R. Patxot i Jubert

Com que unes canonades de la marina franquista havien destrult
la tradicional Casa de la Vila del meu poble, aquell Ajuntament franquista
honorà les meves cases a la seva manera i comoditat, ocupant així mateix
les dues al costat de la gran del Passeig de Mar i, disposant-ne amb aires de
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posseïdor, instal.là el Jutjat Municipal en la petita del Portalet, i la Delegació
de Proveïments en la més grandeta del Passeig.

Seguint Fempopada autoritària que l'obligava a prescindir d'una ciu-
tadania que ell no representava, l'Ajuntament, oblidant que era civilment un
intrús a casa d'altri, però sentint-se dictatorialment a casa seva, s'emprengué
de fer-ne l'ocupació integral i, acollint la suggestió d'un afalac burgès interessat
i mal compatrici, oferí o cedi al Governador com a estada d'estiu, el segón pis
de casa meva, que havia estat respectat fins aleshores.

Realitzant l'efecte que em faria aquella malpensada, i amb el bon intent
sentimental d'estalviar-me'l, els meus amics guixolencs no me'n donaren
coneixement, ço que era una errada, perquè aquell allotjament foraster a casa
meva, ultra trencar la tradició de família, em feia aparentar un conformisme
amb coses que jo no admetia fins al punt que, per tal de no sotmetre-m'hi,
m'he expatriat en plena vellesa.

Un atzar me féu descobrir Fàbús. De seguida, esc riví al aneu apoderat
a fi que tanqués el pis, cosa que ell feu amb els previsors formalismes notarials.

Es veu que aquest acte d'afirmació personal no lligava gens, ni
era admès, en les noves pràctiques públiques, i el Gobernador cuità a fer
comparèixer el meu apoderat, el qual acudí prest a la citació, car és molt
complidor.

La compareixença esvorà una trangolada, perquè el Gobernador hi
esplaià la doctrina franquista de l'autoritat, que és autocràtica i, fatalment, no
s'avé pas amb nosaltres que assentem l'autoritat en un concepte moral, amb
preceptes als quals l'autoritat resta sotmesa, puix que, sense aquesta submissió,
l'autoritat no és més que arbitrarietat.

Passat el primer desfogament de la conversa, val a dir que l'enraonada
s'acabà amb un elogi merescut del meu apoderat, perquè el Gobernador Faco-
miadà dient-li ya veo que han escogido bien a su apoderado, compliment del

qual a mi em pertoca una part.
I és que quan parla la consciència, la gent fàcilment es troba i s'entén.

Apagada la llum del civisme, l'Ajuntament no veié el senyal que li feia
el meu tancament del pis ; per això, a l'estiu següent, sortí del pas allotjant
el Governador en el primer pis de casa, que l'Ajuntament ja ocupava : era
una recaiguda que demava un altre tractament.
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Aquesta solució barroera resultava una irrespectuosa reincidència
en ço que jo havia desautoritzat d'una manera prou explícita i espectacular.

Fou aleshores quan vaig escriure al meu advocat, dient-li d'actuar
judicialment contra l'Ajuntament, instant el seu llançament i la restitució
de la casa.

De bones a primeres, el Jutjat de La Bisbal fallà a favor de la meva
demanda, condemnant l'Ajuntament a desocupar les cases i amb costes. Això
era un primer pas vers el recobrament, car impossibilitava el fer-ne estada de
forasters.

Com a símptoma de l'esperit públic dels temps novells, vull anotar que
la defensa de l'Ajuntament se serví d'incorreccions de llenguatge que 1i cos-
taren un retracte judicial, puix es veu que havia oblidat o ignorava el respecte
degut a la vellesa, segurament per causa de la seva juvenil eufòria u biolò-
gica », servint-me d'un dels seus mateixos adjectius del retracte.

Legalment, l'Ajuntament no podia pretendre altra cosa que fer temps,
ço que li convenia, i per això recorregué en segona instància en la qual l'Au-
diència ratificà la sentència.

Però, com que la providència franquista vetlla pels seus devots, el
conseller de l'Ajuntament li suggerí promoure un incident sense cap fonament
i solament amb la dèria de guanyar i fer perdre temps. El resultat fou el mateix,
car li fallaren novament en contra.

Condemnat el recurs en primera instància, l'Ajuntament s'arrapà
als procediments dilatoris apellant en segona instància. La primera vista no
es pogué celebrar per la inoportunitat d'una malaltia, que sobrevingué opor-
tunament per a allargar automàticament la cosa, una coincidència—diu-
que esdevé molt sovint en els afers judicials. No obstant, la convalescència
portà altra condemna de l'Ajuntament i amb costes també.

Subratllant una remarca anterior, en aquesta darrera fase intervingué
per part de l'Ajuntament i contra mi, un advocat que havia estat company
meu de collegi: altra manifestació de l'esperit públic dels temps novells.

Exhaurits els allargaments, i després de quatre sentències contra
l'Ajuntament, el ir. de Gener del 1951 — any nou, vida nova — el Jutjat de
La Bisbal comparegué a executar la seva primitiva condemna i em féu el
lliurament judicial o, millor dit, la restitució de la casa. És així com vaig
recobrar-la, després de 14 anys d'ocupació per uns i altres.
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El meu apoderat, en rebre'n les claus i en depositar-les en mans del
notari, a reserva d'una inspecció últerior de l'estat de l'edifici, per ordre especial
meva, féu constar el que segueix, que jo mateix havia redactat previsorament :

Que no tenia stí mandante nada absolutamente que ver con los actos públicos,
ya sean civiles, militares o eclesiásticos, celebrados en su casa desde que se la
ocuparon en mil novecientos treinta y seis hasta la fecha, y que esperaba de
sus compatricios el debido respeto a la tradición secular de la familia que él
representa.

El capgirell mental i Fenterboliment de seny portat per la invasió,
és ben clar en el fet que l'Ajuntament no hagués tingut la finor d'esperit de
veure que, en la meva carta del 16 de Maig del 1942 (pàg. 616), tot i rebutjant
el que eren els seus membres — vassallatge — i el que pretenien representar
— el poble, que no els havia elegit — jo només definia i mantenia la meva

posició moral i cívica, però, un cop això ben precisat, deixava tranquil l'Ajun-
tament perquè, mal per mal, m'estimava Inés que m'ocupessin la casa uns
guixolencs, que no pas quelsevol d'aquelles colles forasteres sobrevingudes
anib esperit de domini i, per tant, no pas de benvolença, ni de respecte.

Per no haver-se fet càrrec d'aquesta disposició natural meva, l'Ajun-
tament, mal aconsellat per un afalac servil d'egoisme burgès, mancat de
respecte envers el compatrici absent, no prengué esment de que la doble
ocupació de la casa era un veritable sarcasme envers els meus honorables
passats i àdhuc a mi mateix — expatriat en la vellesa — cosa que j o no devia
consentir de cap de les maneres i per això vaig redreçar-m'hi enterc i decidi-
dament fins haver-ne foragitat a tothom.

La història acabà amb el triomf d'ambdues parts segons la manera
respectiva llur : l'Ajuntament, per haver pogut gaudir els allargos que pretenia
i li convenien ; jo, per haver obtingut el llançament després d'haver desocupat
la casa, tres anys abans, dIntromïssions altres que les del meu poble.

El mateix resultat hauria obtingut correctament l'Ajuntament, si
no s'hagués permès de fer servir la meva casa per a residència estiuenca de
forasters, perquè aleshores no hi hauria hagut intervenció judicial, ni sentèn-
cies condemnatòries, amb totes les seves conseqüències cíviques, morals i
materials.

Finalment, l'Ajuntament cuità a estrenar el seu Palacio Municipal,
nou de trinca i lluint un nom estrany, sense més història que la seva servil
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fé de baptisme franquista, testimoniant-ne la concepc ió i la naixença foras-
teres en la petja de la invasió, damunt de les tradicionals i seculars i venerables
runes de la nostra antiga « Casa de la Vila », nom democràtic que, per si sol,
ja designa un estat social invers del present.

Desapareguda la « Casa » del passat, ara l'han subtituïda per un Palacio
pregonant tota la inflor importada, imatge corpòria bizantina dels temps
decadents que corren, dels aires que s'hi respiren, de la polseguera que fan i
dels homes que s'hi belluguen.

Per això ho consigno, com a document definidor de l'època novíssima,
de la qual jo sóc molt lluny en el temps ï en l'espai, i completament advers
d'esperit i de cor, amb plena personalitat i dignitat humanes.
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UNA CLARIANA

Nosce te ipsum

A la nostra casa li esdevingué el mateix que m'ha succeït personalment
en la vida pública — no politica — en què jo he actuat ; sóc un temperament
rectilini, sense gens de ductilitat, segurament per tradició de familia, agreujada
per la meva disciplina intellectual. La invasió forastera republicana em con-
siderà enemic per quant jo era absent i l'ocupació franquista me tractà igual-
ment pel mateix motiu ; això, deixant de banda el pecat original que aquelles
dues colles portaven i que les inspirava.

Jo m'he trobat sempre enmig d'una partió, en un no man's land, que
és realment la meva veritable situació ; perquè sóc massa independent per a
sotmetre'm a una disciplina que no sia la resultant del convenciment i, en la
guerra civil, lluitaven dues concepcions igualment errades segons el meu
entendre, però, en el fons, amb la mateixa finalitat : el propi domini, per
tal d'imposar-lo a d'altri, i això ho rebutja la meva consciència, sia amb
el nom que sia, sien els que sien els mitjans amb els quals es vulgui assolir
tan mal fi.

Quan, amb la millor intenció, algú que no em coneixia prou, féu sonar
el meu nom per a successor d'En Macià a la Generalita t , les dretes me trobaven

massa esquerrà i anticlerical, mentre les esquerres me consideraven massa
conservador i clerical i, ben mirat — deixant de banda que és per això mateix
que no serveixo per cap càrreg públic — uns i altres tenien raó. Abans ja ho
havia dit l'amic En Prat de la Riba quan, en proposar-l i el me¡ nom per a no

sé què, cuità a respondre :
— En Patxot, molt bé, tot el que vulgueu, sinó que no s'hi pot tractar

per raó de la seva independència.
Això és una de les apreciacions que jo m'estimo més, al costat d'aquella

altra del Cardenal Vidal i Barraquer. Car, en la societat, tothom deu fer sentir
la seva nota i aquesta és la meva, per la senzilla raó que és l'única que jo se
i puc portar-hi i sostenir-la-hi : la independència intellectual, que no es compra,
ni es ven, ni es pot confiscar, ni empresonar, i encar menys afusellar, perquè
no és material, sinó espiritual.
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La cosa em deu venir de molt lluny i probablement sia hereditària.

Quan ¡o era al collegi, en la secció dels distingits, una vegada em casti-
garen privant-me d'anar al pati a les hores de jugar. El meu temperament,
concentrat i contemplatiu, feia el càstig força menys dur del que semblava.
En la meva cambra, jo tenia un ocellet, un lluer, i dues clavellines a la finestra,
els quals m'éren un esplai més íntim, millor, que la cridòria i la polseguera del
pati. Veient que jo no em queixava, el Prof. me feu dir per un company que jo
demanés perdó i 1i vaig respondre, naturalment: si encara no m'han dit el
perquè m'han castigat com vols que demani perdó ? En l'esperit de l'època,
segurament es prengué la meva lògica resposta com un acte de revolta i el
càstig va continuar. Fins que un dia em diguéren que s'havia acabat, sense que
jo sapigués, ni el perquè havia començat, ni el perquè acabava.

Deixant de banda les consideracions d'ordre moral i pedagògic que el
cas mereix, es veu que allò ja era l'auguri del que seria la meva vida: ben
raonada, però sense sentit pràctic pel que respecta l'avantatge material per-
sonal. De gran, moltes vegades he recordat aquell incident de la infantesa i
cap vegada m'he avergonyit de la meva actitud d'aleshores. I ara que sóc
vell, encara menys.
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LA MEVA DEPURA CIóN

Juzga el ladrón
que todos son de su condición;
no son todos los que están,
ni están todos los que son

Dita castellana

Advertiment
Per tal de no trencar la història dels esdeveniments, en faré de primer

una senzilla crònica, que anirà seguida de cartes o fragments complementaris.
Naturalment, per culpa de l'ambient, moralment i materialment

tèrbol, de les circumstàncies que aquelles cartes expliquen, agreujades per mal-
fiança de la intromissió de la censura amb les seves arbitrarietats, el llegidor
en trobarà algunes de sibillitiques, i certs personatges que hi surten, li sem-
blaran mítics, malgrat llur malastruga efectivitat.

No obstant, ben segur que la freqüència de tals nebulositats, ja haurà
ensinistrat el públic a suplir mentalment la incongruença dels escrits d'una
època que ha pretès depurar el present mijançant l'agreujament d'impures
consuetuds del passat.

Sia com se vulla, quan el llegidor no entengui alguna cosa, farà bé de
recordar el consell popular « pensa mal i no erraràs », que li situarà la ment
dintre de la novella època i la seva moral peculiar.
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L'entrada dels « blancs » a Barcelona capgirà el seny de molta gent,
enterbolint-los la consciència, mentre que els qui, malgrat la censura, havien
hagut esment de la conducta franquista en les contrades del nord d'Espanya
i havien conservat el seny, sentiren roncar la gropada del furor hispànic que

s'acostava i l'esverament de cánviar la por material per la moral i l'espiritual.
En les contrades del nord, de seguida d'arribats, els militars trametien

directament al Vicari General, ordres d'exili contra capellans bascs i aquestes

ordres eren immediatament acomplertes sense que el Sr. Bisbe franquista
fes cap acte de presència en defensa dels seus subordinats perseguits, que no
tenien altra culpa que Yestimar la terra i el poble llurs, tal com mana la Doctrina
cristiana ; és que, per als tals Bisbes, ni la terra, ni el poble, no compten, ni hi
tenen res a veure, perquè els pobles no són l'Estat que els ha triat i nomenat
i del qual, per tant, ells s'han fet agraïts defensors ï sotmesos.

Algú d'aquells Bisbes, veritable prototipo de l'episcopat dictatorial,
no s'està pas de dir que « com que ell ho deu tot a Franco, no obeeix més que
a ell » ; cal notar aquesta franquesa, per a no calificar-ho altrament.

Dintre d'aqueix esblaimament mental, un dels falangistes de la paren-
tela, que ja m'havia donat no poc a fer per a lliurar-lo del greu perill en què
s'havia ficat durant el govern republicà, refiant-se massa de la seva connexió
amb els invasors, es precipità a intervenir en la novella rubinada, amb el
bon intent de salvar el que pogués de ço del meu i dels fruits de la meva

obra cultural.
No tenia cap autorització per a tal fer, perquè, ni el seu temperament

impulsiu, ni la manca de domini de si mateix, ni la seva visió massa limitada
i suggerida, no el capacitaven per a actuar en situacions tan complexes i inde-
terminades en aquell moment, com les que ell creia poder afrontar.

Calia no fer res i esperar estoicament, però ell cuità, barroerament, a
posar-me en evidència prenent contacte immediat amb els invasors i fent sonar
el meu nom, que n'era molt lluny geogràficament i, moralment, encara més.

Preocupant-se únicament de la materialitat del cas, aquell a' malaurada
intromissió insinuà oferiments també materials, trepitjant així inconscient-
ment la meva pròpia personalitat, que jo havia prou ben perfilat a plena llum
durant una vida ja llarga, com si aquesta consideració fonamental no hagués
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de primar-ho tot i no fos una injustícia imperdonable voler saltar-la o esbor-
rar-la i àdhuc una injúria sacrificar-la tan fàcilment.

Per tal que es vegi fins a quin punt, en aquells moments l'onada falan-
gista, insuflada per l'alè eclesiàstic, enterbolia el seny, reprodueixo a la seguida
la carta que justificava, a la seva manera, la malaurada intromissió espontània,
no autoritzada, i en la qual, el seu ofuscat autor no s'adona que proposa la
negació, indigna i covarda, de tota una vida fermament proclamada i mantin-
guda tostemps, públicament i privada, àdhuc amb perill de la vida.

Carta d'En F.: 1r. de Juny del 1939
... « Tot seguit de l'alliberació de Barcelona, vingueren a veure'm els

fills d'En P. De no venir acompanyats i amb uniforme no els hauria pas conegut,
car no sé els anys que feia que no els havia vistos. Sense demanar res, em varen
assabentar dels projectes del Govern — informació que es confirmà al cap de
poc temps — resumits en un Decret que sanciona greument les persones en les
quals concorren determinades circumstàncies. En l'eufòria de les primeres
setmanes, una senzilla denúncia o notificació significava fer tabula rasa del
denunciat amb tot allò seu. Vaig parar aquest primer daltabaix, com era el meu
deure. Per a tenir un control més eficaç, vaig presentar un d'aquells visitants,
(car l'altre, « Feixalabrat P, no s'ha vist més) al Sr. M.: els dos esmentats,
juntament amb el Mtre. Pujol a voltes i de vegades també amb En S., s'han
anat entrevistant per trampejar la situació de la millor manera possible. Jo,
en general, no hi he pas assistit, degut a que el meu cap necessita molt de repòs,
i perquè fàcilment perdo el control puix que, si bé he guanyat molt moral-
ment, físicament el timó m'ha quedat per les presons i no sempre servo dret...

Mentrestant, jo he anat fent les meves recerques, consultes, visites a
personalitats, etc., i he arribat a tenir un concepte clar i precís de la situació,
que és el que jo volia exposar-te personalment, perquè poguessis posseir, ben
detalladament, un ple coneixement de totes les circumstàncies...

Com a resultat dels meus treballs, he arribat al convenciment del
següent :

L'Estat, en general, prefereix que li donin a haver de prendre-ho.
Això és una enorme avantatge, perquè, donant-ho, hom pot fer-ho cercant una
eficàcia pràctica d'acord, si no total, almenys molt parcialment, amb la manera
de pensar i voler de si mateix. He parlat amb una alta personalitat de Cata-
lunya, que et coneix i m'ha dit que fóra una manera eficaç d'evitar Vapli-

625



GUAITANT ENRERA

cació rigorosa del Decret i, possiblement, segons com es fessin les coses, sense
aplicació del Decret, el cooperar voluntàriament a les millores actualment en
projecte ; per exemple, aquí a casa nostra, a la Diputació de Barcelona, les
Biblioteques, la creació d'un professorat d'Estudis Universitaris, Associació
d'InteRectuals, etc. Per altre costat, sé d'una manera indubitable (per la per-
sona a qui precisament fou dit) que un Ministre va indicar a algú de Barcelona,
que busqués un potentat aficionat a l'Astronomia, que pagués o contribuís
fortament a la construcció de l'Observatori de l'Ebre... Jo crec fermament que,
si tu contribueixes voluntàriament amb fortes sumes, és a dir, amb un fort
tant per cent de la teva fortuna a aitals obres, evitaríem que tot anés a parar
al Ministeri de Defensa, que és el que voldria algú, per apuntar-se un èxit
personal, car suposo que et deuen haver dit que, per a salvar els teus benifets,
fundacions i altres que venies mantenint fins ara, s'exigia que es destinessin
les tres quartes parts de la teva fortuna al dit fi de Defensa. És evident que,
pel meu procediment, salvant la teva sanció del Govern, queda automàti-
cament salvada tota sanció dels teus... ».

Aquesta carta ratifica la dita d'aquella eixerida barcelonina que, en
ocasió d'una reunió internacional, tingué la cortesia de venir a veure-m a
Fribourg, i en demanar-li jo :

— Bé i que feu allà baix ?
Ella em respongué decidida, amb un irònic somriure
— Ens anem tornant mesells.

Es tractava de fer-me compartir projectes ampullosos, fills del moment
psicològic, la finalitat falIaciosa dels quals era sostreure força diners nostres
amb els quals sotaiguar l'Institut d'Estudis Catalans en una apologia nominal
de la Mediterrània, invoçada ad hoc.

Per això, els invasors feren una llista de vietimes propiciatòries a les
quals demanaren una colla de milions destinats a la gloriosa duplicitat, a canvi
dels quals se'ls prometia — no se si garantia — l'absolució de totes les respon-
sabilidades políticas, reals o imaginàries, en què poguessin haver caigut o es
poguessin escaure, segons la novella doctrina franquista.

A mi, em ficaren dintre la colla i m'hi distingiren puix que, tenint en
compte la meva obra cultural, me rebaixaven la meitat de llur quota arbi-
tràriament fixada i solament em demanaven un milió i mig de pessetes, i la
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donació de la meva biblioteca científica especialitzada que, mentrestant, ja
m'estaven robant. D'altra banda, me prometien l'absolució integral dels meus
pecats franquistes i, com escreix, oferien tornar-me de seguida els meus arxius
de núvols i les observacions del meu Observatori de St. Feliu de Guíxols, que
jo havia dipositat en el Servei Meteorològic de Catalunya i que ja m'havien
robat oficialment, emportant -s'ho a Madrid, després d'haver destruït la major
part dels registres d'observació, per tal d'inutilitzar el nostre treball d'anys,
ço que era la premeditada finalitat de llur pillatge. Malgrat la seva pretensió
revolucionària es veu que el franquisme respecta i segueix el tort i el dret con-
suetudinaris espanyols, dels quals és esclau, perquè la inèrcia social és efecte
d'un defecte causal.

Justament, totes aqueixes noves, encara tremoloses de nerviositat
i emoció i escàndol, m'arribaren a Gstaad, on nosaltres passàvem l'estiu, i
no us podeu imaginar el contrast que les foguerades i els quixotismes meri-
dionals feien amb la serenor d'esperit que la grandiosa severitat del munta-
nyam ens encomanava, redreçant-se'ns amb les geleres dels Diablerets i del
Wildhorn, que retallaven l'horitzó per damunt de timbes gegantines, on sal-
taven cascades que després es destriaven joguineres en l'avetosa i, més avall,
esbarriant-se en la prada, eren acollides per Fesquellina da de les vacades.

Dintre d'aquell escenari colossal, els meridionalisme s més inflats i cridaners,

no arribaven a una inaudible ridiculesa microscòpica...

Jo anava fent temps, bregant per desviar la intromissió extemporània
d'aquell falangista i encaminar-la vers l'intent de continuar, almenys, part
de la meva obra científica i cultural, cosa que ja sabia impossible, però era lin

bon argument per a desfer amb certa lògica els oferiments barroers d'un tercer
no autoritzat.

Quan ens trobàvem en el punt àlgid, ens sobtà la destitució d'En M.,
traït per la seva catalanitat de tercer rengle i aquell castell de cartes, en mala
hora ormejat, es desféu tot sol, car les gestions adventícies eren acollides pel
President de la Diputació, el qual les trametia al Governador, que les enviava
a Madrid, al Ministre de la Instrucció Pública, segons tinc entès.

Al mateix temps que jo quedava així deslliurat d'aquell entrebanc
fortuit, però amb el meu nom en el mercat dels invasors, se me n'iniciava
un altre més en acordança amb el meu temperament i la meva situació,
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vull dir l'haver de fer la coneixença del Tribunal de Responsabilidades
Políticas, nom que per si sol ja comportava una colla d'incògnites i de
solucions indeterminades, més o menys netes, confirmades després pels
esdeveniments.

Un dels instruments del nou règim, per a perseguir alhora els rojo-
separatistas que seguien fora i donar cops de trema, va ésser el Tribunal de
Responsabilidades Políticas, importat de l'Alemanya hitleriana, com tanta
altra cosa.

En teoria, era fer pagar les responsabilitats morals del que havia succeït
als qui, al seu entendre, en tenien ; però, ben aviat es veié que només en tenien
i eren expedientables, els qui disposessin, almenys, de 25 000 pts. fàcilment
realitzables'.

L'expedient, en realitat procés, seguia un procediment tan propi
i singular, que no hi havia manera de que Vexpedíentat comparegués a judici,
ni tampoc testimonis, ni es portés cap prova. En realitat eren dos expedients :
l'extern i vist, de pocs tràmits, inconsistents i lentissims, que no es podien
precisar, i un altre, de gestació interna, paralella, clandestina, agitada, estre-
bada i fatigosa, com el regateig d'un tracte en el qual una de les parts ho té
tot a mà, i l'altra, la feina de defensar-se els diners, que ja li tenen cenyits
per endavant.

La primera salutació del Tribunal de Responsabilidades Políticas, me
la portà una carta del meu apoderat, amb data del 1g d'Octubre del 1939,
en la qual em feia sabedor de que dit Tribunal m'havia citat.

Com que l'actuació del Tribunal era inquisitorial, vull dir, secreta, feia
de mal endevinar el perquè de la citació. Se'm parlà d'una fitxa on figura que
jo havia donat 25 000 pts. — justament la xifra expedientable — per als presos
del 6 d'Octubre.

i Aquesta exempció de la depuración als qui no tenien al menys, 25 000 pts. per a
perdre o prendre-les, revela la previsió i l'esperit mercantívol judicials del governar
franquista.

Com que així resulten liberats de naixença els de la FAI. i Cia., és un argument que
podria justificar el parer d'aquell sacerdot quan deia que la FAI. era la quinta columna
de Franco a Catalunya. Si no ho era orgànicament, ho resultava de fet amb la reacció
que els seus crims provocaven. Cal apuntar, a més, que una colla dels exempts s'acolliren
a la Falange.
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Jo no sabia res de tal donació, ni tan solament el que fou aquell 6 d'Oc-
tubre tan rernenat, car no he tingut mai vocació per a la política, perquè el
meu temperament rectilini és incompatible amb les seves giragonses i les
marrades de les multituds : m'escau i m'estimo més capejar un tramuntanal.

De moment, aqueixa citació no tingué conseqüències i restà ensopida,
segurament esperant alguna empenta, potser convinguda, que Fesparpellés.

Vinguda l'empenta de part dels mateixos oficials que ocupaven la casa
nostra — substituint-hi l'eixugada republicana — el meu apoderat judicial
es presentà a la citació en virtut dels seus poders, que el jutge reconegué
suficients, però els rebutjà dient que podien haver estat revocats, argument
no gaire equànim, puix que és aplicable, arbitràriament, a tot poder, vint
minuts després d'haver estat atorgat.

En conseqüència, el ir. Novbre. 1939, vaig remetre nous poders, degu-
dament legalitzats de fresc ; però, malgrat ésser enflocats amb l'ori flama i
el segell del Consolat d'Espanya, i enviats per correu certificat, e] plec no
arribà a destinació.

Reclamat per la Central de Berna, l'Administració de Barcelona res-
pongué, al cap de cinc mesos, que la carta havia estat degudament lliurada.

La veritat del cas és que, a hores d'ara, no se sap que el meu certificat
hagi arribat enlloc ; segurament fou víctima del furor hispànic de qualque falan-
gista rabiós, el qual en veure que es tractava de compareixença al Tribunal
de Responsabilídades Politicas, destruí els meus poders, per tal de facilitar la
tasca judicial secreta de seguir les actuacions sense la compareixença del
demandat ; tot a major honra i glòria del nou règ im salvador i purificador.
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vull dir l'haver de fer la coneixença del Tribunal de Responsabilidades
Políticas, nom que per si sol ja comportava una colla d'incògnites i de
solucions indeterminades, més o menys netes, confirmades després pels
esdeveniments.

Un dels instruments del nou règim, per a perseguir alhora els rojo-
separatistas que seguien fora i donar cops de trema, va ésser el Tribunal de
Responsabilidades Políticas, importat de l'Alemanya hitleriana, com tanta
altra cosa.

En teoria, era fer pagar les responsabilitats morals del que havia succeït
als qui, al seu entendre, en tenien ; però, ben aviat es veié que només en tenien
i éren expedientables, els qui disposessin, almenys, de 25 000 pts. fàcilment
realitzables'.

L'expedient, en realitat procès, seguia un procediment tan propi
i singular, que no hi havia manera de que Fexpedientat comparegués a judici,
ni tampoc testimonis, ni es portés cap prova. En realitat eren dos expedients :
l'extern i vist, de pocs tràmits, inconsistents i lentíssims, que no es podien
precisar, i un altre, de gestació interna, paralel-la, clandestina, agitada, estre-
bada i fatigosa, com el regateig d'un tracte en el qual una de les parts ho té
tot a mà, i l'altra, la feina de defensar-se els diners, que ja li tenen cenyits
per endavant.

La primera salutació del Tribunal de Responsabilídades Políticas, me
la portà una carta del meu apoderat, amb data del z9 d'Octubre del 1939,
en la qual em feia sabedor de que dit Tribunal m'havia citat.

Com que l'actuació del Tribunal era inquisitorial, vull dir, secreta, feia
de mal endevinar el perquè de la citació. Se'm parlà d'una fitxa on figura que
jo havia donat 25 000 pts. — justament la xifra expedientable — per als presos
del 6 d'Octubre.

1 Aquesta exempció de la depui,ación als qui no tenien al menys, 25 000 pts. per a
perdre o prendre-les, revela la previsió i l'esperit mercantívol judicials del governar
franquista.

Com que així resulten liberats de naixença els de la FAI. i Cia., és un argument que
podria justificar el parer d'aquell sacerdot quan deia que la FAI. era la quinta columna
de Franco a Catalunya. Si no ho era orgànicament, ho resultava de fet amb la reacció
que els seus crims provocaven. Cal apuntar, a més, que una colla dels exempts s'acolliren
a la Falange.
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Jo no sabia res de tal donació, ni tan solament el que fou aquell 6 d'Oc-
tubre tan remenat, car no he tingut mai vocació per a la política, perquè el
meu temperament rectilini és incompatible amb les seves giragonses i les
marrades de les multituds : m'escau i m'estimo més capejar un tramuntanal.

De moment, aqueixa citació no tingué conseqüències i restà ensopida,
segurament esperant alguna empenta, potser convinguda, que Fesparpe llés.

Vinguda l'empenta de part dels mateixos oficials que ocupaven la casa
nostra — substituint-hi l'eixugada republicana — el meu apoderat judicial
es presentà a la citació en virtut dels seus poders, que el jutge reconegué
suficients, però els rebutjà dient que podien haver estat revocats, argument
no gaire equànim, puix que és aplicable, arbitràriament, a tot poder, vint
minuts després d'haver estat atorgat.

En conseqüència, el ir. Novbre. 1939, vaig remetre nous poders, degu-
dament legalitzats de fresc ; però, malgrat ésser enflocats amb l'ori flama i
el segell del Consolat d'Espanya, i enviats per correu certificat, el plec no
arribà a destinació.

Reclamat per la Central de Serna, l'Administració de Barcelona res-
pongué, al cap de cinc mesos, que la carta havia estat degudament lliurada.

La veritat del cas és que, a hores d'ara, no se sap que el meu certificat
hagi arribat enlloc ; segurament fou victima del furor hispànic de qualque falan-
gista rabiós, el qual en veure que es tractava de compareixença al Tribunal
de Responsabilidades Politicas, destruí els meus poders, per tal de facilitar la
tasca judicial secreta de seguir les actuacions sense la compareixença del
demandat ; tot a major honra i glòria del nou règim salvador i purificador.
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La causa ocasional de l'expedient, és una denuncia verbal dels militars
que habitaven la nostra casa del Passeig de la Bonanova.

Dels documents es desprèn que la denúncia fou feta a l'organisme ano-
menat Recuperación Militar i que aquest va passar un ofici al Tribunal de
Responsabilidades Políticas perquè actués, si ho considerava justificat.

Se'n desprèn igualment que dit organisme va remetre aquest ofici
el mateix dia en què ho feia amb un altre relatiu a un suís desconegut ; que
automàticament els dos quedaren acoblats a l'entrada, automàticament segui-
ren junts i, sense altre motiu, l'expedient va ésser seguit alhora contra dos,
deslligats absolutament entre si, i que cap relació tenien l'un amb l'altre.

Aquest procediment és incomprensible per a la meva mentalitat fora
d'època, de manera que no pretine ni tan solament judicar-lo ; però si vull fer
constar, dintre del meu anacronisme, que em recorda la grapada de la pagesa
que agafa un parell de pollastres a l'atzar en el galliner i els lliga amb una veta
per tal de dur-los a mercat, on seran massicats abans de comprar-los, i desprès
plomats, socarrimats, estripats, farcits, rostits i, finalment, menjats i assaborits
per altri.

Al moment en què foren iniciades les actuacions, era Coronel Cap de
l'Estat Major, Mariano Ribera.

Els informes que figuren en l'expedient són d'ofici i prescrits per la llei.
A part d'ells, s'hi endevina que, una vegada redactats, una tercera mà hi
va encapçalar un afegit que, a voltes, fins es contradiu amb el que hi segueix.

També varen ésser cridats a informar, l'Ajuntament i la Falange de
St. Feliu de Guíxols i es té noticia que informaren molt favorablement, però,
per causa ignorada, els seus dos informes no figuren a l'expedient.

En el mes d'Octubre del 1939, el Procurador es va personar a les actua-

cions, presentant el poder especial al seu favor. El Jutge instructor el va con-
siderar en regla i suficient, però es negà a admetre-1 dient que podia ésser revo-
cat i, per aquesta raó, ningú no pogué intervenir en elles, ni tenir-ne cap
notícia.

Al mes de Març de l'any següent, quan el Jutge esmentat havia estat
substituit i, segons es va dir llavors, empresonat, el que el va substituir va
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admetre els poders però, pràcticament, les coses quedaren de la mateixa manera,
és a dir, sense possibilitat d'intervenir-hi, ni poder fer altra cosa que presentar
escrits a les fosques.

Els documents mostren que, després de la denúncia inicial, ningú no
es va presentar a intervenir per declaració. Com  diu l'informe resum de l'Ins-
tructor, els que no foren demanats d'ofici i els certificats dels metges, varen
ésser portats per la defensa. Per aquesta causa se'n tenen còpies. De la resta
se'n posseeixen tan solament extractes, perquè l'expedient sols es pogué
veure durant tres dies, amb facultat només de treure'n notes per a preparar
l'escrit de defensa.

La sentència es refeix, barrejadament, al desconegut amb el qual
m'havien acoblat arbitràriament.

Arribats al punt crític del procés, si no m'erro, els estels em descobriren
que un mal astre s'afanyava a entrebancar-ne la solució llisquenta i la interferia,
volent que el procediment anés a morir a Madrid, on el senyor de les ínfules
tindria gran cura que es resolgués tal com calia — vol dir, com ell volia —
segons el costum de meitadar-se un agradecimiento, no sollicitat, sinó merescut,
o sia, l'actual indignificació d'un vell mot, tradicionalment digne.

Sortosament, el meu representant, interpretant bé el meu sentir en
casos semblants, cuità a pagar la multa, com havia pagat tota altra cosa, i
així, completament lliure, sense deure res a ningú jo, que soc eixut de paraules,
puc anar sucant la ploma i seguir escrivint veritats amagades, que no són
cap novetat, però que convé vegin la llum, per si algú vol prendre'n esment i
aprofitar la lliçó que ens ensenyen, car el saber no ocupa lloc, ni fa
mai nosa.

DOCUMENTAL: CARTES DE L'AMIC

La gent d'acció, bregada, i de representació social de la meva època,
tenia una visió molt més personal, digna, independent i gens suggerida, dels
esdeveniments, que contrasta honorablement amb la fallida mental, moral i
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espiritual de la majoria del públic, tan ben representada per la deplorable
carta de la intromissió més amunt transcrita (pàg. 625).

El documental del meu apoderat, que segueix, diu clarament el contrast
de les dues mentalitats i de llurs estats de consciència.

Carta del 14 d'Abril del 1939
La situació a resoldre és la cabdal de la situació legal dels que es troben

en eixa, per la transcendència que pot tenir i partint de la base del que regeix
avui, i pot canviar demà, perquè ja hi han hagut canvis.

La nova situació, parteix de dues bases: a) que comença una era nova
i, per tant, tot s'ha de renovar , i b) que tothom, si no és un enemic, és un
suspecte. Per la primera, ací tothom està pendent d'investigació i d'un futur
dir, si és o no amic, patriota, acceptable o com es digui ; a causa d'aquest
decidir, tothom està parat, i les funcions més normals i àdhuc indispensables,
paralitzades ; per la segona, tothom és mirat de cua d'ull.

... En conseqüència, els d'ací som una quantitat negligible, i els de l'es-
tranger, poc menys que uns indesitjables. Aquesta plataforma, l'empenta de
posar la ma en tot, i la manca inversemblant de diner, ha de fer que un moment
o altre, del tot imprevisible, facin presentar a propietaris, rentistes, titulars de
dipòsits i tothom que tingui, el que sigui, i si és a l'estranger, i no s'ha situat
establint contacte, amb la nova situació, simplement el declararan no-amic,
li privaran la tornada, i se li quedaran el que li trobin. Segons la legalitat
actual, tot això no es pot pas fer perquè si, sinó que una comissió, tribunal, o
com es digui, estudiarà el cas, investigarà, prendrà antecedents, etc., i, en
sa vista, resoldrà cas per cas.

Carta del 1g d'Octubre del 1939:
... El Tribunal de Responsabilitats Civils l'ha citat, per fer-li una recla-

mació. El Sr. Gobernador diu que la seva acció no es pot parar, però dona
paraula que si es fa la donació M., no solament quedarà el Tribunal paralitzat,
sinó legalitzada absolutament la seva situació i la dels seus i dels béns.

Carta del 24 d'Octubre del 1939:
Tant el Jutjat com el Tribunal són sobremanera difícils i Vactuar-hi,

o intentar-ho, fa necessari vèncer no poques eventualitats. Ja deia en ma ante-
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rior que, per de prompte, no han admès la compares&ncia i, per ara, es va a les
fosques i amb perill, però, que no crec, de que es precipitin les coses. Per ara,
la resta de casos que sé, una vegada iniciats, han anat amb molta calma
l'inconvenient peremptori és el bloqueix.

...segons com calgui actuar, no serien d'estranyar complicacions per-
vingudes de l'esverament i consegüent excés de zel d'En F.

Carta, del 20 d'Octubre del 1939
Fa poc ha retornat de l'estranger, on havia hagut de fugir per greu

perill, l'antic amic P.
L'endemà passat em vingué a veure i em va dir que li passava la cosa

més inesperada, difícil i poc atractivola que pogués imaginar. L'havia cridat
el Governador per dir-1i que el Ministre volia realitzar un projecte magnífic,
li liavia encarregat que el tirés avant i ell necessitava algú que fos molt actiu
i coneixedor de la ciutat, i un tercer amic li havia dit que e ll reunia aquestes
condicions. Li explicà el projecte en què consistia i li donà la llista de persones
a les quals s'havia dirigit En M. demanant-los ajut, i li encarregà que les
veiés i els digués el que feia el cas.

Va ésser una sort que l'encarregat fos ell, perquè la conversa podia
ésser a base d'una clara i franca confiança ; li vaig exposar quines eren les
Possibilitats ; que el projecte era fil per randa d'En M., li vaig explicar
les condicions posades llavors a la negociació, i vàrem quedar que ja em
diria alguna cosa. Li vaig anticipar que jo no em cria autoritzat a resoldre
per mi sol una qüestió prou delicada i complexa, que seria convenient
que la pogués tractar de paraula, i em contestà que creia poder oferir-me
el passaport.

Va tornar al cap d'un parell de dies, i em va dir en resum : que el Gover-
nador acceptava les condicions, ço és, el retorn del material nefològie, l'apro-
vació prèvia, etc.; que en quant a la quantitat ja la tenia decidida ; que aquests
senyors sollicitats havien de comprendre que se'ls brindava un favor, se'ls
oferia una ocasió per a situar-se ; que són, en resum, una legalització i indem-
nitat absolutes respecte a persones i béns, i que lliurement decidis cada un
d'ells, si li plata aprofitar-ho o no. Que, per tant, no era qüestió de regatejar
sinó simplement de dir sí o no.

La primera qüestió capdal que ha presentat el cas, és la de la quantitat
demanada, que no és igual per als set o vuit sollicitats ; les quotes oscillen
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però, entre quatre i tres milions de pts. cada un ; en arribar no obstant a aquest
cas, va dir que es tractava d'una persona que, segons ses notícies, mai no
s'havia ficat en política, que no tenia mancament més sobressortint que el
d'ésser fora amb cap tracte amb el Govern i que mereixia una consideració,
que tenia pensat que contribuís amb dos milions, però que les donacions que
veia que ja havia fet i, sobretot, el gest senyorívol d'estar disposat a cedir una

biblioteca especialitzada de tanta estima, bé es podien valorar en mig milió r,
i que, per tant, donés un milió i mig, Davant l'observació que no el tenia, ni
en diner, ni en valors, afegí que el podia donar, si li plaïa, en finques.

Les coses en aquest estat, va aparèixer sobtadament a la Bonanova

t
una citació del Tribunal de Responsabilitats polítiques. Vaig veure de seguida
En P., ell al Governador i aquest li va dir que, en fer la invitació, ell ja sabia
que això vindria, que era una cosa independent que havia de seguir el seu curs,
i que el que podia dir i podia assegurar era, que si venia 1a donació, quedava
tot liquidat, morta la intervenció del Tribunal i immunitzat tot.

És un element de judici saber que el dit Tribunal no té procediment'
prefixat per la llei i actua segons el cas ; va citar a En Carles Toldrà i va acceptar
que actués un tercer en representació seva ; va citar a En Barbey i va exigir
que actués ell personalment ; la seva norma d'actuació és el Decret que el
constitueix i, entre les poques coses que puntualitza, és la que, si el citat és
casat, bloquegi conjuntament els béns del marit i els de la muller.

La primera qüestió a resoldre és la de si és convenient acollir-se a
l'oferta del Governador o no.

... Aquest matí el Pr. C. s'ha personat al Tribunal¡ no li han admès la
comparescència. Diu que li admitirien si presentés un poder especial par a
actuar davant el Juzgado y "Tribunal de Res ponsabilidades Políticas i una
demostració del perquè és veu forçat a continuar a l'estranger.

L'actuació d'aquest Tribunal és apropiada a les circumstàncies i, per
tant, més tancada i difícil que les dels ordinaris.

La negativa a admetre la personalitat de l'apoderat deixa a les fosques sobre
el motiu legal de la citació, però un pas m'ha permès esbrinar que en la silueta, o
fitxa que, qui més qui menys, tothom té en un centre oficial o altre, hi ha l'adver-
timent que va donar 25 000 pts. per al presos del 25 d'Octubre, cosa que... és falsa.

1 Es veu que aquell governador no era gens lletraferit i per això no tenia cap idea del

valor d'una biblioteca i molt menys del d'una biblioteca especialitzada en ciències físico-

matemàtiques. No obstant, diu que sabia força d'aritmètica unilateral.
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Carta del 11 de Novbre. del 1939-
... la desagradable sorpresa d'assabentar-me de que... s'ha perdut una

carta, la del dia ir. i, per tant, també, els poders Torent Cadira.
En el que respecta a La Cour, el ritme és el mateix; calma i cap mesura presa.

S'ha posat en clar (és clar que des de fora), que la base de la futura actuació que sigui,
ha d'anar bastida sobre els fonaments dels antecedents que donin tres organismes
oficials que ara els resumeixen. Aquests antecedents es refereixen a les actuacions
passades, és a dir, a posar en clar si hi ha hagut malvestats polítiques o cruents
a punir, i com que no existeixen per cap costat, no apareixen enlloc.

Carta del 1r. de Gener del 1940.
... és la relativa a F. Es veu que, en primer lloc, necessita realment un

sojorn llarg a fora, perquè del contrari el seu cap risca realment d'anar-se'n en
orris i de portar una major complicació : ï, en segon lloc, a la conveniència
de que, almenys mentre duri el plet amb la Sra. La Cour, no sigui ací, perquè el
desig que tindria d'intervenir per assegurar-ne la bona solució exposaria a un
seguit de complicacions que no fan cap falta ; fins avui no ha pas transcendit
al públic, però essent ell aqui, seria impossible sostenir aquesta quietud.

Post-data. — He tingut una asentada amb el segon substitut general
darrerament instituït, perquè una intuïció em deia que era útil i, en efecte,
així ha estat. Ja recorda que, abans de l'apoderament, em va venir a veure de
part d'un senyor que volia posar un negoci d'alta volada ; aquest senyor, a
principis del corrent va llançar el prospecte o circular del negoci — que
suposo ja ha llegit i rellegit — i, com suposava, els treballats perquè li facilitessin
el capital, no han respost; la impressió externa és que el fracàs ha estat complet
i com és natural, no li plau.

i Per aquesta causa ha tornat a cridar el mateix negociant i li ha repetit
l'encàrrec amb una munificència de promeses i facilitats superiors a l'anterior.
Feia dies que ho suposava i d'aquí la visita. De l'entrevista n'ha sortit confir-
mada la impressió de que el negoci és dolent i hom ha establert un pla per a,
en resum, descartar la participació, que és de veure que no tingui cap moment
apremiant, perquè a l'home no li plaurà pas resignar-se a la fallida.

Carta dels de Novbre. del 1940,
Aquests dies hi ha hagut un ensurt ; sobtadament ha aparegut un

gra que presentava mal aspecte.
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L'incident s'ha acabat amb una franca explicació amb l'encarregat que
la promovia i d'ella n'ha pervingut saber que el pivot de tot l'enrenou, o,
més ben dit, el que més interessava puntualitzar per a liquidar la qüestió, era
arribar al convenciment que no pertanyia a la maçoneria. Estic veient l'efecte
que farà la cosa llegida en eixes latituds.

Carta del 5 de Març del 1940-
L'expedient consabut, que fa legalment tres mesos que hauria d'estar

llest, ha entrat en el tràmit de « surveillance » de béns que, a&s i ara, no té
gran importància. Ha servit, no obstant per a deixar legalment aclarit que
tot el que és R. està fora de la qüestió, àdhuc els indivisos, i mentre les coses
no s'alterin, immunitzat.

Carta del 16 de Març del 1940-
L'affaire Lacour es va esbravant, deixatant, desinflant i, amb tot això,

sedimentant i concretant... Aquesta Sra. s'està embrancant amb una quantitat
de gent tan sobreponderacio que, per contracop, li ve el cansament en topar
amb sorpreses i, en resum, el deixatar-se...

La pire, repeteixo (amb les reserves dimanades de la inestabilitat),
es presenta en forma d'acabar amb una penyora, en aquest cas, al present,
de quantia imprevisible... Teòricament o sia, legalment, fa tres mesos
que tot hauria ja d'estar llest ... però, com mai sobra estar previngut,
i, sobretot, tenir temps per a rumiar-se les coses, em sembla que seria
oportú que ací tinguéssim alguna orientació per al cas que vingués
aquest final.

Carta del 5 d'Abril del 1940.
Aquell Sr. de les ínfules i la Sra. Lacour, estan renyits i fins s'esgra-

tinyen ; la causa és que tots dos volen ésser el superior. La Sra., atabalada
per voluins inacabables de qüestions, no sap on girar-se i s'ho pren amb una
gran calma, que seria ben poc pràctic pertorbar, malgrat les oscillacions
que presenta i els trencacolls que les acompanyen ; fa uns quants dies va
donar un ensurt, perquè un dels quatre o cinc que en porten el nom, va
dibuixar Faccïo de girar la vista vers el que correspon a C., però la cosa
quedà reduïda a una llambregada sens conseqüències, i segueix en pau
fora del joc.
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Carta del 23 d'Agost del 1940.
La qüestió principal cueja. La part adversa ha enviat un parlamentari

a dir que era una llàstima no arraglar-ho, etc. ; ha posat com a base primera de
pourparler que no cobraria honoraris de cap mena, més que en cas que s'arribi
a un acord i sigui absolutament ferm, i com que no es perd res d'escoltar,
hom considera preferible veure què. Naturalment que ha presentat la cosa com
difícil i de mala sortida i tant pot ésser que, des del punt de vista dels papers
sigui cert, com que a la fi no sigui altra cosa que fer més gran el seu futur
mèrit. Sigui com sigui, no m'estranyaria que la tardor fos una mica moguda.

D'un volant anònim, rebut el 14 de Novembre del 1940, trec el següent
consell :

La amigable composición es impuesta por la disiuntiva...
... se ha partido de la base de que, en ningun caso,...
El fet de la llengua ja vol dir que la cosa no és pas nostra, sinó que vé

de l'altra banda, ço és : un ham escat per a agafar peix, com dirien els pescadors
de la meva terra.

La depuración havent vingut amb la rubinada de la invasió, fatalment
iiavia de resultar enllotada.

Carta del 1-2 de Febrer del 1941.
Fa un parell de dies vaig rebre la visita, fins senyorívola, de guants

blancs, d'un enviat d'aquell senyor que, al principi, va enviar-ne un altre a
demanar una picossada per al seu negoci.

Em va dir, de part d'ell, que una persona que ha dedicat tota la seva
vida a la ciència amb tant desinterès, és mereixedora de la més alta conside-
ració ; que el fet que sigui ací o sigui a fora, és un detall que no minva cap
mèrit; que el que correspon és que gaudeixi d'una situació completament
expedita perquè pugui obrar com cregui millor; que no sap on han anat a
parar uns clixés, però que cal fer un esforç perquè els recuperi, i que si ell pot
fer alguna cosa en obsequi seu (i és avui en veritat qui, en aquest sentit, ho pot
tot) amb molt de gust ho farà i queda a la disposició.

L'enviat, que és un bon amic, que s'ha trobat ben a la impensada i
sense buscar-ho, a les acaballes va pronunciar uns mots complementaris que
no són per a reproduir, perquè foren en veu baixa.

Aquesta visita planteja un seguit de problemes, començant pel aclarir
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si té relació amb el statu quo actual, o va per les seves, i per quin fil s'ha de desem-
bolicar la troca. Com que és cas d'última hora... no tinc prou els antecedents, ni
per a apreciar-ho, ni per a besllumar per on caldrà anar, perquè l'inqüestio-
nable és que, quan qui pot fer-ho, decideix, l'alternativa de no seguir la deci-
sió, és posar el peu sobre una pell de taronja.

Carta del 13 de Febrer del 1941.
Sembla, de les primeres recerques, que els fils de la troca alludida en

aquesta darrera, van cada un pel seu compte.
Entremig, de sobrepuig, ha tret el nas, com és molt natural, 1'interès

del Sr. Leech, que és e1 d'allargar. I potser el temps un dia pot dir qui és el
que estava més en el cert.

Carta del 24 de Març del 1941.

... la història està acabada ; hi falta la martellada final i, si no passa
alguna cosa inesperada, hom es pot arriscar a dir que acabarà satisfactòriament.

Carta del 28 de Març del 1941•
Aquell tràmit de pur passatemps ha donat efectivament el seu resultat

relentidor, però sospito, més avui que ahir, que no tindrà e1 poder de liquidació
desitjat, que automàticament estalviaria els honoraris, com ja suposava i
era de desitjar. Partint d'aquest panorama, em confirmo també més avui que
ahir, que no hi ha motiu per a temença.

Carta del 3 de Setembre del 1941.
El cansat litígi està llest fa uns mesos ; no està però, acabat.
Quan els encarregats de signar-lo donant-hi el sentit final ho anaven

a fer, s'adonaren de que un dels tràmits obligats estava acomplert d'una manera
inadmissible i penso que tenien raó. Ordenaren que fos acomplert ; ho ha hagut
de fer un organisme alié a ells i s'ha tornat a encallar ; han calgut gestions
delicades i, fins ara, no s'ha endevinat o trobat el camí. Avui, precisament, si
no ens tornem a encallar, ha d'haver quedat acomplert.

Passat aquest pas, entra directament en altres mans, que no seran
lentes ; és a dir en un període curt i potser força curt. Abans se'n tindrà notí-
cia oficial, ço és, hom el veurà per peces menudes i s'aclariran algunes coses. Ho
dic així perquè una de les capdals no quedarà aclarida ; j a sé que e1 document
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inicial, com en tots els casos similars, és una denúncia i, al mateix temps, que
el qui la signa és un desconegut que té per, diem-ne, càrrec, ofici o passatemps,
o com es vulgui dir, el signar documents d'aquesta mena. Si hi va haver impuls
aliè, es podrà sospitar segons la seva base o malpensar, però quedarà, a l'igual
que la resta de casos semblants, ignorat.

...en vista de la incommensurable llargada, he fet que l'advocat adver-
tís als forasters, que els seus honoraris s'han de ressentir dels perjudicis que ha
portat l'allargament, i s'hi han mostrat conformes. Això, no vol dir que vegi
arribar l'últim acte amb una mica d'aprensió, perquè el sentit natural ensenya
que a les darreres hores, quan es veu l'espectre d'un acabament...

No puc negar que una de les temences és que no sorgeixi una segona
part o, més ben dit, intent de segona part, amb referència a Mme. Si no canvien
les lleis actuals no fa por ; s'han donat ja altres casos, i hi ha, diem-ne, juris-
prudència, en el sentit que la muller viu on viu per obligació de seguir el marit

i i, per tant, no contreu responsabilitat l'incentiu de l'intent consisteix en
que la cosa obligaria a gestionar la ràpida solució i ja queda entès que els favors
s'han de pagar, de manera que la cosa a tot el que arribaria és a la conseqüència
d'haverse de ficar la mà a la butxaca.

Carta del 15 de Setembre del 1941.

El tap que, durant els darrers dos o tres mesos, ha entorpit el cansat
litigi, ja ha saltat ; ço és, s'ha acabat el pas lent i hom pot preveure, amb
fundada esperança, un ràpid final que, una vegada més, espero satisfactori.

Carta del 8 d'Octubre del 1941.

Lloat sigui Déu ! L'expedient està resolt.
El document, que se'n pot dir sentència, curtíssim, comença amb un

reconeixement de les activitats culturals i benèfiques, i acaba amb una penyora
de cent rnil pessetes per l'absència.

Tot hi queda reduït al fet d'ésser fora o, millor dit, a si té o no justifi-
cació legal, i resol que no. La causa causarum és aliéna al cas...

Havent treballat amb ardidesa per a obtenir un acquittement total, i
tenint tan sòlides raons per a esperar-lo, l'advocat ha quedat decebut... però
no puc amagar que, a plena consciència, trobo escaient la solució actual...

S'ha salvat el que val més que cent lliures. A través del document,
sobretot lligat amb els seus antecedents, no s'hi veu el tremolenc esverat
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que malda per a desdibuixar-se, sinó la figura erta del qui, amb tota dignitat,
es manté com és. En conec algun altre, d'esgarrip molt més fluix, que ha estat
judicat com un pedró d'ignomínia.

En rebre la comunicació oficial han quedat obertes dues possibilitats ;
una, declarar oficialment la disconformitat i recórrer a Madrid; altra, demanar
clemència i uns terminis llargs per a pagar. Cap de les dues permetia temps

per a parlar-ne...
... he resolt les dues negativament. Tant al contrari, que l'endemà

ja era presentat un escrit acceptant per a abreujar terminis i liquidant per a
acabar i cloure aquest període bé prou llarg i sadollat d'inesperats retrucs.
El Decret que n'és la base ordena que, de l'inici a la conclusió, no poden
passar sinó dos mesos ; aquest ha durat dos anys ; va prendre estat l'onze
de Setembre del 39 i el tràmit que obrí el pas final és de l'onze Setembre del 4 1 .

Dintre uns dies... remetré un protocol... ; és de visió maregivola i de
fragments punyents, o que arni, potser de pell massa fina, m'ho han resultat.
Comença amb l'extracte general del contingut, segueixen un parell de còpies
i acaba... amb un document oficial que, si fes falta, pugui ésser exhibït on se
vulla. Dóna una no pas completa idea de la història d'aquests dos anys que,
malauradament, no pot passar de la menys interessant que és l'externa, però
tanmateix diu alguna cosa.

Carta del 24 d'Octubre del 1941.
Una part de la poca premsa actual, ha publicat una notícia en la qual

es dóna notícia esquemàtica d'un llarg nombre de sentències, entre elles la que
interessa i, en fer-ho, la distracció del tipista, seguida de la transposició d'una
línea, ha donat per resultat que la veritable hi apareix substituïda per una
altra, que pertoca a altra persona¡ és de summa gravetat.

L'única conseqüència que l'atzagaiada ha tingut ha estat summament
afalagadora; estic admirat del nombre incomptable de persones que sé que
s'han interessat pel cas, trucant i interrogant a qui li ha vingut a mà, amb
comentaris que demostren el molt prestigi i estima en què és tingut el nom.

Ja que parlem d'incidents, n'apuntaré un altre, ja passat, perquè ha
tingut una segona part.

Quan es veia que la cosa estava ja als últims, va aparèixer en escena
aquell senyor dels alts estudis i dels alts elogis, per ficar-hi cullerada, en termes
dels quals havia de resultar que la troca aniria a parar sota la seva ombra ;
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la iniciativa, momentàniament, la va embolicar bastant, però com que hi
havia qui tenia un decidit interès en contra, es va salvar, no sense tenir però
alguna repercussió en el final, perquè no és aventurat dir que hauria anat com
l'advocat desitjava, si l'incident no s'hagués produït...

El cas és, però, que li ha dolgut el resultat negatiu i, estant ja tot dat i
beneït, ha reprès les gestions, aquesta vegada encaminades a convèncer de
que, de totes passades, s'anés a Madrid, sota la seva alta protecció i garantint
que serien salvades totes les dificultats legals que ja ho entorpeixen. Com que
el resultat també ha estat negatiu, no val la pena d'entenebrar-s'hi.

El protocol s'està endegant si bé, per aquest mateix retard, també es
relenteix més del que era d'esperar. Hi ha moments en què crec que és una
errada remetre'l i em sembla que el millor que s'hi pod ria fer en arribar, fóra
arxivar-lo intacte.

Carta del 18-21 de Novbre. del 1941.
El plet. — Fa ja un mes i dies que va ésser fallat, tothom, i aquest

tothom es referix principalment a la part adversa, posa el co ll amb virior, cinc
sentits i ganes, a finiquitar al més ràpidament possible, i les escorrialles de
tancament es van arrossegant dins un embolic de cordes que, per a qui és més
inextricable, és per als mateixos de dins... No hi ha entrebanc... i, no obstant,
hem avançat amb prou feines fins a la meitat del camí. Per sort, la cosa no
perjudica...

DOCUMENTAL: CARTES MEVES

Carta del 28 MarÇ del 1939 .
Personalment, ja sabeu que solament obro per convenciment i que,

com tots els vells, el meu convenciment és del segle passat al qual estic goj ós
de pertànyer . En conseqüència, solament puc respectar els qui em respectin :
aquest és el meu estat de consciència i, com ve de lluny, no és a l'acabament de
la vida que es canvia l'ésser i, menys encar, enfront de les experiències que
tenim davant dels ulls.
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De la meva carta del 30 Octubre del 1939:

... Per al vostre descàrrec personal i tranquillitat de consciència afegiré,

que els estels ja fa anys varen predir-me el que va esdevenint i per això ja

fa temps que ho tinc resolt in mente, per damunt de la vilesa contemporània,
tal com pertoca a un vell de la passada centúria.

Amb aquest exordi, que és norma de conducta i posició directriu, entra-

rem en matèria.

Recordant les meves manifestacions anteriors, jo servo, gràcies a Déu,
la mentalitat — ara anacrònica — de la meva naixença i, per tant, en el
fons de ço que tractem m'hi batega una doctrina moral, que no sotmeto a
ningú, llevat de la consciència que Déu m'ha donat, car per això me l'ha

donada.
A més, porto un nom 1a tradició secular del qual acaba amb mi i que,

ajudant Déu, mantindré fins a la fi, passi el que passi: hi ha coses que jo no
dec fer i que, en conseqüència, no puc, ni vull, fer.

Cal que us mantingueu en aquesta posició bàsica i, reservant-me sempre
tot el que pertany al fur intern, que és inalienable ; fora d'això, moveu-vos
lliurement, amb la plena confiança meva, que je sabeu teniu.

I que Déu i els nostres difunts us ho paguin.

Encaixat dintre les circumstàncies, vaig insinuar un oferiment condi-
cionat, expressió de la meva antiga dèria.

Una de les condicions era la restitució prèvia del meu Arxiu meteoro-
lògic, dipòsit científic formal, constituït i custodiat en perfecte estat, en un
centre oficial de Barcelona, i no respectat darrerament, segons sembla. Aquest
Arxiu és un treball d'anys, fet pel meu compte i amb connexió amb el Comitè
Meteorològic Internacional, del qual sóc membre, i que està esperant aquells
materials per a la represa de la tasca conjunta. Com que em diuen que el cau-
sant d'aquesta arbitrarietat va morir, vull creure que els seus successors vol-
dran reivindicar-se davant del Comitè Meteorològic Internacional, degudament

assabentat dels fets.
Prèvia aqueixa restitució, la meva idea era mirar de continuar, amb els

meus mitjans, que no són els d'abans, l'obra científica i cultural de la meva
vida, fundant una Sala de Ciències Físiques i Matemàtiques, a la Biblioteca

de Catalunya.

642



SEGONA ONADA: LA MEVA DEPURACIÓN: CARTES MEVES

Aqueixa Sala, destinada exclusivament als especialistes, devia Tano-
menar-se Institució Patxot, en recordança, i lluir, sola i nua, amb el meu mono-
grama editorial al costat, la làpida d'lionrança als meus avant passats, tal
corn consta al començament de totes les meves publicacions.

Allà, podrien haver anat a parar, en el seu dia, el meu fons personal
especialitzat — suposant que no me l'hagin robat — i amb caràcter de dipòsit,
segons la usança d'aquesta mena de fundacions.

Vull recordar que jo no demanava, ni he demanat, cap favor. Ni com-
pro, ni venc ; sinó que, per amor de la meva terra, presentava una suggestió
pròpia, espontània i condicionada, independent dels grans projectes dels quals
me parleu, que desconec i que no podria compartir.

Ara, l'ofensiva convergent que m'apunten, ha malbaratat la serenor
inicial per una nuvolada tempestuosa. Parlàvem lleialment de donació, que
és un acte lliure i no pas la resultant d'un dilema comminatori, contingut
en una demanda arbitrària, sincronitzada amb una acció judicial basada en
la mentida. Per aquest camí, no hi ha res a fer i jo retiro la meva insinuació
jo solament puc respectar els qui em respectin.

Cal un procedir més honorable, perquè jo em regeixo sempre pel con-
venciment i els fets que croniqueu, no menen pas al convenciment.

Visc ací per causes morals d'aquelles que no tenen remei i que poden
condensar-se així: quan s'és vell, hom viu de recordances i a mi me robaren,
violaren, empestifaren i destruïren, el passat, que era la meva vida.

Després d'aquest assassinat moral i d'haver tingut els canons dels fusells
contra el meu pit, per a ésser a més assassinat corporalment, vaig deixar la
meva terra, volent allunyar aquelles inútils recordances i m'acollí en aquestes
muntanyes, on encara viuen homes.

Si aquesta raó super-jurídica, respectabilissima per se i respectada arreu
del món, no és considerada en la procédure actual, no sé què dir-hi, car és la
pura veritat i la veritat només és una. Jo em regeixo per una llei més permanent
que les volubles lleis escrites, no poques de les quals duen l'estigma de llur
pecat original¡ per això tan sovint són ineficients, si àdhuc no resulten contra-
produents.

Cert que, com Vós dieu, aquest clima va millor a les meves misèries
físiques que no pas 1a riba mediterrània, però això és un detall curialesc que
rebaixaria la determinant moral i heu de mirar d'evitar-ho.
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Hi ha moments de la vida en els quals, sense voler-ho, hom
es troba representatiu i, quan això em toca, jo faig el que puc per a ben
merèixer-ho.

Quant a la citació, és el clàssic chantage, fill predilecte de la impunitat
de delació. Indubtablement hi ha qui burja i que bé podria ésser algú d'aquells
bons per a llençar i Cia. En conseqüència, és d'esperar que seguiran burjant
ad libitum, variant les mentides i entrebancant tant com puguin.

Pels miserables autors de la falsedat, sento el mateix menyspreu-
compassiu que me vingué quan aquells altres me volien matar. També, el no
admetre la comparescència, revela una predisposició jurídica que els profes-
sionals endevinen fàcilment.

Malgrat l'aparent independència orgànica que esmenteu, estic segur
que les dues coses sobre el tauler són correlacionades segons la novella fe
púnica europea, que sembla no coneixeu encara prou bé, però que nosaltres
estem tips de judicar en terres veïnes d'aquesta.

Saludeu el vostre amic de part meva i digueu-li que no li envejo pas
l'encàrrec. Me sembla bé que vegi aquesta carta, igualment que les altres
persones que us convingui, Vós mateix...

Rellegida aquesta carta, m'adono que resulta una segona part de
l'article que vaig publicar anys enrera, tïtolat «El mal de fer bé », que aleshores
gairebé ningú no va comprendre, i que ara, n'estic segur, tothom capiria a
ulls clucs.

P.

Carta meva del 1r. de Novbre. del 1939
Prego que us situeu i mantingueu en el nivell moral de la meva resposta.
Cadascú és com Déu l'ha fet i en la meva ja llarga vida, sembla com si,

de tant en tant, me pertoqués la missió de defensar doctrines morals que la
gent llença, trepitja o es ven, cosa que faig amb gran convenciment i refiança,
perquè veiem com la força moral és més transcendent que les transgressions i
brutalitats de la força material, que ara estic oint des del lloc on us escric,
mentre hi ressonen les canonades que enllà del Jura estan' pregonant la meta
de la indigna civilització contemporània, que la us regalo.

644



SEGONA ONADA: LA MEVA DEPURACIÓN: CARTES MEVES

(Aquesta carta acompanyava un poder especial legalitzat i era certi-
ficada. No arribà a destinació. Feta reclamació a Berna, l'Administració de
Barcelona respongué, al cap de cinc mesos, que la carta havia estat deguda-
ment lliurada, quan la veritat és que la carta fou interceptada o destruïda,
per tal que no sorgís efecte el poder que contenia).

Carta meva del 7 de Novbre. del 1939:
L'orientació la teniu ben precisa en la meva del 3o d'Octubre.
Consumat l'irremeiable com en ella deia, ara, les deixies materials no

em faran pas baixar del nivell moral on he procurat viure i en la serenor del
qual vull morir. Ni compro materialitats, ni venc moralitats ; tampoc no admeto
aquelles promiscuïtats que en diuen barates.

Teniu raó ; després d'un dia en ve un altre, i el temps menja i capgira
9	 les coses materials, però no pas les valors morals. That is the question, com deia

aquell Hamlet, tan rumiador i representatiu.

Carta meva del 26 de Desbre. del 1939:
L'interessat és home del segle passat i, per tant, ni pensa, ni sent, com

la gent d'avui dia , la qual tot ho centra en el ventre i l'escudella. Aferrat a
la moral pretèrita, ell solament respecta els qui el respectin i aquests, fins ara,
no han pas fet acte de presència davant d'ell. Tampoc no el mourà altra cosa
que el convenciment i aquest se li apareix cada dia més invers.

Per tant, si es tornessin a engrescar aquells — sia qui sia — dels grans
projectes, no us feu pas illusions, perquè la persona de referència no admetrà
res, mentre no sia acomplerta la restitució esmentada. En conseqüència, us
aconsello que no us comprometeu a res, sinó merament a escoltar, reservant-
vos sempre el rejerendum.

Aqueixa gent de la passada centúria som així i cal anar-hi amb compte,
perquè ni veuen, ni pensen, ni estimen, ni creuen, com els altres : són verament
d'un altre raonament i un altre món.

Carta meva del 16 de Febrer del 1940:
Quan sia hora recordeu els meus aforismes :
a) solament obro per convenciment;
b) solament puc respectar els qui em respectin
c) Per tant, els qui m'han robat, només m'han convençut de llur lla-

645



GUAITANT ENRERA

dronici i no dec pas respectar els qui volen robar-me tàcticament o sia, ainb
premeditació, que diuen els advocats.

Aqueixes normes meves són perquè, gràcies a Déu, tinc el goig de
pertànyer a la passada centúria ; no sóc pas futurista, sinó preterista i àdhuc

preterit, amb molta honor.

Carta meva del z9 de Març del 1940:
Me fa l'efecte que la qüestió Mme. Lacour s'encamina al següent. Aquella

demanda del Sr. de les ínfules, us reapareixerà vestida de penyora, provant
així la connexió i complicitat d'una cosa i altra.

Carta meva del 15 d'Abril del 1940:
Diferentment, i en contra de la brutalitat que ara s'estila gairebé

arreu, jo segueixo creient i practicant que en el més pregon de l'home hi ha
un fur intern, regit únicament per la consciència que Déu ens ha donat i,
per tant, fora jurisdicció de les marrades del dret públic. I aquesta consciència
és la que salva la humanitat, majorment quan el dret públic esdevé una arbi-
trarietat passional.

Tal és la meva determinant actual que, essent d'ordre moral, és incoer-
cible per cap força material.

Avesat a la tragèdia, no m'agrada la comèdia i no em sotmeto entera-
ment a certs convencionalismes inevitables, però no sempre respectables.

Ací teniu el per què, tal com us deia temps enrera, no em sernbla bé,
ni digne, reduir una doctrina moral, un acte de consciència, a un incident de
salut, encara que aquest hi sia realment.

Carta meva del 24 d'Abril del 1940:
Nosaltres, ací enmig del bullit europeu, ens ho mirem molt estoicament,

potser perquè ja se'ns ha encomanat la calma suïssa. No pensem pas moure'ns
i creiem estar millor ací que en altres bandes. Si ens errem, en sortirem com
podrem, però, per ara i tant, us agraïm la invitació, encar que no l'acceptem pas.

Quan hom és vell es viu del passat i jo no vull pas contemplar de prop
la violació i les destroces del meu passat, ni, molt menys, trobar-me cada dos
per tres encarat amb els culpables. Prefereixo un canvi complet d'escenari,
perquè les causes morals no tenen remei, sobretot a la nostra edat, i d'aquesta
manera, si bé no podré oblidar, almenys miraré de perdonar, però de lluny,
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car de visu em fóra impossible. Els forasters amb els quals hem parlat, quan
passaven per ací, m'han convençut que sóc absolutament incompatible amb
llur ambient social : jo sóc romàs en la passada centúria i ells són negats en la
present. Bon profit els faci. A mi em sobra feina amb els néts que és el meu
deure actual.

Carta meva del 2 de Juliol del 1940:
Us suposo molt enfeinat a aprendre el novell « dret de gents », que retorna

al temps d'Alexandre i suposo que, semblantment, amb la pau, el dret públic
intern reproduirà el de Nabucodonossor. Tot això fóra molt interessant, si
darrera meu no hi haguessin els nostres néts.

Carta meva del 11 de Setembre del 1940:
Referent a la qüestió principal de Mme. Lacour, me sembla bé que escol-

teu, però solament per a prendre la mida a d'altri. Tot aplegat me fa l'efecte
d'un groller chantage, mal muntat sobre fantasies i mentides, a part del des-

vergonyiment. Recordeu sempre la doctrina que hem glossat tantes vegades.
Jo no he d'arreglar res ; si de cas, són ells — els qui m'han robat — els que
s'han d'arreglar. Res de caure en cap chantage; que vagin fins a la fi i, si volen
acabar de robar-me, que ho facin, car això torna fatalment a la boca, àdhuc
en temps arbitraris i bàrbars com els d'ara, apoteòsics de la fe púnica.

Carta meva del 5 d'Octubre del 1940;
Quant a la qüestió Lacour, fa de mal entendre'ns, perquè aci nosaltres

continuem el viure de la passada centúria, mentre que vosaltres us heu tornat
modernistes. D'ací estant, sembla que caldria no precipitar-se i anar tirant
per dues raons :

a) en la doctrina modernista, ni les paraules, ni els tractes, ni les firmes, no
tenen cap valor: ens volten una «refut alada» d'exemples, vergonya del present.

b) vivim dintre d'un castell de cartes que es pot ensorrar a qualsevol
moment.

D'altra banda, almenys cal saber per què s'empipa la gent i l'interessat
encara no ho sap ben bé, ni per culpa de qui.

Després, pel que em respecta, cal no oblidar que m'han robat l'arxiu
d'observacions i que aquest abús no pot romandre, ni romandrà, així; altra-
ment, la persona física serà substituïda per una persona j uridica internacional.
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Carta meva del 22 de Febrer del 1941:
Me plau l'exemplaritat de l'afalagadora seducció que transcriu la vtra.

del 12 ct., que serà degudament tramesa a la posteritat. Les peles de taronja
mai no fan relliscar si hom les arrecona amb una puntada de peu. Crec que el
sagasti Sr. Leech té raó, perquè la guerra escampa una incertesa general que
aconsella evitar decisions prematures, car podrien esdevenir nul-les o resultar
un vulgar negoci de la por, corn el que ara s'estila en la caverna europea.
En el meu magí anacrònic, segueixo creient en les valors morals, que dignifi-
quen i mantenen la humanitat malgrat les urpades de la bèstia. També els
que tenim història — manera de dir que som vells — sabem que, a casa nostra,
moltes coeses s'han perdut perquè la gent sol donar-se cinc minuts abans
d'arribar al punt crític, que dirien els físics...

Quant a l'arxiu geofísic, podran esperar una mica, però no pas indefi-
nidament, perquè no és cosa meva, sinó del Secretariat de la Corporació inte-
ressada, el President de la qual fou indignament enganyat. Tampoc no faríem
res si el restituíssim a Barcelona i es fossilitzés dintre d'un armari; cal treure'n
els resultats científics i ací hi haurà manera de fer-ho, corn també de publicar-
los, honorablement avalats.

Carta meva del 4 d'Abril del 1941:
Allò de l'arxiu geofísic, fa més d'un mes que entrà en escena. És cosa

oficial del Secretariat 0. M. I., prèvia consulta verbal amb el President Prof.
Hesselberg d'Oslo; per tant, fora del meu abast. Quan sia hora potser fóra
convenient la intervenció notarial per a comprovar el contingut i l'estat de la
restitució.

Carta meva: La Rosiaz 8 d'Abril del 1941:
Allò de l'Arxiu, queda explicat en la meva anterior. Aqueixa qüestió

fou iniciada, fa més d'un any, pel President de la Secció, Mr. Delcambre, i
s'encallà per raó de l'ocupació de Noruega, on resideix l'actual President
0. M. I. Però, havent-se realitzat aquest hivern a Berlín, l'entrevista del Prof.
Hesselberg amb el Dr. Swoboda, la cosa es posà en marxa per si sola, i jo n'he
hagut esment solament a posteriori.

Si arriba el cas, el vtre. interlocutor segurament hi haurà d'intervenir
per a la comprovació del retorn; per tant, amb caràcter consultiu, ço que li
fóra un desgreuge o compensació moral ben merescuts.
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No dubto gens que el passatemps que retreieu acabarà un dia o altra
i d'una manera o altra, car, el sic transit és una llei independent de la humanal
perversió, que diria Mtre. Lull. Tot això i altres coses possibles i àdhuc pro-
bables, ja les vaig resoldre in mente, quan havíem remuntat el Cap de Creus,
camí del Nord; és la part moral la que no té adob i que no es cura, ni amb
ungüents, ni amb cataplasmes, ni amb reverències o elogis farisaics.

Carta meva: 15 d'Octubre del 1941:
La decepció de l'advocat me descobreix que és jove, perquè encara no

coneix ben a fons la còmoda mentalitat de la gent amb qui brega. Quan tingui
més anys, haurà malauradament après que, en els organismes socials, igual-
ment que en els individus, les malalties cròniques no tenen cura i menen a la
mort. És clar que això fereix i decandeix no poques ideologies, però la veritat
és una, agradi o no agradi, i un dels pecats mortals de casa nostra és el tradi-
cional fingiment d'aparentar no veure-la i la covardia de no gosar-la publicar...

De la Lluna estant, crec que el qui haurà estat més verament decebut,
és aquell Sr. dels guants blancs i de la pela de taronja, que us visità a favor meu
temps enrera i que, segons me diuen, ara és a Madrid. Perquè les pessetes
que heu pagat podrien molt bé ésser un esquer convingut per a arrapar-s'hi
ell, si haguéssiu derivat cap a les seves mars. Encara que sigueu terrassà,
estic segur que capireu el meu llenguatge mariner.

Carta meva: 3 de Novbre. del 1941:
Fixant-se en els ii Setembre, que obren i tanquen aquell chantage,

hom és temptat de sospitar que els actors són gent passional i per això triaren
aquelles dates. Quant als dos mesos de termini legal, es veu que, de facto, fàcilment
s'estiren fins als dos anys, segurament per acordança amb la major longevitat
que ara — diu — frueix la humanitat, perquè el viure ja va essent inversament
proporcional al sentit moral contemporani.

La nota periodística de què parleu, és un cimal digne del piló de bru-
tícïa que l'ha motivada i podria molt bé ésser, no pas un lapsus tipogràfic,
sinó quelcom Xïntencionat o àdhuc suggerit.

Ja que d'errades parlem, subratllem de passada la deguda i rigorosa
diferenciació entre els conceptes de : condonació, restitució i devolució, que
sovint s'accepten amb una tolerància còmoda, que la meva consciència no ha
compartit, ni compartirà, mai, mentre Déu me conservi el seny que m'ha donat.
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Comencen amb una denúncia verbal del Comandant d'Estat major

Sr. F., que fou un dels primers ocupants de la nostra casa de la Bonanova,

segons la indicació del qual se trataba de un individuo desafecto al G. M. N.

Aquell Comandant tenia un nom català.

El Coronel Cap d'Estat Major -- D. Mariano Ribera — que una vegada

estigué per atzar a casa meva, cuità a declarar-me separatista ; s'agraiex

tal cortesia de reciprocitat.

Informe de la Guardia Civil, iq Octubre 1939
«Que el mentado individuo, se ignora su actual paradero, como sus alite-

cedenis políticos y sociales, tanto antes como después del G. A. N. ».

Informe del Instituto Municipal de Estadística:
«No militaba en ningun partido político y se le cree adicto al G. M. N.

Fué perseguido durante el período rojo y requisada la casa donde vivía, por lo
que tuvo que marcharse a un pueblecito del Montseny. De allí lo sacaron tambien
las patrullas y entre amenazas y sin saber cómo, pudo escapar; volvió a ésta y en
avión marchó a .Suiza, en Agosto o Septiembre 1936, sin que se haya vuelto a
saber nada más de su paradero ».

Informe de la F.ET y de las JONS : 1

« Hombre de ideas completamente separatistas, contrario a todo lo que signi-
pica España.

No tiene antecedents políticos y figura como donante de importantes canti-
dades para fines benéficos y religiosos, pero siempre exaltando el sentido catalanista.

1 Confesso que no sé el que designen aquestes inicials, però reconec que llur infor-
mació conjunta és una excellent xamfaina de lògica expositiva i de supina ignorància,
en la qual constato que el cel franquista no passa dels'planetes, ço que és acontentar-se
amb ben poca cosa; ells ja hi cabran de retasobres perquè no hi haurà ningu més. A mi
no m'hi trobaran pas perquè visc retamolt més enllà, en un altre univers ben diferent
d'aquest, i és per això que, quan baixo ací a la Terra, m'hi entrebanco i topo a tot arreu,
car no sé seguir els estrets corriols socials que ací imperen, tan enterenyinats de ficcions,
plens de paranys i empedrats de mentides.
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Está considerado como persona muy irregular, atribuyéndose este defecto
a sus ensayos científicos, que le han ido apartando del trato social. Gran aficio-
nado a los estudios astronómicos, llegó a instalar en su casa de S. Feliu de Guíxols,
un observatorio espléndidamente dotado, en el cual se encerraba muchas horas
Para estudiar los planetas.

Estaba obsesioitado en ellos...
Tiene varias obras científicas traducidas al catalán.
Al estallar en Barcelona la revolución roja, se encontraba en un pueblo

del Montseny, convaleciente de una operación, teniendo que huir de dicho pueblo,
Porque querían asesinarle las hordas marxistas, las cuales, al no encontrarlo,
tuvieron que conformarse en destruirle la casa. Consiguió salir de España y mar-
chó a Suiza, donde continúa. »

Després tornen a sortir més doitaciones.

Informe del Ayuntamiento:
«No perteneció a ningún partido político y fu¿ perseguido por , los rojos ».

Informe de la Jefatura Superior de Policia :
u Al iniciarse el G. A. N., se encontraba en el Montseny, donde pasaba

largas temporadas, y pocos días despues se presentaron las patrullas al parecer
en su busca, logrando salvarse merced al veciizdario, en vista de lo cual, deter-
minó escapar de la zona roja, lo que logró pasando a Suiza, donde permaneció
durante toda la guerra; está considerado como persona apolítica y con anterioridad
al G. M., hizo grandes donativos, etc. ».

Informe de la Guardia Civil: '
Con anterioridad al 18 de Julio, no se le conoce filiación política, pero

es catalanista. Hizo donativos para las instituciones de la Generalidad.
Dada su ideologia, se le puede considerar « desafecto ».

Per raons que s'ignoren, les informacions demanades d'ofici a l'Ajun-
tament i a la Falange de St. Feliu de Guíxols, no figuren en les actuacions.

En tot el precedent, hi suren moltes més coses que la nua veritat.

De bell començament, el Tribunal embargà els meus béns i els de la
muller, nomenant uns administradors judicials, forasters, per als immobles.
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Aquests forasters així afavorits, eren escrupulosos en el compliment de
llur deure, que consistia en presentar-se puntualment a cobrar llur treball
nominal, llevat quan pidolaven que se'ls avancés el mes encara no vençut.
S'avesaren talmerit a llur fàcil administració que, distretament, envescats
pel costum, seguiren cobrant quan ja no hi tenien dret, ço que obligà a recla-
mar-los i a fer-los retornar una bona embosta indegudament embutxacada.
Encara que el cas no sia cap estranyesa, val la pena de consignar-lo, perquè
completa el fruit de les diligencias.

El següent incident tampoc no figura en la informació, però si la seva
xarbotada.

Una consciència catòlica, plena d'escrúpols o sobreeixint rencor, després
d'insultar i trepitjar el meu nom, em distingí personalment, sense conèixer-
me, delatant-me com francmaçó. Fa de mal comprendre com un esperit així,
tan complicat, i disposant d'una llengua tan verinosa, pugui sentir la caritat
necessària per a exercir cura d'ànimes.

Me sembla que no tota la clerecia catalana comparteix la dèria d'aquell
malvolent Sr. Rector, perquè, entre moltes altres coses, jo sé d'una dignitat
eclesiàstica que, parlant de mi, em diu «un cristià de pedra picada» ; no tot
ha d'ésser agre, ni verinós, Déu li pagui!

Es veu que encara perduren capellans de la mena d'aquell Canonge que,
en el Portal de l'Angel, a Barcelona, després d'liaver-me amenaçat inútil-
ment amb tot « l'enllà », acabà amenaçant-me « ençà » amb els pistolers de
l'extrema dreta, que aleshores també corrien la pólvora contra els de l'extrema
esquerra, havent-hi, a més, els del Govern Civil entremig, fent el balancí
segons la conveniència política del moment.

Jo recomano dit delator a aquell Bisbe foraster que venia a españolizar
Cataluña — segurament creient que el Crist era espanyol, perqué altrament
aquell Bisbe no podria dir-se lògicament cristià — i proposo que li faci atorgar
la creu d'Isabel Catòlica, per tal que la pugui llegar a l'església del seu poble,
seguint l'exemple d'aquell olotí que feu ofrena de la seva a la Verge del Tura,
oblidant o ignorant que aquella reina era reina usurpadora i no parant esment
en que ell, el propi donador, havia guanyat la insígnia per la seva feina, gens
cristiana, de desnaturalitzar els fills que li confiava la gent catalana, amb la
qual i de la qual vivia la seva comunitat, com fan totes les congregacions que
es dediquen a l'ensenyament a casa nostra, on són afavorits instruments de
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penetració estatista forana, espiritualment contrària a nosaltres, trepitjant
el dret natural i la llei moral.

QUELCOM DE LES ACTUACIONS

Amb una mica de bona voluntat, de tot es pot treure profit en aquest
món, àdhuc d'una trama generalment tant retorta i boronada com certes
informacions judicials.

Però allò, verbalment tan corrent, que la veritat sempre sura, no es
veu pas gaire clar en les actuacions precedents, que mostren les nombroses
maneres de transcriure unes mateixes dites i fetes a la llum del dia, i davant
de tothom.

En aquelles informacions, la realitat s'hi descriu fantasiosament o
oportunísticament, agremionada amb frases de compromís, conveniències
personals, malvolença o formularis d'o fici. Això explica la diferència prou
coneguda entre la veritat judicial i la veritat ¿,era; sort que la humanitat és
regida per lleis fonamentals no escrites — i, per tant, inesborrables — a l'entorn

" de les quals gravita inconscientment i, no poques vegades, malgrat ella mateixa.
Si així no fos, acabaria per tenir raó aquell metge que, en tractar de l'evolució
orgànica, adverteix que caldria tancar-ne el cicle, considerant també els simis
com un producte de l'evolució de l'home.

La majoria de les declaracions fan ressortir el meu apolitiquisme i,
malgrat això, em trobo davant d'un Tribunal de Responsabílidades Políticas;
indubtablement, no solament sóc fora d'època, sinó així mateix de mentalitat
que per molts anys, Déu m'ho conservi !

També hi empasseguem a cada moment amb les donaciones, com si
això fos una gran estranyesa, una anormalitat suspecta que sobta la consciència
franquista, la qual sembla com si volgués trobar-hi quelcom de pecaminós, de
delictuós, per oposició a la « prensió » que la gent dels invasors conrea i practica.
Heus-ací l'enunciat d'un tema ben temptador per a escatir la moral i la psico-
logia franquistes, públiques i personals.

Notem com, en el vocabulari pretorià, surt insistentment el gran argu-
ment separatista, producte genuinament espanyol i un bon negoci a precari
per als especuladors espanyolaires. Llur reincidència en aquest abús, féu que
l'imperi espanyol anés minvant de primer, i hagi acabat ponent-se en ambos
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hemis f erios, de tal manera, que ara solament en resten uns minúsculs tentà-
cles per la banda de l'Africa, d'on ja vingueren moros a defensar Espanya
pels volts de la primera dictadura, i d'on, novament, invertint la història,
el Gl. Franco ha tret la flamejant policromia oriental de la seva escorta dic-
tatorial, per al major enaltiment de la pròpia personalitat, mijançant l'enlluer-
nament de la turba multa. Els que viuen de perseguir el separatisme, reneguen
de llur pròpia naixença, perquè Castella és filla d'un separatisme ; almenys
així ens ho conta la seva pròpia història.
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INFORME RESUMEN DEL INSTRUCTOR

Se han practicado cuantas diligencias se han estimado pertinentes y necesa-
rias para la mejor tramitación de este expediente, considerando este instructor
como hechos probados: el separatismo del inculpado, así como su salida de la
zona roja y permanencia en el extranjero, sin justificación alguna, como no sea
la natural repugnancia del expedientado hacia los postulados fundamentales de
nuestra Revolución Nacional Sindicalista, e incompatibilidad con los mismos.
Entre los documentos aportados por un mandatario del expedientado, y como
anteriormente se dice, fueron admitidos tan sólo a titulo de información, obran
afirmaciones tan originales como la que figura en el folio 25, en la que un f acul-

tativo extranjero manifiesta que el Sr. Patxot no podría resistir en modo alguno
el clima mediterrtineo.

Por todo ello cree este instructor debe declararse al expedientado responsable,
como incurso en los apartados k y n, del artículo 4 de la Ley de Responsabilidades

Políticas de 9 Febrero de 1939 y dada su condición cultural, dicha agravante del
articulo 7 de la Ley.

Comencen per anotar que l'Informador es presenta com apòstol defi-
nidor del Nou Règim, o sia, nuestra Revolución Nacional Sindicalista, enun-
ciat que nosaltres trobem balder perquè, en el cas actual, més que d'una
revolución, es tracta de quelcom pitjor, vull dir, d'una subversión de funcions
i de lleis ; també el qualificatiu sindicalista és massa genèric, puix que el fet
acomplert és un consorci sindicalista-militar-eclesiástico.

Un cop posada aixï ben en clar la cosa, és de lloar en l'Instructor el
reconeixement de la natural repugnancia, car és una manifestació de consciència
fora dels postulados jundamentales que inspiren l'informe.

Déu li pagui al Sr. Jutge Instructor el qualificatiu eminentment espa-
nyol i eficient, de separatista i tots els altres eixits instintivament de la seva

devoció als postulados f undamentales i, més que tot, li agraese l'afirmació
que la condición cultural sia una agreujant dintre del franquisme, perquè
això ens dona la mida intellectual dels seus prosèlits. Que Déu li pagui sem-

blant confessió, que aclareix tantes coses originales esdevingudes, i m'explica

el zel i la fruïció anti-culturales amb que l'oficialitat franquista es lliurà al
pillatge de casa nostra, on es trobaren amb el testimoni d'una espi ritualitat
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a la qual els intrusos eren incapaços d'arribar, i és per reacció de llur inferio-
ritat ofesa, que aquells militars saquejaren tan curosament la meva biblioteca,
per tal de treure'n i fruir-ne la materialitat del seu valor en venta, Cínica cosa
que era a llur abast.

1 en la ceguera de la mateixa enveja, després d'haver-ne destruït amb
tota premeditació els registres de treball, també robaren els materials del meu
arxiu geofísic, i se'ls endugueren a Madrid, car ells solament ne volien la vis-
tositat, a fi de lluir-la aparatosament com cosa pròpia.

Aquest tribunal., representant d'una autoritat sobrevinguda fora de
llei, havent trencat el dret públic i el deure militar, vestint-se de catolicisme,
i fent-se servir per l'Església, és natural que consideri agreujant la meva
condición cultural, perquè aquesta és continuadora del dret natural¡ mante-
nedora de l'ascensió dintre de la Llei moral, dues efectivitats que són essen-
cialment antitètiques de la subversió de funcions socials proclamada pels
pecats originals i la naixença borda dels Postulados f undamentales que el tri-
bunal invoca.

Possiblement sia així mateix degut a la condición cultural el to des-
pectiu amb què el Jutge Instructor retreu el cirurgià estranger quan diu que :
el Sr. Patxot no podria resistir en modo alguno el clima mediterráneo. Es veu que
el Jutge no arriba a copsar la pregona ironia critico-moral d'aqueixa afirmació,
malgrat l'eloqüent encert profètic de la frase, puix que jo, certament, moriré
lluny d'aquell clima, esdevingut intellectualment, moralment i cívicament,
irresistible per a mi : no hi tornaré pas ; si de cas, m'hi portaran quan jo
ja no seré.
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ESBANDIDA EN UNA SENTÈNCIA BESSONA

Com que aquesta sentència és dignament reveladora de l'època en
què fou nada, val la pena de transcriure-la per tal que es vegi la bessonada
resolutòria provinent d'aquell apare llament fortuit, que em feren durant

les actuacions:

SENTENCIA NUM

Señores:

D. Manuel de la Prada y Sedas	 En la ciudad de Barcelona, a dos

D. Ildefonso de la Maza Fernández 	 de Octubre de mil novecientos

D. Joaquin Vivó Soler	 cuarenta y uno.
Visto por los señores anotados al margen el expediente de responsabi-

lidades políticas incoado contra LUIs CERTCHS y RAFAEL PATXOT JUBERT,

mayores de edad, vecinos de Barcelona, siendo Poniente el Vocal Propie-
tario, Magistrado D. Ildefonso de la Maza Fernández.

io. -- RESULTANDO: Probado y así se declara como hecho grave
que Luis CERTCHS, mayor de edad, en ignorado paradero y sïtuacion de rebel-
día, súbdito suizo, sin bienes ni ingresos conocidos y la carga de esposa y dos
hijos de 17 y 16 años, sin que se le conozcan medios de vida, se encuentra
actualmente en el extranjero, estando considerado como elemento comunista,
aunque no consta estuviese afiliado. Se encontraba en esta ciudad en cuanto
se inició el Glorioso Movimiento Nacional, perteneciendo al Socorro Rojo
Internacional y también tenia cargo en el S. I. M.

20. — RESULTANDO: Que RAFAEL PATXOT JUBERT, de 67 años,
actualmente en el extranjero, (segueix Finventari deis meus béns i els de la
rnuller, retinguts pel Tribunal i Fenumeració d'algunes càrregues familiars), es
persona que, aunque de tendencia catalanista está considerado «como apo-
lítico», no constando que estuviese afiliado a partido alguno, haciendo en
todo momento donativos de importancia para fines religiosos y culturales.
Encontrándose delicado de salud como consecuencia de una operacion sufrida,
le sorprendió el alzamiento en Montseny, donde fué perseguido por las Patrullas
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de control, pasando a Barcelona de donde logró salir a Suiza donde se encuentra.
Ha hecho después de la liberación importantes donativos para reconstrucción
de iglesias destruídas por los rojos, construcción de casas cuarteles para la
Guardia Civil y otras instituciones benéficas. Heclio leve.

io . — CONSDIERANDO : Que los llechos anteriores están com-
prendidos en el art. 40. de la Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de
Febrero de 1939, apartados c), d), e), h), l), en cuanto al 1 o . y el n) en
cuanto al segundo, pues si bien es cierto que se encuentra acreditada la
enfermedad que padece el inculpado y la no conveniencia de residir en
clima mediterráneo, ello no le exime de la responsabilidad, por cuanto
climas análogos a los de Suiza, existen en nuestra Patria y sin salir de
la región catalana.

2 0 . — CONSIDERANDO: Que en la apreciación del hecho concurre
la circunstancia modificativa de responsabilidad 6a., del artículo 6 0 ., teniendo
en cuenta los donativos hechos por el Sr. Patxot a las instituciones que encarnan
los postulados del Glorioso Movimiento Nacional.

30 . — CONSIDERANDO: Que la responsabilidad de los encartados se
fijará teniendo en cuenta no sólo la gravedad de los hechos, sinó también su
situación económica y social, así como las cargas familiares que está obligado
a sostener.

Vistos los mencionades preceptos legales y demás de aplicación de
la Ley citada.

FALLAMOS: Que debemos declarar la responsabilidad política del
inculpado Luis CERTC11s, a quien se le impone la multa de pérdida total de
bienes, inhabilitación absoluta perpetua y extrañamiento perpetuo del territorio
nacional y apareciendo en cuanto al mismo antecedentes masónicos, dedúz-
case testimonio de particulares para remitir al Tribunal creado para dichos
fines. Y en cuanto a Don Rafael Patxot jubert, se le impone la multa de cien
mil pesetas.

Así por esta nuestra sentencia, dictada por unanimidad, de la que se
unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Manuel. de
la Prada. — Ildefonso de la Maza. — ;joaquin Vivó. — Rubricados.

PUBLICACIóN : Leída y publicada fué la anterior senténcia por el
Señor Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública el día de su fecha,
certifico. Severino Garcia. — Rubricado.
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Hi ha coses que
no es poden dir
Prevenció popular

En aquesta sentència, a part de la singularitat d'acoblar gent i coses
inconnexes, i de la redacció, que no sembla pas massa modèlica, hi ha força
més del que hom hi veu a primera lectura, i ara jo, condemnat, vull judicar els
neus jutges amb una llibertat de criteri que ells no tenien, perquè el llur era
junyit a les prescripcions del càrrec, a l'interès personal, a l'atmosfera que
respiraven i, naturalment, de la qual vivien.

Ho faré en acordança amb una Llei superior a llurs lleis escrites, de les
quals més d'un cop he dit: són una convenció social eventual mijançant la
qual, moltes vegades, la voluntat dels uns s'imposa a d'altri o àdhuc contra
ells, per raons i amb procediments força discutibles ; així ens ho ensenya la
història del dret públic, si és que abans ja no ho hem après de la nostra mateixa
experiència.

Aquesta afirmació és majorment valedora en el cas present, conse-
qüència borda d'una llei borda també, puix que és filla d'un adulteri de Fauto-
ritat i de sedicions, militar i civil, encarnades en una dictadura fora de llei.

que dictà l'arbitrarietat més amunt aplicada.
En ço que a mi pertoca, compadeixo moralment i materialment els

firmants de la sentència, car han volgut aparentar coses que no enganyen
ningú, tot i amagant-ne d'altres que tothom sap: l'habilitat redaccional és
un cataplasma ineficient en els casos de malura orgànica congènita.

En 1a sentència transllueix prou clarament l'estat psicològic en què la
çónvingueren i redactaren per culpa del conflicte entre la consciència, l'interès
personal i l'obligació del càrrec que exercien ; per això, en oir el retop interior
de Pego — la consciència — aquest incoercible que tothom du a dintre, reflexe
de l'ànima i que es fa sentir encar que no se'l vulgui escoltar, els jutges es tro-
baren en un estat d'esperit dubitatiu. Després de lloar la meva actuació cul-
tural i cívica segons la Llei moral i el Dret natural, així fent llur reserva mental,
els jutges compliren el formalisme del càrrec condemnant"Me, seguint la
literalitat i l'esperit passional de la doctrina franquista invasora.
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En el fons, tal eixida hibrida és la revelació de la incompatibilitat de
dita doctrina sobrevinguda, amb els fonaments socials tradicionals i basics
com són la Llei moral i el Dret natural.

Aquell estat de consciència, dubitatiu, motivà la intromissió d'emis-
saris inspirats per l'esperit pràctic d'un oportunisme mercantívol. Els tempe-
raments analítics, fàcilment s'adonen de que, en la societat es fa un comerç
molt actiu de consciències, çò que és un gran entrebanc per a la coneixença
de la veritat i el regne de la justícia.

Un mal esperit, fill del present, ein diu amb paternal ironia a cau
d'orella, que totes aqueixes consideracions psicològiques i ètiques, que
acabo d'escriure, són falòrnies del passat, en plena fallida, de manera que,
actualment, les desferres de la consciència fan parada en el mercat, on
es compren i es venen al més dient, perquè 1a nova doctrina requereix:
taula parada i diners a la butxaca, vinguin d'on vinguin i sia pel camí
que vinguin.

Afinant-ho més, hom es pot adonar de que, àdhuc en la redacció de
la sentència, hi ha modulacions dignificadores, perquè Fencartat Rafael
Patxot Jubert, aixi a seques del començament, després es torna el Sr. Patxot *i,
finalment, seguint una progressió com els impostos, esdevé Don Rafael Patxot
Jubert amb el degut tractament plener, a qui es multa en tota honrança,
per càstig del meu pecat franquista de ausencia, que justament me fou dictada
per la Llei moral, car me'n vaig atiar per tal de salvar el cos i a fi de servar la
dignitat de la meva ànima lliure.

Potser sí que, tal com diu el 'Tribunal, jo podia haver-me refet del xoc
operatori sin salir de la región catalana, però era a preu d'esclavatge i a risc
de respirar una atmosfera verinosa, perills gravíssims ambdós, que el seny
més elemental clamava que no es devien correr.

Agraese també als Jutges llur coratge d'esmentar la región catalana,
car és heterodòxia dintre dels postulados f undainentales de la nova era.

Això són dilemes espirituals del fur interior, fora l'abast de la mitologia
jurídica i de les disfresses polítiques.

La impuresa, atorgant-se i exercint mestratge de purificació és una de les
moltes falsies que enfosqueixen el present de casa nostra : és la moral de la
immoralitat i no pas solament en l'ordre judicial.
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Sia com se vulla, les circumstàncies enterbo lidores de l'època de constre-
nyiment en què els firmants actuaren, són prou atenuants perquè jo els compa-
deixi en llur aplicació obligada d'una llei impura contra la Llei vera.

I com que, entre els jutges veig un nom català, me dol encara més per
raons doblement fonamentals, el sentiment entre elles.

Qui no parla
Déu no l'ou

Dita catalana

Presciiidint del marc dintre del qual són esdevinguts els fets que estic
comentant, si jo vulgués judicar aixó de les responsabilidades políticas en acor-

dança amb el meu temperament cruament rectilini, diria simplement que és un de
tants paranys per a arreplegar el diner del proïsme ad libitum i viure amb l'esquena

dreta a despesa d'altri, però això fóra un judici massa sintètic i fora d'època.
Altrament, vull assajar de seguir, segons la consciència, la mateixa

pauta del Tribunal.
Perquè jo, honradament inadaptable, encara em veig amb cor de justi-

ficar una altra motivació de la resolutòria, bo i fonamentant-la sempre en la
meva ment del passat i sense amagar les realitats del present, cosa que fóra
absurda, puix que les he hagudes de discutir i de pagar.

Heus-ací la meva modulació de la sentència, que redueixo a individual,
defugint la bessonada:

RESULTANDO : Que R. Patxot i jubert, en anar-se'n del clima
mediterrani per raons intellectuals, morals i civiques, demostrà una persona-
litat i dignitat humanes ben acusades.

RESULTANDO : Que, amb tota independència, ha dedicat la seva
activitat i part de la seva fortuna a obres cientifiques, culturals i morals,
nacionals i estrangeres.

CONSIDERANDO : Que per això mateix ha estat culpat passional-
ment per ciutadans caragirats, militars rebels i eclesiàstics gens cristians,
tots ells recusables.

CONSIDERANDO : Oue, si per amor d'això, nosaltres l'absolguéssim,
com voldríem, dintre de la boira moral imperant i de la inducció sovint prou
certera malgrat la foscor, semblaria que hem estat subo rnats ; nosaltres volem

prevenir tal suposança i, sangrant-nos en salut, « nedant i guardant la roba »:
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FALLAMOS : Que imposem a Don Rafael Patxot i jubert, la multa
de cent mil pessetes per a sortir del pas, complint així l'esperit enemic de la llei
adventícia dintre del càrrec que ens és imposat i ens obliga, prescindint
d'altres convencions ombrívoles inconfessables que, per certes que sien, no ens
obliguen gens, segons l'exemple dels Estats que, actualment, no tenen paraula,
ni compleixen els tractes, ni honoren llur firma.

Aqueixa resolutòria meva, acabaria amb les següents admonicions :
De primer, la púdica divisa, ennoblidora de la històrica lligacama

anglesa : honni soil qui mal y Pense.
I després, la discreta invitació catalana : qui sia confrare que prengui

candela.
Perquè, tant les medalles com la moneda, tenen dues cares i, general-

ment, només se'ls en veu que una sola, a menys que rodolin, car alesliores és
quan descobreixen les dues.

Tal és la meva impressió final, que sotscric a Fribourg (Suïssa), el dia
20 de Març del 1942, any sisè de la nostra expatriació voluntària.

P.

Nota. -- No detallem el cost d'aquesta justícia especial perquè, obrant
en caritat, no volem somoure escrúpols en la consciència dels franquistes
creients i practicants i profitaires; per això, deixant-ho englobat, direm que,
després de pagada la multa i l'advocat i el procurador, encara restava una
bona picossada dessota el pont, d'on prengueren llur part les vespes, els bori-
nots, les sangoneres, els vampirs i els ocells de presa, sense comptar ço que
les aigües s'endugueren riu avall.

Tot sia a profit i a major deshonrança dels croats usufructuaris de la
motivació i finalitat inconfessables de llur Glorioso, etc.

LLIÇó : La dictadura és V exaltacio del mal costat de la natura humana:
domini; fer airó, no te altre fonament, ni altre argument, que la força material,
i és la negació de la llibertat i de l'espiritualitat.
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CLIXÉ D'ÈPOCA

En el Registre de la Policiá franquista de Barcelona, la meva fitxa
deia : a ttsente sin contacto con el gobierno, ço que eren dues veritats com un cove.

Efectivament, jo era ausente per raons poderoses i convincents, a més
del raeu dret indiscutible.

També, sin contacto con el gobierno, perquè jo no podia, ni devia, reco-
nèixer com govern una insurrecció militar, condemnada pel codi que els mateixos
sublevats havien jurat i perjurat, i igualment condemnada pel dret civil que
havien violat, car els sublevats en depenien així mateix originàriament 1.

Aquell govern i l-legal, corregí el meu ausente per mitjà dels seus repre-
sentants o delegats, substituint-me en tot ço que em pertanyia, ocupant-ho,
lliurant-ho al pillatge llur, omplint-ho d'insults i mala bravada, etc., etc.

Quant al sin contacto, dit govern ho esmenà invertint el subjecte i,
prenent ell mateix contacte amb mi, inicià una depuración, bateig gloriós del

règim novell.
Així començaren unes actuacions en les quals tothom em tractà a

pleret, no mancant-hi la lluïda compareixença de caragirats, com tampoc el
clericalisme impenitent 2 , que volent-se aprofitar de la roentor del catolicisme
militar sobrevingut i fet a posta, induí algú a acusar-me de maçoneria roja,
perquè de la negra ja és prou evident que jo no en sóc. D'altres, em mase-
garen fins a ficar-me en un cul de llàntia, on me disfressaren.

Foren poquissims els qui actuaren en el meu procés, recordant-se
degudament de que la vida d'un home, obrada a plena llum, trcient la cara i
a pit descobert, mereix respecte tostemps i no es pot desfigurar sense cometre
gran injustícia.

I seguint pràctiques aureolades d'impuresa, les actuacions menaren a
una sentència purificadora, mijançant una multa vista, folrada de xucladors
no vistos.

Dintre d'aquest tarannà de la mentalitat i justícia imperants, sembla
que, després de pagada la multa amb les seves filagarses, me resultava
pràcticament reconegut el dret material d'ésser ausente i respectat el meu

deure de consciència de romandre sin contacto con el gobierno, o el que fos.

Mai menys!
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En canvi, els militars rebel-lats en sortiren de franc, perquè només
hagueren de forçar els barrots de llur Codi militar, que devien ésser molt
minsos puix que ni tan solament es feren cap guirola en torçar-los.

Tal fou la meva part del Glorioso Movimiento Nacional d'ells i per a ells.

Notes

1 La gran majoria de la clerecia no admetia que el Gl. Franco fos un sublevat,
segurament basant-se en aquella denominació de « plebiscit armat » — argument de doble
tallant — degut als teòlegs oportunistes. En canvi, els catòlics estrangers, de bell comen-
çament foren contraris a la rebel-lió franquista.

En les converses que tingui ací, a Suïssa, amb l'Abat de Montserrat, P. Marcet,
aquest tampoc no admetia el concepte de sedició.

2Aquest qualificatiu, me recorda una anècdota que mereix ésser consignada, per-
què és descriptiva de la moral fàcil de l'època, àdhuc en el domini espiritual, tant trans-
cendent socialment.

Després de la guerra, en un Congrés eclesiàstic fora d'Espanya, comparegué
una dignitat a la qual els catòlics oients de l'acte, més o menys coneixedors de la realitat
de l'Església oficial espanyola, feren intencionades preguntes respecte de coses esdevin-
gudes en l'Església franquista.

Aquella dignitat forastera, sense pensar-s'hi prou, cuità a desmentir categòri-
cament els actes que se li sotmetien, coneguts públicament, car àdhuc havien estat comen-
tats a l'estranger.

Com que aquells catòlics pertanyien a un país de civilització superior, callaren
discretament, però, en llur consciència, prengueren bé esment de la manera com l'assis-
tent forà tractava la veritat i en tregueren rigoroses conseqüencies.

Perquè, dies després de clos el Congrés, un personatge amb càrrec vistós i efectiu
així s'exclamava :

« Diuen que als catòlics ens convé que ens combatin i ens persegueixin, per tal
que ens purifiquem i ens mantinguem en la dretura de la nostra Doctrina. Malauradament,
l'experiència no confirma pas sempre aqueixa lliçó, o sinó, guaiteu ! : a Espanya, després
de la crema d'esglésies i convents, ha sorgit la « Carta Co l-lectiva de l'Episcopat Espanyol »,
adherint-se a la rebel-lió militar, o sia, compartint dos pecats capitals de la vida social
d'aquell dissortat païs : de primer, associant-se a la insubordinació crònica de l'exèrcit,
i després, ratificant aparatosament la infeudació de l'Església a l'Estat. »

Aquest fou el veritable fruit de les ardides negacions d'aquell deseixit assistent
estranger, les quals obtingueren la justícia que es mereixien.

Aquell doble joc, sembla ésser una consuetud de no pocs càrrecs públics i recorda
la dita càustica de Mn. Clascar : « Ça com lla, tampoc no ens enganyem els uns als altres » ;
però, malgrat la seva fina ironia, aquesta frase no explica pas que la inversió de la veritat
pugui aparellar-se espiritualment amb l'Apostolat de la Veritat, car un dels manaments
del Decàleg prescriu « no mentiràs ». A menys que en sien eximits els qui el propaguen.
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III

ROSSEC

UN SARCASME INCONSCIENT

Fribourg 17 Marzo 1945
Legación de España
BERN

Señor Ministro :

Acuso recibo de su atenta comunicación del 14 cte.,

a la cual lamento deber contestar lo que sigue :
Los ocupantes de nuestro domicilio en Barcelona,

no respetaron absolutamente nada, ni moral, ni mate-
rialmente; ni presentes, ni ausentes; ni vivos, ni difuntos;
llegando a echar a la basura los retratos de nuestras hijas
fallecidas, que Dios tenga en la gloria.

Aparte de las reliquias de familia, archivos, muebles,
etc., etc., dichos ocupantes saquearon mi Biblioteca especia-
lizada, que yo había recogido durante mi vida de estudio, con
destino a una de nuestras Instituciones públicas, después de
mi muerte.
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Actualmente, ignoro el estado de mi Biblioteca
restante, sólo se que faltan centenares de libros. Sospecho,
pues, que el incunable 1 en cuestión habrá desaparecido,
porque mis fichas bibliográficas precisaban el coste de
cada libro, lo que habrá facilitado la selección a los saquea-
dores.

Dicho esto, que no es más que un detalle de lo mucho
que podria contar, atendida la calidad y la procedencia de
los ocupantes y violadores de nuestro desgraciado hogar,
Vd. comprenderá enseguida que la petición que transmite
resulta un sarcasmo -- involuntario, ciertamente — pero no
por ello menos real, en lo que a mi concierne.

No dudando acogerá Vd. estas lineas en las serenas
alturas de la conciencia, de donde dimanan, aprovecho la
ocasión para saludarle,

Atentamente

w

x e Suma de la art de Arismetíca », per FRANCESCH SANCT
CLIMENT. Barcelona, Pere Posa. 1482.
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HISTORIAL D'UNA USURPACIÓ OFICIAL FRANQUISTA

INTRODUCCIó : ACTE A LA GENERALITAT

El President de la Commission Internationale pour I'Etude des Nuages,

de la qual jo formava part, em trameté per via diplomàtica, un exemplar
especial, dedicat, de l'Atlas Genéral C. E. N., que anà a parar a Madrid. Jo

vaig prevenir que el volia rebre per mans de La Generalitat de Catalunya.
Com que el tal exemplar no acabava d'arribar niai a Barcelona, el Prof. Dr.
Fontserè ho feu notar a un diputat català, En S., el qual descobrí dit exemplar
en un Ministeri de Madrid i, sense més formalismes, ni cerimònia, se l'emportà
cap a Barcelona i el confià a La Generalitat, el President de la qual me'l lliurà,
segons el meu desig, en un acte íntim, que solament compartiren uns quants
aniics invitats. Amb motiu d'això, vaig llegir els següents mots de gràcies:

Sr. President de La Generalitat de Catalunya,
Monsieur, le Consul de France,
Senyores,
Senyors,

Jo agraese la bella presentalla de 1'O_fice National Mét¿orologique de

France, i la cortesia de trametre-la per La Generalitat, actual representació
legal de Catalunya.

Un llibre, és la manifestació visible d'una espiritualitat i, si a més de

venir en tiratge especial, que és expressió de sentiment artístic, acompanya
l'ofrena un acatament públic a la nostra ideologia collectiva, el gest pren una
finor que el fa majorment estimable.

Ningú, millor que el Dr. Fontserè, us podia contar la histò ria d'aquest

Atlas, i en les seves paraules ja heu endevinat que ell és testimoni de qualitat
en la narració, senzillament per haver-ne estat co-autor.

Però, jo tinc d'ésser més categòr ic, car un deure de consciència m'imposa
associar el nom del Dr. Fontserè a aquest acte, perquè la seva amistosa gene-
rositat me retornà a la vida científica internacional, que jo havia abandonat
en el contrecop de desgràcies de família, i també, l'oferiment que, en privat,
vaig fer al General Delcarubre, en ocasió en què vingué a visitar-me estant jo
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malalt, és per conducte del Dr. Fontserè que prengué estat oficial en la reunió
de Copenhague.

Sense aquests fets primordials, ni aqueix llibre aniria pel món segellat
amb el nom de Catalunya, ni hauria motivat l'actual cerimònia.

Tant més dec fer constar això, quan sé perfectament que aquest acte
no m'és pas adreçat personalment, sinó que hi tinc un caràcter merament
representatiu d'aquells collaboradors, generalment poc aparents, si bé d'una
eficàcia transcendent, que amb llur desinteressat esforç, mantenen i impulsen
la Ciència física a casa nostra, i als quals pertoca de veritat aquest homenatge,
que en nom d'ells jo rebo.

Aussi, je suís heureux de voir ici Monsieur le Consul de France et je
Ven remercie.

On peut dire que ¿est en France que je fis mon entrée dans le monde,
lorsque, en 1887, j'ai habité la Champagne, à Reims, oh m'avaient amené
les relations d'affaires de mon père.

Plus tard, dans le domaine scientifique, j'ai assisté à la naissance de la
Société astronomique de France, et j'ai profite de la bienveillance de VObser-
vatoire de Paris, pour bàtir mon observatoïre de St. Feliu de Guíxols, car les
objectifs de mon équatorial double furent taillés par les Frères Henry, et les
conseils de M. Deslandres et de M. Bigourdan, sans doute m'épargnèrent bien
des tátonnements et des surprises pratiques.

Dans ma bibliotUque, il y a un précieux souvenir de ce temps-la;
ce sont deux clichés de la bine, pris au foyer du grand equatorial coudé de
FObservatoire de Paris dont le directeur, M. l'amiral Mouchez, a eu Vobligeance
de me faire cadeau.

Ce fut alors, gràce à mes entretiens avec le Dr Fines, à 1'Observatoire de
Perpignan, que j'ai pu deviser un dïspositif spécial pour l'étude de la «tramun-
tana », à l'Empordà.

Tout cela est déjà un peu loin, car ¿est du XIXe !
A présent, me voici dans une Commission internationale, sous la pre-

sïdence du genéral Delcambre, qui honora la Catalogne, en reunissant ici, à
Barcelona, la Commission pour Vétude des nuages.

Comme je ne voyage plus, maintenant ce sont nos amis etrangers qui
viennent parfois nous voir et de la sorte nous continuons au moral, une jeunesse
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qui n'est plus dans le physique, mais dont 1'élan soutient toujours la vie intel-

lectuelle de 1'humanité.

Ja que som en l'efusió, en nom de l'amor que cadascú té a les seves
coses, deixeu-me aprofitar l'avinentesa de repetir a La Generalitat el prec que
en el passat ja vaig fer a 1a Mancomunitat de Catalunya, ço és, que dintre
l'obra d'enlairament cultural de Catalunya, cal conrear intensament la Ciència
experimental, sense la qual no pot subsistir un Poble que té l'anomenada de
pràctic, i naturalment, sens perjudici de la Ciència abstracta, que alguns pre-
fereixen i entre els quals jo m'escaic.

I com que la vida es pon en un caliu de sentiment, des d'ell estant, jo
us agraesc de cor, que aquest acte de cortesia científica internacional, Vosaltres
l'hàgiu acomplert i esplaiat així, en la intimitat del batec de Catalunya.

R. Patxot i Jubert
Barcelona, el 28 de Maig del 1934.

ffl
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1 ALS METEOROLEGS EN GENERAL

(traducció de l'original. francès)

Urbi et Orbi

Fribourg (Suïssa) el 8 de Maig del 1948

Honorable Col-lega :

Tal com jo ho escrivia, el 21 de Juny del 1946, a Mr. Viaut, President
de la Comissió Regional Europea de 1'O. M. I.: « cal que estigueu bell enterats
respecte del personatges oficials amb els quals us trobareu inevitablement en
contacte ».

Es tracta de la usurpació del meu Arxiu de Núvols, de la destrucció
dels meus instruments, les installacions i els registres d'observació, etc., etc.,
comesos el 1939 a Barcelona, seguint les ordres del Servei Meteorològic Espanyol.

Una petita tria de documents del meu dossier acompanya aquesta
carta 1 i jo us invito a considerar-los quan us llegui, perquè testifiquen fins
a quin punt la turbulència dictatorial ha ofuscat la consciència i la moral
d>intelligències que devien romandre molt part damunt dels esdeveniments.

En 1896, vaig començar l'observació dels núvols en el meu Observatori
particular de St. Feliu de Guíxols (Catalunya) ; després, les circumstàncies
havent-me portat a Barcelona, el 1923 les nostres autoritats me permeteren
continuar-les en un local del Servei Meteorològic de Catalunya, amb tota la
despesa a càrrec meu; a canvi d'això, la ineva installació, els instruments i els
resultats, constituirien un dipòsit científic formal, del qual jo podria disposar
lliurement en tots temps i llocs.

Aquesta avinença fou respectada, més o menys de grat, àdhuc durant
la primera dictadura de Primo de Rivera.

Un cop desfermada la guerra civil, el Gl. Franco s'afanyà a amenaçar
l'esperit de Catalunya ; per tant, la seguretat dels meus treballs i, sobretot,
del meu dipòsit.

1 Aquests documents no s'enclouen en aquesta traducció de la carta circular
original.
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Aleshores vaig proposar al Gl. Delcambre, President C. I. E. N., que
demanés la intervenció del Comité Meteorològic Internacional a fi que els meus
Arxius li fossin lliurats per tal de que me'ls enviessin a Lausanne (Suïssa),
on jo era domiciliat i hauria pogut fer la reducció dels nostres milers de clixés
estereoscòpies per a determinar l'altura dels núvols.

Aquesta demanda fou subscrita pels Srs. Wherlè, Chapman i el Dr.
La Cour, com Presidents o Directors de llurs respectives Societats o Oficines.
La Legació Espanyola de Londres també s'adherí a la demanda que, de seguida,
fou acceptada pel Govern de Catalunya i, poc després, ratificada per la Repú-
blica Espanyola.

Llavors, els meus Arxius quedaren a disposició de la Legació de Noruega,
per a ésser expedits a l'ordre del Prof. Hesselberg, President del Comité Meteo-
rològic Internacional.

En conseqüència, vaig ordenar a Barcelona, l'expedició de tot el meu
material.

Malauradament, la guerra civil feia molt difícil la qüestió de l'embalatge
i, d'altra banda, els enganys de la censura, falsejant els esdeveniments, no
permeteren als meus amics, d'adonar-se de la urgència del meu requeriment,
de manera que sobrevingué la invasió de Franco, 1939, i els meus Arxius res-
taren a la mercè de la catalanofòbia dels invasors (doc. núm. 12).

De seguida, després de l'entrada del Gl. Franco a Barcelona, un tinent
s'apoderà del Servei Meteorològic de Catalunya.

El Director, Dr. Fontserè, que era absent, s'afanyà a fer-li remarcar que els
meus Arxius eren un dipòsit legal que em pertanyia i, en aquell moment, a la dispo-
sició del Comité Meteorològic Internacional, per decisió del Govern Espanyol.

Entré altres coses, el tinent digué que l'ordre rebuda especificava que
calia agafar les colleccions f otogra fiques del Sr. Patxot.

El Dr. Fontserè insistí per obtenir-ne rebut, cosa que li fou refusada
grollerament i se l'allunyà per força.

El Sr. Marín, Director del Servei Meteorològic Espanyol, que s'esmunyia
a Barcelona, havia estat deixeble del Dr. Fontserè i àdhuc havia fet pràctiques
en el S. M. de Catalunya ; el Dr. Fontserè tingué la noble generositat d'anar-lo
a trobar: fou indignament rebut, insultat i obligat a retirar-se amb amenaces.

Un dels agents del Sr. Marín, completà la informació confessant que,
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a més de l'ordre escrita, també s'havia rebut l'ordre verbal de trepitjar tot el

que pertanyia al S. M. de Catalunya.
Després, se'n portaren els meus milers de clixés cap a Madrid el somni

de venjança del qual, destorbat d'ençà de tants anys, era així acomplert.

Fou el castig espanyol de la meva collaboració a la publicació de l'Atlas Inter-

nacional dels Núvols C. M. L, associat amb el nom de Catalunya.
És així, vandàlicament, que se m'anuncià el nou règim.

Més tard, vaig ésser depurado i multat, després d'haver sofert un chan-

tage clàssic, que un altre dia contaré.
També la meva biblioteca, especialitzada en ciències físiques i matemà-

tiques, que jo volia llegar a la meva Terra, fou pillada i no pas precisament

per les turbes.
Segurament que aquests vandalismes foren inscrits, segons el voca-

bulari de l'Espanya actual, com una de las gloriosas victorias, que tan formi-
guegen en les cròniques de l'època.

En el document núm. 49 bis, trobareu una narració sumària de la des-
trucció brutal del S. M. de Cat alunya i del robatori premeditat del meu dipòsit
científic, manat fer per la gent de Madrid. Tot passant — doc. núm. 49 bis —
hi constatareu l'atreviment d'aquell Director del S. M. Espanyol el qual,
en una exposició, presentà com essent de l'aviació espanyola, unes còpies de
les fotografies, tan conegudes, del nostre collega Mr. Quenisset. Això em recorda
una empassegada per l'estil, feta per un Director posterior del S. M. Espanyol,

amb l'Atlas Hildebrandsson.
Quant a l'inventari de la usurpació i de les destruccions en trobareu

una llista, no pas ben completa, en la meva carta del 10 de Novembre del 1939
al Gl. Delcambre, President C. I. E. N., pregant-lo que el trametés al Prof.
Hesselberg, President C. M. I. (doc. núm. 17).

La censura, previsora i còmplice, m'havia tallat tota comunicació
amb el meu país, de manera que jo no tinguí coneixença del pi llatge del meu

dipòsit fins alguns mesos després.
Davant dels fets consumats, escriví al Gl. Delcambre, President C. I.

E. N., demanant-li la intervenció del C. M. I. (doc. núms. 12 i 13).
I, de cara a l'esdevenidor, el 6 de Febrer del 1940, vaig dipositar a la
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Secretaria O. M. I., a Lausanne, amb 1'intervenció d'un notari, un plec lacrat,
adreçat al President O. M. I., per tal d'ésser obert uli cop jo sia finat.

Aquesta solemnitat fou honorada amb l'assistència, com a testimonis,
del Dr. Robert Guex, membre del Tribunal Suprem Federal¡ del Prof. Georges

Bonnard, Canciller de la Universitat de Lausanne (doc. núm. 1g).

Aprofitant les circumstàncies i la meva incomunicació, el Sr. Marín,
Director interi. del S. M. Espanyol, cuità d'assistir a la reunió de Berlin (1939),
on enganyà 1'O. M. I., dient amb frase guerxa que els meus Arxius estaven

en seguretat definitiva; l'absència del Gl. Delcambre estalvià al Sr. Marin el
retop que la seva mentida mereixia.

En conseqüència, el 17 de Març del 1941, vaig demanar a la Secretaria
O. M. I., a Lausanne, la rectificació pública de la duplicitat Marín (doc. núm. 25).

El Prof. Hesselberg, atenent la demanda del Gl. Delcambre, escriví
al Director del S. M. Espanyol, Sr. Luis de Azcárraga, referent al meu dipòsit
i en rebé una resposta dogmàticament negativá, basada en una altra mentida
dictatorial. Davant d'aquesta actitud, el President O. M. I., cregué que no
devia continuar.

Fou aleshores que jo em vaig decidir a intervenir-hi personalment.

El 31 de Gener del 1942, escriví directament al Director del S. M.
Espanyol fent-li avinent els meus drets d'ençà del començament i invitant-lo
— 23 de Febrer del 1942 — a ajudar-me a resoldre la qüestió « d'una manera
impersonal i a les altures de la discreció i de lIonorabi.litat científiques »
(docs. núm. 26 i 28).

El Sr. Luis de Azcárraga, Director del S. M. Espanyol, aviat es deseixi
dels meus arguments legals perquè, segons ell, a Espanya no hi havia hagut Govern
legal abans de la rebellió Franco; ell oblidava que el mateix Gl. Franco havia
compartit el Govern de la República, com a Secretari del Ministre de la Guerra.

El Sr. Azcárraga tingué la benvolença de realitzar aviat el meu desíg
perquè, sense avís previ, el 13 de Juny del 1942, trucava al meu despatx de
Fribourg (Suïssa).

El Director del S. M. Espanyol, sense preocupar-se gaire de les pre-
cisions, havia anat a Barcelona, no pas a veure els actors i testimonis que jo
li havia recomanat, sinó senzi llament a furgar respecte de la meva persona.
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Fou solament aleshores quan descobrí que jo ja tenia el meu Obser-
vatori privat i havia organitzat treballs i publicat llibres, abans que ell — el
Sr. Azcárraga — fos nat, cosa que confessà reconeixent que jo no era pas
« solament el Mecenes que ell s'havia pensat ».

Partint de tal confessió, va prendre gran volada en els seus elogis dels
esforços i la capacitat del Dr. Fontscrè i de mi i, com que ara — digué — el
Servei Meteorològic Espanyol estava més ben proveït de diner, ell ens oferia
tota mena de facilitats per al desenrotllament de la meva Fundació i dels meus
Arxius —que ells m'han usurpat — per tal de «donar-los un major esclat », etc.,
etc. ; naturalment, a condició que això fos fet sota l'ègida dels qui m'ho han pres.

El ditirambe del Sr. Azcárraga em féu esclafir un franc i somrient
non serviam, que retornà el colloqui a l'espinosa realitat.

Era la secular tragèdia espanyola en acció : les diferents mentalitats.
Segons el raonament del Sr. Azcárraga, ell me feia una proposta seductora,
mentre que la meva consciència, que no és pas colloïdal, ho entenia com una
bestreta de suborn, o sia, manca de respecte.

Havent-se trencat així l'encís, el Director del S. M. Espanyol canvià
de tó, invocant el constrenyiment dictatorial, en el qual, ni la personalitat
humana, ni el respecte d'alt ri, no compten per a res. Fent ús dels privilegis
que ell gaudeix, el Sr. Azcárraga encetà al capítol dels retrets, dels quals no
era pas el més petit la meva independència en les relacions internacionals,
entre altres, Fajudar a la publicació del Atlas C. I. E. N. i, sobretot, el crim de
la meva edició catalana, que fou la que provocà la meva expoliaciO per part d'ells.

Trobareu una curta síntesi de la nostra entrevista en la ineva carta
informativa del 20 de Gener del 1947, a Sir Nelson Johnson, President 0. M. I.

Després de dues hores de sessió molt interessant com experiència de
psicologia comparada, però completament inútil per a resoldre l'experiència
entre mans, el Sr. Azcárraga se n'anà fent dues afirmacions :

a) precedit de la seva professió de fe catòlica, ell me repetí : « que acon-
sellaria al General-Ministro , que no em retornés els meus Arxius ».

b) que ell me diria «l'ús que n'ha fet ».
La primera ell l'ha acomplerta, perquè els meus Arxius continuen

usurpats.
La segona, no l'ha pas acomplerta; però ha ofert oficialment als Mem-

bres del C. M. L, l'estudi dels meus Arxius a Madrid i la confessió que el fruit
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de llur robatori, serveix de base al S. M. Espanyol e per als desenrot llaments

ulteriors ». Aquest desvergonyiment és l'exponenc ial de les heroïcitats

Marin & Cia.'
Jo el vaig acomiadar dient-li la meva refiança de que, com que era tan

jove, tornaria un altre dia amb mi llors disposicions.

No tenint cap notícia de la reunió de Londres, 1947, en la qual se m'havia
promés que s'ocuparien de la meva reclamació, i com que la meva vellesa
m'aconsella aprofitar el restant de vida per a enfocar bé moltes coses, escriví
el 17 de Març del 1948 al President O. M. I., insistint sempre en la urgència
de la rectificació de la mentida Marín, puix que aquesta qüestió és de la sola
competència de 1'O. M. I. i s'arrosega deplorablement ja fa set anys en una

indulgència aparent que, pràcticament, esdevé una resistència passiva (doc.
1	 3), _	 núm. 5
1> Verament, hi ha molt de temps que jo hauria pogut fer la meva requesta

acollint-me al procediment de les lleis que regeixen la impremta en tots els
països civilitzats, però com que la Ciència és espiritualitat, jo no m'abaixo i
em quedo en la llei moral : fora de tot constrenyiment material, jo apello
solament a la consciència.

M'adono perfectament de la desagradable posició de 1'O. M. I. en
aquesta qüestió, però no és pas culpa meva ; és culpa de l'actual Govern d'Espa-
nya, que no sembla vigilar prou les fetes de certs subordinats seus o bé que,
potser, es deixa enganyar per ells en una atmosfera apassionada.

1 Verament, el Sr. Azcárraga no és gaire dotat per al dret.
Quan la seva visita, una vegada, vaig interrompre el seu parlament fent-li remarcar

que, segons ço que ell explicava, lo la no reclamaria més la «devolució »  dels meus Arxius,

sinó llur 8 restitució ». A això, ell me respongué, que aquestes distincions eren l'afer d'altri.
Perquè, el Sr. Azcárraga no era més que el desbordament d'una força material

arbitrària, però sense presa en la consciència i no podent assolir el domini de la intelligència.
Durant la nostra conversa i a mida que la reunió desplegava tot el seu joc, vaig

adonar-me de com jo li era anacrònic. 	 roclamacióSens dubte, el Sr. Azcárraga, tan jove, era la florida de la dictadura, p
dogmàtica del tradicional pronunciamiento; mentre que jo, tan vell, m'estava quiet,
encallat en la meva centúria caducada.

No obstant, aquesta constatació, no em feia gens de neguit, cap sentiment d'Infe-
rioritat; ben al contrari, augmentava les distàncies i, per tant, la meva independència.

Per tal d'acabar, vaig proposar al Director del S. M. Espanyol, que vingués a
veure'm el dia que, per comissió de servei, ell pogués acostar-se a la Suïssa, perquè, aleshores,
lleialment cara a cara, jo comptava convencer-lo de la insuficiència i la parcialitat de les
informacions que li havien donat del costat burocràtic (doc. núm. 3 1 )•

677



GUAITANT ENRERA

Dit això, fàcilment comprendreu, Honorat Collega, que jo no puc,
ni dec, romandre més temps en silenci, víctima moral i material dels uns i dels
altres, tant més quan el meu cas és un document que es pot considerar repre-
sentatiu de tota una sèrie de fets semblants, que pateixen ignorats en l'ombra,
perquè llurs víctimes no tenen ni els mitjans, ni la llibertat, ni el coratge,
de fer oir llurs clams.

Així descarregat del meu deure d'informació pública mal m'hagués
de costar nous pillatges — abans de cloure la meva vida, jo confio el meu
requeriment a la Ciència mundial — anacional — i, a la meva edat de 76 ans,
llego als meus Collegues de tots els països, el judici i la condemna dels malfets
premeditats, comesos pels meteoròlegs espanyols del nou règim, sobrevinguts
per la violència i arrapant-se a l'arbitrarietat.

I ja que 1'O. M. L, presa en el desgavell de burocràcies internacionals,
defuig la rectificació de la mentida Marín, jo us invito, Honorat Collega, a
fer-la Vós mateix en el vostre exemplar (B, 44, pàg. 25), justificant-la amb una
nota marginal del pillatge i la destrucció dels meus Arxius Meteorològics.
D'aquesta manera, individualment, fareu franca 1'O. M. 1. i, finalment, la
seva personalitat purament científica, serà vindicada collectivament per
integració individual.

Vull creure que, enmig de l'actual enfangament social en la subversió
de poders, un crit d'independència i de redreçament científics, apellant a la.
consciència i a la llei moral, no pot pas romandre perdut. Mens agitat molem.

Donant-vos gràcies de l'acolliment que fareu a aquesta carta,

Accepteu, Honorat CoNega, el meu respectuós homenatge.

lu
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Aqueixa Carta Circular als Membres de 1'O. M. I., duia com a presen-
tació les següents cartes autògrafes, que tradueixo de llurs diferents originals 1:

Al Senyor Director de 1'U. N. E. S. C. O.,
PARIS

Honorable Senyor :

Ací porto a la vostra coneixença fets deplorables que, abusant de
Fautoritat, ultratgen d'allò més i trepitgen l'amor i la dignitat del saber que us
és encomanat : la Ciència.

Estic segur que trobareu en ells algunes veritats que apellaran a la
vostra consciència, clamant pel dret i la justícia.

Molt respectuosament vostre
1,10

Al Senyor President de 1'O. M. I.,
LONDON

Honorable Senyor:

És ensems el meu deure i el meu dret de fer això, com a marmessor i
com a vell investigador científic independent.

Tingueu en compte que ho he fet després d'haver-vos previngut lleial-
ment i després de més de set anys de deferència expectant envers 1'O. M. I.

Però; com que ja sóc bon xic vell, això devia fer-se abans del meu traspàs.
Tal és el meu obrar.

Respectuosament vostre
m

i Totes eren datades a Fribourg (Suïssa), el Juliol del 1948.
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Al General E. Deleambre
Antic President de la C. I. E. N.,
DÉNÉE

Honorable Col-lega :

Heus-ací una síntesi històrica de l'obra que Vós prologàreu tan noble-
ment com a President de la C. I. E. N., i que uns funcionaris de VEspanya
actual han destroçat vandàlicament.

Ara, jo Vepilogo assajant de retornar-ne el trossam a llur originària
honorabilitat científica.

Una vegada més, preat General, aquest català, expatriat voluntari,
us estreny cordialment la mà

19

Al Senyor Conseller Federal Phil. Etter,
ISERN

Honorable Senyor:

Era el meu deure i el meu dret de fer aquesta reivindicació científica.
Jo us en faig lleialment sabedor i, mijançant Vós, si cal, la porto a la

coneixença del Govern Suís perquè, si una acció exterior volgués falsejar
l'esperit purament científic del meu redreçament, ja des d'ara estic a la dispo-
sició del vostre Govern, per tal d'esqueixar completament el vel del qual el
meu requeriment no fa més que alçar-ne una punta.

Accepteu, Honorable Senyor, el meu respectuós i agraït homenatge.

w
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Llista dels materials dipositats en el Servei Meteorològic de Catalunya
i usurpats o destruïts per ordre del Servicio Meteorológico Español de Madrid.

Les observacions comprenen els anys del 1923 al 1936, de la Secció
Nefològica de la Fundació C. Rabell i Cibils.

a) més de 3820 clixés originals, sobre vidre, 13 x18 cm.
b) més de 385o clixés originals, 1 0 X25 cm.
C) més de 55oo fitxes d'arxiu 7 X7 cm.
d) les llibretes amb les dades tècniques correspoments a cada fotografia.
e) les llibretes donant l'estat del cel cada 2 hores, del 1923 al 1936.
f) diapositius sobre vidre 13 X 18 (exposició C. I. E. N., Barña).
g) nombrosos diapositius 8 1/2 x Io i stereoscòpics 8 X 16 cm.

La part instrumental comprenia :
h) dos teodolits nefoscòpics Taffara complets, amb intercomunicació

telefònica per línea especial.
i) aparell de projecció per a reduir els formats 13 x18 cm. a 7 X7 cm.
i) dos armaris amb vidres per a biblioteca i arxius.
k) colIceció força completa de tractats de nefologia i de fotografia.
l) cisalla, planxes, etc., per al niontatge de les fotos.
M) laboratori fotogràfic, ecrans selectius, etc.
n) aparells stereoscòpics d'escamotatge.
o) dispositiu transparent, amb vidres mil .limetrats i reostat de reglatge,

per a amidar els clixés amb precisió.

Hi havia també dipositat del meu Observatori de St. Feliu de Guíxols:
P) el meu Registre Meteorològic de St. Feliu de Guíxols donant totes

les observacions mensuals en una sola pàgina.
q) totes les fulles de la Xarxa Pluviom¿trica de Catalunya ormejades

per l'Observatori de St. Feliu de Guíxols.
r) centenars de metres Tanemogrames a gran desplegament per a

l'estudi de les ratxes de la tramuntana.
s) observacions originals i fulles dels inscriptors del meu Observatori

de St. Feliu de Guíxols.
t) estadistica de les observacions en fulles gran format.
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Tot el que es referix a ordenació, comptabilitat i administració de tot
l'anterior i altres coses que no podem precisar de memòria.

Tot el material fotogrà fic, meteorogrames i registres, s'ho emportaren
a Madrid per a lluir-lo merament corn a cosa pròpia, perquè la destrucció
dels registres d'observació implica no poder treure tot el fruit del treball fet,
cosa que tant se'ls en dóna, car llur intent passional fou impossibilitar l'impor-
tant treball bàsic que nosaltres teniem entre mans.

CAPIA

A Monsieur le Conseiller Fédhal,
BERN

Honoré Monsieur,

Lors de la réunion du Comité Météorologique International à Koben-
havn, Septembre 1929, mon INSTITUC16 PATXOT offrit de pourvoir à la publi-
cation de l'Atlas Général des Nuages, code qui devait regir les observations de
tous les pays. .

Mon offre fut acceptée et on aceorda d'en faire une triple édition
en français, en allemand et en anglais ; il fut aussi spécialement autorisée une
édition catalane, comme reconnaissance : ce livre que je vous présentel.

C'est surtout lui, honorant la Catalogne, qui déclancha la fureur his-
panique franquiste laquelle, avee sa rapacité coloniale, s'emporta à détruire
mon organisation, mes instruments et les travaux coordonnés que nous real-
sions depuis des années. Dans la brochure ci-jointe, vous trouverez le récit
documenté de cette brutalité dictatoriale.

Je vous les offre en témoignage de Vactuelle morale publique espagnole
et comme exemple des procedés de gouvernement que le Gl. Franco emploie

1 Aquest carta era la dedicatòria autògrafa en l'exemplar català de l'Atlas Inter-
nacional dels Núvols, que jo li trametia.
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contre notre Catalogne, paree qu'elle a le bonheur de posséder encore une áme
à elle et le malheur d'étre une enclave européenne 1 dans un milieu rebutant.

Avec mes respectueux hommages,
P.

Fribourg, Octubre 1948.

Fribourg le 15 novembre 1948

Monsieur le professeur P.-L. Mercanton
20, av. de l'Eglise anglaise
LAUSANNE

Cher Monsieur :

Je vous accuse réception de votre honoree du 10 ct et des deux memoires
dont je vous remercie. Je les lirá avec plaisir au milieu des soucis de famille
qui prennent maintenant mon temps.

Aussi, je vous suis très reconnaissant de Fattention portee à ma lettre
aux Membres O. M. I., laquelle n'est pas une consultation, mais simplement la
proclamation de faits méconnus, afin que chacun puisse les juger à sa façon.

Comme je n'ai pas de la vieillesse la méme idée libérale que vous, car
je me sens vieux moralement et physiquement, je me suis décidé à me débar-
rasser de cette question qui, depuis longtemps, pesait lourd sur mon esprit;
continuer à me taire ou mourir sans parler, aurait été un démenti à toute ma
vie et mon expatriation n'aurait cu plus de sens.

1 Barcelona, Mitte März 1951
Barcelona möchte man das spanische Paris nennen. Tatsächlich hat die Haupt-

stadt Kataloniens ihr Antlitz mehr gegen Norden gerichtet als nach Kastilien und Anda-
lusien ; sie liegt, geistig gesehen, noch auf der «europäischen»  und noch nicht auf der
«afrikanischen»  Seite der Pyrenäen (welche ja von vielen Kennern der spanischen Men-
talität und nicht zuletzt von den heutigen Machthabern in Madrid als die entscheidendere
kontinentale Grenzschranke angesehen werden als die Meerenge von Gibraltar). Diese
europäische Wendung Barcelonas zeigt sich schon dem oberflächlichen Besucher...

Peter Schmid, Die Weltwoche, Zürich, den 22 März 1951.
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La différence de notre point de vue provient de ce que: vous raisonnez
d'après le droit public qui, maintenaiit, n'existe pas en Espagne, tandis que
moi — incorrigible de toute ma vie — je m'inspire toujours dans la lo¡ morale
de la conscience qui, en ce moment, n'est pas applicable non plus là-bas oú
règne l'arbitraire.

Permettez-moi, donc, de vous souligner la causa gima de mon appel,
que vous laissez tout à fait à cóté, quoique cela soit la raison de mon attitude
envers FO.M.I.

Surprise dans sa bonne foi, FO.M.I. a imprimé dans un de ses comptes
rendus que mes archives « étaient en sécurité définitive », lorsqu'elles étaient
réeflement « volées ».

En rétablissant la vérité, j'ai demandé à FO.M.I. la rectification du men-
songe Marin, aggravé par son successeur.

Or, VO.M.I. s'est refusée jusqu'à présent à rectifier, de sorte que, dans les
publications O.M.I., le mensonge d'un voleur officiel a plus de valeur que la„
vérite du cítoyen volé.

Je ne sais pas si cela rentre dans la logique du droït public bureau-
cratique, mais ma conscience se revolte devant ce camouflage obstiné, et ¿est
seulement d'après ma conscience que je peux et je dois agir : ¿est pourquoi ma
Lettre aux Membres O.M.I. Je sais bien que cette notion de conscience est tout à
fait démodée, mais, que voulez-vous ? j'appartiens toujours à mon siè 1e dernier.

Par contre, je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque vous dites :
«VO.M.I. n'est pas une association proprement scientifique»; je l'ai découvert moi-
méme trop tard car, si je m'en étais aperçu avant, je n'y aurais eu aucun rapportl.

Finalement, je vous demande loyalement pardon de ma dédicace.

i No gosant resoldre el conflicte en justícia, ço és, desmentint la mentida oficial
franquista, que la sobtà de primer per ignorància i que, un cop degudament coneguda,
segui encobrint per burocratisme estatal internacional, com que inevitablement la qües-
tió li feia molta nosa, l'O.M.I. decidí acabar-la d'un cop pel procediment polític vulgaríssim :
dissolgué l'antiga C. I. E. N., que era ncmbrosíssima, i l'acoblà amb una Secció novella,
reduint-la a un petit nombre de personalitats científiques, totes e lles funcionaris d'Estat.
La veritat no hi guanyà res, ni la dignitat científica tampoc, peró 1'O. M. I. salvà les apa-
riències de l'internacionalisme burocràtic estatal.
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En 1'écrivant, je vous ai associé mentalement au felibrige et cela a amorcé mon
ironie latine ; j'aurais dú m'abstenir, excusez-moi, donc, et veuillez la consi-
dérer comme non avenue 1.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Professeur, mes respectueux hommages.

19

1 Heus-la ací:
u Voici un Cu. dictatorial dans lequel 1'O. M. I. se trouve plongée et d'oú j ,essaie de

la dégager.
Comme ce Cu. est si rare, je donne le processus de sa formation afin que l'obser-

vation ne soit pas perdue et que les météorologues du monde entier puissent la conserver
dans leurs archives. »
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LA MALURA DE L'OCUPACIO

«Loin des yeux,
loin du cceur. »

... i de la consciència
PATXOT

Un cop absents, tot ço del nostre restà en mans del personal adminis-
tratiu i, com és prou sabut, aquest es sentí desemparat i es trobà esmaperdut,
avesat com era a seguir merament la directiva de la qual depenia.

Llevat de l'amic En Jordi Rubió, el qual prengué cura de la meva
Biblioteca mentre pogué, i de la família del nostre jardiner, que es portà amb
dignissima fidelitat, tot l'altre restà momentàniament a la bona de Déu.

La impressió pública que féu a Catalunya la tan desitjada liberación,
no fa cap honor a aquesta i molt menys a la part de la nostra gent que havia
procurat afavorir-la ; la illusió, un cop esdevinguda realitat, contradeia i
esborrà aquella, car la por corporal fou substituïda per la por espiritual.

Però, com que l'home és « un animal de costum », segons digué un
pseudo-filòsof, la gent s'anà avesant al capgirell mental, moral i material, con-
sumat, deixant-se anar a l'instint del primum vivere.

Aleshores, alguns dels meus collaboradors d'actuació cultural, comen-
çaren a recordar-se dels materials aplegats o en gestació i els anaren recollint.

Passat aquest primer i digne impuls degut a la inèrcia originària,
l'ambient que respiraven i els exemples que els voltaven produí el seu efecte
desmoralitzador, i fou llavors quan s'acudí a algun d'ells que, mentrestant, els
materials meus i predestinats a una obra conjunta, bé podien utilitzar-se
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individualment. Un cop en el pendent i relliscant seguint el anal exemple de

prensió importat, alguna consciència acomodatícia pensà que també se'ls
podia quedar, temptada per la illusió traïdora i pecadora, de guardar-los
així mellor.

Això és humà, molt humà, j a ho sé, però és massa baixament humà per
a ésser admès en les altures de la intelligència conreada on nosaltres actuàvem.

Quan fou estabilitzat una mica el meu estatge en altres terres que lo
coneixia de molt jovincel i que m'agradaven, vaig preocupar-me d'arreplegar
tot el que pogués de l'escampall fet per la ponentada en les meves tasques
culturals ; llavors començà el calvari de sorpreses i decepcions, morals i
materials.

No mancà qui contradí resoludament el meu dret — que l'havia ajudat
a viure durant anys — discutint-me 1 segons una lògica que m'era comple-
tament ïnconeguda, basada en doctrines toves, plasmables a gust del qui
se'n servia ; d'altri, cercaren d'esmunyir-se dintre del desgavell imperant,
i no mancà qui em negà desvergonyidament el dret, car no mereix mellor
qualificatiu el seu obrar. Adhue alguna Corporació s'encabiria en tan mala
companyia.

Els fets amb què jo topava em feren cruel punyida, puix mostraven
cruament el daltabaix social esdevingut a Catalunya ; donat el nostre caràcter,
poca por me feia la tirania, però allò era un pervertiment de consciències i un
mancament de sentiment que m'esveraven.

Sobretot, en voler recollir diners condicionats, perquè, no podent acom-
plir-se la condició imposada, aquells diners me revertien, vaig trobar-me
amb unes resistències de mal dir, que feien pensar malament, i que val més
no dir i àdhuc oblidar-les, en aquests temps de transgressió corrent 1.

Fou dintre d'aqueixes foscors que un amic d'anys i de molta experiència
en el domini inteRectual, m'escrivia que, entre moltes errades, es cornet sovint
la de « no distingir el que és un dret del que és un favor », i un altre que suava i
s'esgargamellava recollint el que podia de ço que em pertany, també em deia
per l'estil referent als seus contradictors : « que confonen Catalunya amb ells
i ço dels altres amb ço seu, encar que suposo no deuen voler confondre el seu
amb ço dels altres ».

i Un capital inicial de 20 000 pts., que havia produït interés durant anys, desprès

de moltes enraonades, se'm retornà esdevingut rg 500 pts.
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Si no fos que em sobra experiència¡ tinc prou coneixement del món,
de la societat i de la vida, per a que em sorprenguin els fets de l'actual regira-
ment, ací escauria retreure aquella punyida de Mn. Jacint Verdaguer

«De l'arbre caigut tothom ne fa llenya»

i, preferentment ho fan els qui, després d'haver-ne gaudit la florida, també
se n'han menjat el fruit.

I prou d'aquest rengle, que molts trobaran que no havia d'haver esmen-
tat, però que la consciència i el meu poc respecte de la comèdia humana m'im-
posen de dir ho, en acordança amb el meu temperament rectilini, avesat a
disciplines exactes ; perquè, de por de la por, de convencionalismes i ficcions
i mentides que corquen l'ànima del poble, n'hi ha un farciment a casa nostra
per això és saludable esventar-los i jo soc tramuntanene.

BERDYAEFF ha ben copsat aquest fet de la psicologia collectiva : Toute-
fois, si notre époque se distingue par la place extraordinaire qu'y tient le mensonge,
ce mensonge est d'une esPèce particulière. Le mensonge est considere comme un
devoir sacre, au nom de fins superieures. Le mal est justifié au nom du bien 1.

Es la glossa moderna de la vella dita pecadora: (cel fi justifica
els mitjans».

1 N. BExnYAEFF. Royaume de l'Esprit et Royaume de César. Pág. 7. Neuchátel, 1951.
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No hay peor cuña
que la de la propia madera

Dita castellana

A part del meu dret, moral i material, en la qualitat de Padrí d'Aules,
i havent-se barrejat públicament el meu nom en el trasbals que causà la mort
de 1'I. C. D., associant-me a consells o a decisions en els quals no he tingut
part de cap mena; després de plànyer-me de la manca de respecte, massa
general, amb què ara es tracten persones absents que han actuat sempre a
plena llum i a pit descobert, vull dir-hi la meva, clarament i lliure, per tal que

« cada pal aguanti la seva vela », segons la frase marinera.

Durant tot el temps que estigué a Suïssa, vora nostra, la Sra. Verdaguer
solament me digué dues coses referents a 1'I. C. D. ; accidentalment, en una
conversa, sortí que s'havien esborrat els noms de les aules i, un altre dia, me
comunicà directament, que s'havien retirat els documents de la Fundació
Maria Patxot i Rabell.

Segurament, la Sra. Verdaguer volia estalviar-me l'efecte que poguessin
fer-me certes noves i, d'altra banda, la discreció i el respecte mutus, m'imposaven
no preguntar-li'n res.

Més tard, m'ensenyà una carta que enviava a Barcelona, contestant a
una altra de la Srta. Carreras ; el seu contingut era difús, no precisava cap
ordre, ni cap decisió, però vaig endevinar-hi que, en aquells moments, VI. C. D.
era una barca sense patró, anant a la deriva en l'aiguabarreig de dos corrents,
molt tèrbol un d'ells : situació que feia condol tractant-se d'una nau que
havia capejat temporals.

La Sra. Verdageur tornà a Barcelona, emmalaltí i no me'n digué res més.
Indirectament vaig heure esment de que 1'I. C. D. havia estat cedit

a la Diputació franquista, la qual l'havia lliurat a la Falange, violant així
la seva fe de naixença, torcent la seva dignissima història i capgirant-ne la
finalitat.

De moment, no me'n vaig preocupar més.
Aleshores m'absorbia el problema indeterminat i complicadíssim, de

situar una família expatriada dintre les possibilitats dels diferents països,
regits per lleis laberíntiques i arbitràries en un miratge de panorames dissol-
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vents que feien perdre l'esma, per experiència que un hom tingués de les coses
internacionals, llavors més desorbitades que mai.

Adhuc sense saber res del que havia esdevingut a 1'I. C. D., però pre-
sumint-lio -- perquè costava poc d'endevinar als qui, essent fora, vèiem les
coses sense les deformacions i les mentides de la censura — vaig enviar a la
Sra. Presidenta I. C. D. la carta que segueix per tal de sostreure els noms de
les nostres filles a l'apostasia que es veia venir i que jo ignorava que ja havia
estat consumada :

Gstaad, 16 d'Agost del 1940

Senyora:

Aquesta carta és una acte de consciència i una reivindicació d'estimats
difunts (a. c. s.), els noms dels quals nosaltres corlligàrem a l'espiritualitat de
l'Institut de Cultura de la Dona, tal com el concebé i el realitzà la seva Fundadora.

Car, he tingut esment de convocacions, representacions i decisions dels
Padrins d'Aula, mentre que a mi no m'ha convocat ningú i, per tant, tampoc
no he delegat la meva representació a ningú.

És clar que jo sóc lluny, però, tal corn volgueren trobar-me els qui
m'expoliaren, també podien haver-me trobat els qui m'estimessin o em res-
pectessin, almenys. A la meva edat, 68 anys, hom ja té la vida escrita i no
és pas a l'ombra que jo he escrit la meva.

Per aqueixa raó vinc ara — a posteriori per oblidança vostra a com-
plir el meu deure i a exercir el meu dret de Padrí d'Aules, expressant-vos la
meva categòrica desaprovació de l'arbitra ri, torcement, moral i material, que
es fa de les nostres donacions.

La recordança dels nostres difunts (a. c. s.), segellada en l'Institut de
Cultura de la Dona, proclamava una devoció a la Llei moral i al Dret natural,
fonaments socials que ara veiem negats i menyspreats, en mancament de
reciprocitat.

Davant d'això, ni aquells noms, ni els nostres, no deuen figurar en la
vostra Institució, i jo els en trec, restituint-los així aquella significança Vespi-

o=



L'INSTITUT DE CULTURA DE LA DONA

ritualitat de la qual caldrà invocar novament quan, esvanida la personalitat
humana en la inconsciència d'un automatisme forçat, l'home s'hagi de reco-
brar, puix que sense homes, podrà haver-hi colles i ramades, però no hi haurà
mai humanitat. I Fhome és una criatura de Déu.

Seguint el mateix raonament, demano que retorneu als meus apode-
rats el banc de melis que hi ha a l'entrada de la sala de festes, el qual, per dur
les meves inicials R. P., i ésser del meu antic despatx de FEmpordà, no pot
continuar fent acte de presència en un lloc on el portà una germanor que ara
no existeix.

En la refiança que amb caritat cristiana envers els nostres enyorats
difunts, que Déu els hagi, judicareu aquest redreçament en la se renor de la
intelligència on ha estat escrit, i que sentireu el meu plany amb l'emotivitat
que pertoca a la Dona, de la qual e lla no deu mai abdicar si vol mantenir la
dignitat i la noblesa del seu bell reialme,

Us en dóna gràcies, desitjant-vos, Senyora, el millor encert en el com-
pliment del vostre comés, i que Déu vos guard de la temença de veritat, la
nafra social més greu de casa nostra

19

Senyora Presidenta

Instituto de Cultura de la Mujer
BARCELONA

La meva carta, certificada, em fou retornada dient que : la destinatària
era desconocida. Vaig agafar el mateix sobre, sense obrir-lo, i ficant-lo dintre
d'un altre, ho vaig enviar a un amic, pregant-li que el fes a mans de la interes-
sada, prou coneguda d'ell.

La censura deturà aquesta segona tramesa i el cursà cap a Madrid, d'on
vingueren una colla d'advertiments que no vaig comprendre, perquè eren
fora de la lògica i del vocabulari de la meva època : jo sóc absolutament des-
plaçat en el viure actual.

Però, mentrestant, còpies previsores de la meva carta original, arri-
baren a llur respectiva, destinació, degudament acompanyades.
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La Rosiaz (Lausanne), 11 de Novembre del 1940

A Na M.
BARCELONA

Benvolguda Senyora:

Els vells, com el qui això sotscriu, som gent fora d'època que vivim de
recordances í per això ens arrapem al passat del qual deriva el present. Aquest,
no obstant, sol no voler reconèixer-ho, ni molt menys agrair-ho, malgrat
aprofitar-se'n sovint arbitràriament. 1 el corrent de la vida arrecona els vells
cap a les vores, on formem la riba sense la qual el corrent no passaria d'un
toll de fang.

Ara bé ; en els temps que corren, jo em sento honorat d'ésser vell ;
per això estimo el passat, que és la vida dels vells i no vull que es torci la
meva significança en la part que m'hi pertoca.

En aquest estat d'esperit us acompanyo còpia d'una carta que escriví
Festiu passat i de la qual desitjo que Vós prengueu esment, igualment que
d'altres companys de padrinatge.

La carta esmentada me fou retornada amb el membret de correus
«desconocida». Segurament la destinatària deu tenir un altre títol que el que duia
el sobre.

Aleshores vaig enviar-la a un amic per tal que la fes a mans de la inte-
ressada, fos quin fos el seu títol o càrrec actual. Aquesta segona vegada, la
carta encertà un mal moment de comunicacions i s'esgarrià. Crec que l'adjunta
serà més sortosa per raó del sentit moral que la inspira i així em podreu avisar
haver-la rebuda.

En la refiança de que la Dona que batega en Vós, acollirà dreturera-
ment la meva reacció de consciènc ia,

Amb salutacions als altres compadrins d'aula, us en dóna gràcies

Respectuosament

E9
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En escriure aquest llibre de recordances i experiències personals, a fi
que els meus compatriotes me judiquin tal com realment sóc i no pas tal com

me layan aparentar certes institucions públiques interessades i no Moca gent de

casa nostra, en revisar la meva cartera Cosas de España, que conté un feix de

robatoris, mentides, insults i coses molt pitjors, se m'acudí naturalment, la
usurpació disfressada i el fallirnent, morals i materials, de H. C. D.

En conseqüència, vaig informar-me de gent de diverses procedències,
de temperaments encontrats, d'idealogia ferma o nebulosa i de major o menor
coratge o covardia cívics, en els diferents estaments.

El resultat d'aquesta informació, verbal algunes vegades, és el que
transcric i comento a la seguida, perquè és descriptiu d'un moment psicològic
condemnatori del present, i per tal que no s'oblidi, ni s'esborri, tan fàcilment,
car la gent sol tenir poca memòria — de vegades, expressament — i, en canvi,

els impresos i els escrits romanen sempre fidels a ço que un hom els ha confiat.

És indubtable que, en l'absència de la Sra. Verdaguer, Fundadora i
Presidenta nada de 1'I. C. D., aquest restà bon xic esmaperdut en una situació
difícil, degut a circumstàncies considerablement agreujades per actualitats
que esdevenien cada dia més arriscades i tràgiques. LT C. D. no podia viure
materialment sense el sosteniment dels seus devots i això s'anava afeblint
perquè els mancava l'encomanadís ardiment de la Sra. Verdaguer absent.

En Juliol del 1936, en nom de La Generalitat, En Gassol s'incautà
de 1'I. C. D. ï l'acoblà amb l'Escola Professional per a la Dona, fent-ne una
sola Institució.

A algú que criticà tal decisió, En Gassol rep licà, encertadament en

aquells moments:
— Que preferiu que us el cremin 1'I. C. D. ?
Durant tot el període 1936-1938 es respectà tot el professorat i el per-

sonal subaltern, sense preguntar a ningú com pensava. La antiga Junta havia
quedat sospesa amb la incautació.

La nova directora Srta. Farran feu repintar les aules, esborrant-ne
els noms dels Padrins d'Aula, que hi havia en les parets de cada classe.

En entrar els franquistes, clausuraren l'edifici que després es tornà
a obrir, a càrrec de la mateixa Junta que havia estat sospesa per La Genera-
litat, el 1936.
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La Sra. Verdaguer seguia a l'estranger.
A primers del 1 940 , la Fundadora havia fet dir als membres de l'antic

Consell Directriu i al Sr. Abadal : « que no podia donar la seva opinió per no
trobar-se present i que tenia tota la confiança en e lls, segura que ho resoldrien
en la forma que creguessin més convenient per a salvar l'esperit de l'Obra ».

En virtut d'això, la Secretària, Srta. Vicenta Carreras, féu una sèrie
de gestions prop de la Diputació el resultat de les quals fou voler-li traspassar
l'Institut, a canvi de materialitats que eren ben magres comparades amb el
valor real de l'Institut ; quant a «l'esperit de l'Obra », cap dels tractants se'n
preocupà, ja sia perquè no el sentissin, o bé perquè els fes nosa per als tractes
en curs. Dit en poques paraules ; la proposta encloïa un mal negoci comercial
i un retracte espiritual.

Amb aquest intent, es convocà el Cos Consultiu per a nomenar el Con-
sell Directriu. La Secretària cregué convenient que la Sra. Verdaguer no en
formés part i el Sr. Ab^adal acceptà tal parer.

El dia abans de la reunió del Consell Directriu, la Sra. Miquel presentà
la dimissió, entre altres raons, per no haver fet cas de les seves suggerències
respecte dels Padrins d'Aules i de les garanties de « continuïtat de l'esperit de
l'Institut », no amagant-se de dir : «que no havent-hi la Sra. Verdaguer com
a Presidenta, ella tampoc no volia ocupar el seu lloc ».

El 25 de Maig del 1 940 , el Cos Consultiu que quedà constituït sota la
Presidència de la Srta. Teresa Escubós i Girona, acordà convocar Junta General.

La convocatòria, sense dir el motiu de la reunió, sortí als diaris « La
Solidaridad » i el « Noticiero ». Moltes associades ni n'hagueren esment.

La Junta General es celebrà el 16 de Juny del 1940, amb assistència
del notari Sr. Tries de Bes, requerit per les Sres. Mercè Vilanova i Comas, i
Montserrat Gili i Esteve.

La Secretària, Srta. Carreras, defensà el traspàs a la Diputació en
companyia de la Srta. Raventós la qual creia que el pensament de la Sra.
Verdaguer era ço que es proposava.

La Srta. Gili l'interrompé contradient semblant afirmació.
La Srta. Carreras justificà la seva intervenció replicant: que tiene la

convicción absoluta de que la Fundadora Sra. Verdaguer està conforme con la
proposición y que, al Pasar a la Diputación la Institución de Cultura, no es
cambiar la Obra del Instituto de Cultura, sinó continuar-la.
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Una concurrent demana l'ajornament per tal de poder decidir amb el

degut coneixement de causa, però la Presidenta s'hi oposà dient : que debe

votarse ahora mismo la Proposición.
La Srta. Gili féu avinent que el traspàs no era previst en els Estatuts.

La Secretària lee un artículo de los Estatutos en que se exige la presencia de
tres cuartas Partes de las asociadas para tratar de la reforma de los Estatutos
y de la disolución del Instituto, y a la interrupción de una concurrente de que no
existe esta mayoría, le contesta la Secretaria que no se trata aquí de debatir
ninguno de estos dos asuntos. L'article que la Srta. Carreras acabava de

llegir desautoritzava l'acte que s'estava celebrant, però se'n prescindi

autocràticament.
La Srta. Creus pregunta a la Presidència si un cop l'Obra en poder de

la Diputació, les associades tindrien els mateixos drets i les mateixes facultats.

Havent respost evassivament la Presidenta, la Srta. Creus replica : que si

no ha de continuar igual, ito será ya continuar la Obra del Instituto.
Després d'un curt diàleg entre la Srta. Gili i la Srta. Carreras, aquésta

diu que es va a la votació i la Presidenta demana que s'aixequin les que votin

en contra.
Feta la votació, resulta : 6 vots en contra i 178 vots a favor.
O sia, que 184 votants disposaren illegalment i dictatorialment del

que pertanyia a més de 2000 associades, companyes llurs absents.
Aquesta feta no hauria passat d'una ridicolesa fenomenal, si no fos

per la gravetat del que revelava en la vida pública i que jo no vull

qualificar.

Sense haver-se fet prou pública la convocatòria, ni precisar-ne l'objecte
i en absència o ignorància de la major part de les associades ; sense l'assis-
tència, almenys, de les tres quartes parts estatutàriament requerides per a la
validesa dels acords, art. 24 b, es prengué arbitràriament la resolució, preme-
ditada i convinguda, de lliurar la Institució a una Corporació sobrevinguda
sense la volença del nostre poble, salvant-ne a baix preu solament el cos i
foragitant-ne l'ànima.

Girats obstinadament d'esquena a la Nostra Terra i al seu redreçament,
així obraren aquells tractants, menyspreant a més la significança social de la
colIaboració dels Padrins d'Aula i capgirant i malversant llurs aportacions,
que eren condicionades moralment i cívicament.
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L'argument econòmic que ho tapava tot i sortia com a motivació
del traspàs, no fa més que justificar la severitat del meu lui.

En un any d'ocupació s'liavia abaixat molt el nivell de l'esperit públic,
pervertit per la malura positivista i la nova moral de la renovación, puix que
dominava tan planerament.

Passat l'apassionament i la pressa de les interessades en el traspàs
convingut, en moments de recolliment degué reptar-les l'enormitat de la feta
llur, puix que decidiren convocar una altra Junta General, que tingué lloc
el 28 de Juliol del 1940.

Aleshores, la Presidenta, Srta. Teresa Escubos i Girona, digué : que
la Junta anterior havia estat convocada per l'art. 24 a, dels Estatuts i que
posteriorment entengueren que devia fer-se per l'art. 24 b ; per tant, s'havia
convocat nova Junta per a « rectificar el procediment i ratificar els acords ».
Era proclamar la invalidesa de la Junta anterior.

S'insistí en que el Consell creia que amb el traspàs a la Diputació
« perduraria l'Obra i que això era la millor prova d'afecte a la Fundadora ».

Després d'algunes observacions de la Srta. Gil¡, aquésta i nou associades
es retiraren abans de la votació i, és clar, sense l'oposició, el traspàs fou aprovat
per unanimitat.

Potser algunes companyes de la Sra. Verdaguer i moltes associades,
tampoc no s'havien adonat de que la Institució tenia una ànima o bé, si ho sabien,
no la preaven com devien. Sia corn se vulla, el cert és que triomfà la seducció
de la moral nova i el civisme utilitari portats i encomanats per la malura
de la liberación.

Així morí, suïcidant-se en el desarrelament, la preada Institució que
havia estat nada en serena albada d'afirmació i que, desnaturalitzada, ara
prenia saba en la ufanor de les negacions catalanes, forasteres o aforasterades.

I en la revolada per a caragirar-se, la Institució esborrà amb les fal-
dilles noms que havien estat davanters en el recobrament de Catalunya i que,
després de llur defallior, nosaltres hem de recordar en caritat, amb planyívola
recança.
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Fribourg (Suïssa), 6 de Maig del i95o

A Na M.

BARCELONA

Preada Senyoreta :

Rebuda la vostra resposta i també la informació complementària,
per les quals us dono gràcies.

Passant per alt el procediment extern — públic — que de moment no
puc judicar, el fet real és que se salvà la matèria venent-se l'ànima i violant
la colIaboració dels Padrins d'Aula, car no entraren en compte : és la moral
de la novella època, a la qual tinc l'honor de no pertànyer.

Rebeu la meva salutació respectuosa
P.

De bell començament ja havia traspuat el propòsit d'algú de cedir
l'Institut a la Falange, ço que mogué no poc enrenou i se'n feu cavall de batalla,
davant del qual la Srta. Carreras va negar sempre, amb tota la seva energia,
que hi hagués cap intent en aquest sentit.

No obstant això, l'Institut fou traspassat a la Diputació, la qual el
lliurà a la Falange i d'aquesta manera, pel procediment tan rebregat de la
persona interpuesta, es féu quedar bé la Srta. Carreras i es calmaren els escrú-
pols de consciència, fàcilment calmables amb la moral complaent i sedativa
que ara s'estila i que els de la nostra època no compartim, ni volem tolerar,
perquè som massa rígids i, per tant, gens plegadissos.

Un dels consellers justificà el seu parer, favorable al traspàs, amb el
següent dilema :

— Si no els el doneu, us el prendran.
Aquest argument vulgarissim ï poruc, no hauria sorprès si hagués

estat formulat per algú de la generació novella, que no segueix perquè
S0 esbarriat a llur albir ; però resulta incongruent en boca de gent de la
nostra època.
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Adhue prescindint de tota idealogia, el prendre sense el consentiment
és una usurpació, un robatori, mentre que el donar-los-el era una renúncia, una
claudicació, un sotmetement i una covardia.

La usurpació no anulla cap dret, sinó que el referma amb la protesta
que provoca ; la donació ho desfà i ho perd tot.

La resposta al dilema era axiomàtica per a tot seny despert i lliure :
— Preneu-lo, si voleu, ja que hi esteu avesats i, teniu força arbitrària

per a fer-ho, però no hi teniu cap dret.
Per culpa de Femboirament en què ara vegeta la gent, es veu que aquesta

resposta tan elemental, no s'acudí als propugnadors de la malaurada pro-
posta híbrida de traspàs.

En aquesta qüestió ha sonat el nom de Padrí d'Aula, que les oposicionistes
recordaven i invocaven honorablement, mentre les altres l'arreconaven curosa-
ment, perquè el sol nom els feia un retret de consciència que elles volien defugir.

En la meva qualitat de tal, doblement, insisteixo en fer constar que
ningú m'ha convocat, ni m'ha comunicat res, ni m'ha demanat mai parer,
respecte de les decisions preses, malgrat que l'art. 41 dels Estatuts prescriu
taxativament :

« ART. 41. — Els Padrins d'Aules seran considerats com a creditors
per la quantitat amb què les hauran dotades, sense interessos i nets de tota
altra càrrega, havent de fer efectiva la quantitat al propi tenedor o als seus
hereus o successors legítims ».

Talment fou escrit i estatuït amb l'esperit i la lletra de la justícia i la
reciprocitat de la meva època que, per experiències de mayor cuantía, ja sé
que han estat efectivament derogats per la liberación.

Així contrasten degudament les dues èpoques: la nostra i la dels altres.
Ignoro si algú dels meus companys de padrinatge ha beneficiat mate-

rialment de l'art. 41 transcrit.

La Sra. Verdaguer (a. e. s.), ciutadana honorable ï dama benemèrita,
morí el 13 d'Octubre del 1949, atuïda per la sofrença corporal, cruelment agreu-
jada en el fons de la seva consciència i del seu sentiment per la punyida moral
de veure com la seva Fundació, concebuda en amor d'espiritualitat, llençava
el mantell maternal i apagava el foc sagrat de la seva llar, per anar a fer de
fillastra en un fogar foraster i venturer.
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L'INSTITUT DE CULTURA DE LA DONA

Mentre les autoritats sobrevingudes li celebraven errades honors ofi-
cials com a Fundadora d'un Institut que no és el seu, una munió de companyes
i associades fidels a la naixènça del veritable Institut — entre les quals una
part ja colpides pel desengany i fent acte de penediment — retrobant-se en
el sentiment originari de la Fundació, ne reivindicaven l'espiritualitat i,
aplegant-se separadament en una altra església, li retien devot homenatge,
en unes honres verament cristianes.

Fribourg (Suïssa), 8 de Novembre del 1949

A Na M.
BARCELONA

Preada Senyora

Hem rebut la vostra del 28 pt., acompanyant els recordatoris de la
plorada Sra. Verdaguer, amiga i lleial companya nostra en les tragèdies de
la vida (a. c. s.).

Ens adherim espiritualment i moralment a la vostra dignissima ï
solemnial manera de reivindicar, separadament, la Fundadora d'una Obra
lluminosa de caritat social, que Yenvilidor baf del present, després d'usurpar-
la, s'afanya a entelar amb la complicitat de catalans corsecant-se, alguns d'ells
talment apòstates de llur pròpia honrança cívica anterior.

Escau a Madona Verdaguer, l'auguri que jo fiu al nostre venerable i
heroic Cardenal Vidal i Barraquer, quari jo li deia:

« Vós heu viscut massa
i haureu viscut massa poc ».

Encara que ja no m'interessi gaire la vida, em dol que jo mateix caigui
dintre d'aqueixa afirmació de recança perquè, si el meu físic no estigués tan
marcit amb les darreres empassegades i tingués marge de temps, probablement
aclariríem les foscors passionals, el fangueíx material i les fallides personals,
que han comès la usurpació del nostre antic Institut de Cultura de la Dona.
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Així i tot, crec que si Déu em concedeix un parell d'anys de vida i de
xaveta, ja farà prou que jo no hi digui la meva, lliurement i sense embuts, en
lletres de motlle, com ja ho he fet respecte d'altres robatoris l ; a mi, els remolins,
mentals i morals, del present col-lapse, no m'engoliran pas, car per quelcom
sóc vell mariner.

Amb pregona dolença, rebeu, preada Senyora, l'expressió de la nostra
millor recordança.

fla

I així corn, de bell començament i àdliuc ignorant els fets consumats,
pel mer pressentiment de la consciència jo tinguí cura de treure de l'Institut
de Cultura els noms de les nostres filles, ara compleixo el deure pòstum d'afegir
llurs noms als de les associades que se'n anaren de la Junta abans de la votació
político-comercial, donant així un bell i lloable exemple de fidelitat moral i de
fortitud cívica.

Car, la Falange era a baix, a la porta, en funcions de España libre.

Com que en traspassar a la Diputació fictícia l'Institut de Cultura de
la Dona t, l'esperit de l'Obra» ja n'havia fugit, deixeu-me preguntar de cara
al futur :

— Quines patriòtiques i honorables Dones Catalanes seran ungides
per a donar maternal acolliment a aquella ànima desincorporada ?

1 R. PATxoT i JUSERT. Leitre aux Membres de l'Organisation Météorologique Inter-
nationale et aux Mdtéorologues en général. Edition privée, Fribourg, 1948.

:I
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LA FUNDAC1ó CONCEPC1ó RABELL I CIBILS, VIUDA ROMAGUERA, ÉS FILLA DE

LA GENEROSITAT D'AQUESTA DAMA, LA QUAL, EN EL SEU TESTAMENT, I ENTRE

MOLTES ALTRES COSES, PROVEI PER A NECESSITATS D'ORDRE INTEL-LECTUAL

EN ACORDANÇA AMB AIXÒ, I VOLENT FER-LI UN ESCAIENT MONUMENT WES-

PIRITUALITAT, EL MARMESSOR QUI TALMENT ACTUA S'ÉS ACOLLIT A HONO-

RABLES CORPORACIONS DE CATALUNYA, A LES QUALS RET HOMENATGE, I, AMB

LLUR AUTORITZADA COL-LABORACIO, VA REALITZANT EL COMPLEXE CULTURAL

DE CIENCIA, LLETRES I ART QUE CONSTITUEIX I CARACTERITZA LA FUNDAC1ó.

P- Pataot i Jubert

L'ORFEÓ CATALÀ

Les absents ont touyours tort
Dita francesa

Més que enlloc, en el Casal de l'Orfeó Català, sovint m'havia arrecerat
a pler, potser perquè els músics són més ingènuament expansius que d'altres
estaments intel.lectuals i en l'ambient íntim dels artistes, moltes vegades jo
em reposava de cabòries ben feixugues.

Encara recordo amb emoció una assentada tinguda ámb el Mtre.
Millet, en el piset del seu estatge. Aleshores es tractava de que En Joaquim
Cabot deixés la Presidència de l'Orfeó Català, i el Mtre. Millet me l'oferia amb
una insistència digna d'un millor encert, perquè en la vida, sempre he tingut
gran cura de recordar i practicar l'assenyat nosce te ipsum. Per això li vaig
refusar raonadament la proposta.

Llavors, el Mtre. Millet, mirantme amb ulls imploradors i amb un to de
veu com un infant que es plany i pidola a la seva mare, em féu mig sospirant

— És que no ens estimeu !
No era pas això, sinó ben al contrari ; eren dues amors convergents, car

jo no servia per al càrrec i no devia d'acceptar, precisament per amor de 1'O. C.

Ara, al cap de pocs anys, bo i evocant commós aquella dilecta efusió,
em trobo acomplint el trist deure de fer respectar difunts i l'esperit i l'obra
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de la nostra generació, portant 1'O. C. a la Justícia, havent-hi en la Junta el
fill de l'estimat amic Mtre. Lluís Millet.

Què es ço que ha pogut provocar aquest malaurat revirament moral ?
És que s'ha ficat dintre 1'O. C. la rubinada sobrevinguda, que fa mesenes

les consciències i esmussa els sentiments.
La carta que segueix, encomanant al meu advocat de procedir judi-

cialment contra 1'O. C., explica ben clar la feta de la Junta que m'ha obligat
a obrar, mantenint l'esperit que hi deixaren els honorables Mtres. Fundadors,
En Lluís Millet i En Francesc Pujol, als quals tota enyorivola honrança de
part meva, car el sentiment originari — el de la meva època — que alenava
l'Obra del Cançoner, es veu que finà amb el Mtre. Pujol.

Genève, 3 de Novembre del 1950
A En Ll. Massot i Balaguer
BARCELONA

Preat Senyor i Amic :

Us confirmo la meva del 3 d'Abril pt.
Començo repetint-vos la cantarella de sempre, ço és: que podeu no

acceptar lliurement les meves propostes d'actuació, si no us convenen, sense
donar-me explicacions i sense que això faci cap minva en la nostra amical
relació. El que sí em convé sempre, és conèixer aviat la vostra decisió perquè
sóc vell, tinc poc marge de vida i, per tant, no puc perdre temps.

A la seguida, us faré el marc dintre del qual s'han esdevingut insospi-
tadament fets deplorabilissims, que són per a mi una major decepció més,
ï us presentaré els personatges que hi actuen. Solament de passada, retreuré
afirmacions en documents, còpies dels quals se us donaran per a1 vostre millor
judici. Els detalls complementaris són cosa d'En Danès, el qual els pot saber
millor que jo. Recordeu que sóc bon xic sentimental i que el meu temperament
rectilini, més que res, s'interessa per la doctrina i e1 sentit moral.

Se tracta d'unes pretensions imaginàries de l'actual Junta Directiva
de l'Orfeó Català, presentades sobtadament i consignades en un document
notarial, que jo vull desfer judicialment.
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L'ORFEÓ CATALÀ

La Fundació Concepció Rabell i Cibils és un complexe de beneficència
intel.lectual amb modalitats diverses, que constitueixen un monument cul-
tural de recordança en honor de la generosa¡ provident Dama que féu deixa
del necessari per a l'acompliment de tan enlairat fi ; així ho proclama i ho defi-
neix, lapidàriament, el pòrtic de les seves publicacions, que ella escampa per
Catalunya i arreu del món, ja sia directament o mijançant els seus collabo-
radors. Aquests col.laboradors, corporatius o individuals, espontanis o solli-
citats, resten enclosos en aquelles modalitats, on són honorablement esmentats
amb tot agraïment ; però ]'essència del monument és un conjunt que ha de
romandre sempre sencer i no es pot fraccionar de cap manera, perquè la recor-
dança que personifia és global, única i total.

Entre les modalitats esmentades, la Fundació C. R. C., enclogué l'Obra
del Cançoner Popular de Catalunya, de conformitat amb el resultat d'unes
enraonades hagudes amb el Mtre. Lluís Millet, el Mtre. Francesc Pujol i jo.

Una de les primeres conseqüències fou que la Fundació C. R. C. enco-
manés a l'Orfeó Català la direcció tècnica de l'Obra, assistit per altres entitats
complementàries. Vaig formalitzar l'avinença i l'encomanda en la meva carta
datada el 28 d'Octubre del 1g25, que trobareu reproduïda a la pàgina 419
del vol. ier. de Materials, editat per la Fundació (Barña., 1926).

Complert aquest formalisme, vaig llogar un piset a la Via. Laietana, on
s'instal.là l'Oficina musical del Cançoner, de la qual el Mtre. Pujol esdevingué
el cap, tenint com a col.laborador el Mtre. Samper especialment encarregat
de la transcripció i la notació ; hi havia tipistes i personal secundari. Jo hi
tenia la meva taula despatx i hi anava cada dia al matí, seguint el meu costum
de controlar personalment les meves Fundacions.

És així com la Fundació C. R. C. posà en marxa l'Obra del Cançoner, sota
la direcció tècnica de l'O. C. i carregant-ne la Fundació C. R. C. tota la despesa.

Quan jo hagui de deixar Catalunya el 1936, el meu comès restà en
mans del Mtre. Pujol, a qui vaig investir amb el càrrec de depositar¡ personal
de l'Obra, en la seva qualitat d'apoderat, delegat meu. Malauradament, el
Mtre. Pujol morí el 24 de Desembre del 1945 i l'Obra quedà fatalment parada.

En plena guerra civil, ell i jo havíem previst un prudent escampall
dels Materials de l'Obra, dintre dels quals es destacaven, especialment per al
meu Arxiu de la Fundació: el Dietari-Historial i el Llibre d'Actes del Consell,
que el Mtre. Pujol entaforà en un indret de 1'O. C. on — me digué — no els
trobaria ningú, si hom no els ho deia.
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Tal fou el digne passat de l'Obra del Cançoner, però entre aquell passat
i el present, es produí una falla tràgica que n'ha trencat la continuïtat i per
això la Catalunya nostra s'arrecerà degudament als lliins, on la seguí devota-
ment l'Obra del Cançoner en la refiança d'un millor adveniment.

Després de la mort del Mtre. Pujol, vaig ordenar que es recollissin les
meves coses, perquè el lleig present les anava boronant, entre elles els Materials
de l'Obra del Cançoner ; per això vaig fer demanar a 1'O. C. el Dietari, que ja
sabia, de part del Mtre. Pujol, que era en el casal de 1'O. C.

El President Sr. Renart m'escriví una efusiva resposta i, amb la major
cortesia, àdhuc m'oferia portar-me'l de seguida que es trobés. Més tard, tornà
a escriure'm, tot alegro¡, fent-me sabedor de que ja s'havia trobat el Dietari
i repetint el propòsit de lliurar-me'l ells mateixos.

Passà temps i aquells bons propòsits romanien purament epistolars;
sense realitzar-se. Llavors, els vaig indicar que fessin el Dietari a mans del
meu gendre, que el recolliria en el seu primer viatge a Barcelona.

Aquest prec tampoc fou atès, sinó que 1'O. C. respongué, amb gran
sorpresa meva, que me'l lliuraria més endavant, tren acabar de prendre'n algunes
notes », cosa que jo no havia autoritzat, perquè ningú no m'ho havia demanat.

Això que 1'O. C. exercís actes de possessió i es prengués drets que no
tenia, em féu sospitar que tots aquells repetits allargaments no fossin una
resistència passiva i, en conseqüència, vaig ordenar a l'apoderat que exigís
categòricament, de seguida, el lliurament del Dietari trobat i els altres llibres
o documents de l'Obra del Cançoner que manquessin.

El President Sr. Renart li respongué que no podia fer tal lliurament
sense abans consultar-ho. El resultat de la consulta fou que el President 0. C.
oferia el Dietari a canvi d'un rebut condicionat, que el meu apoderat es negà
a firmar per quant 1'O. C. no tenia personalitat per a imposar condicions, ni
per a retenir res del Cançoner.

Així les coses, entrà sobtadament en escena un requeriment notarial
reclamant papers que no eren de la Fundació C. R. C., que ningú no els havia
negat, i que el mateix 0. C. podia haver recollit a casa del Mtre. Pujol, evitant
així que es barregessin amb els meus ¡ amb els d'altres particulars que el Mtre.
Pujol també custodiava.

La demanda era un pretexte d'entrada que encobria la vera finalitat
de l'acció, ço és : lliurar el Dietari amb la reserva de « possibles drets », total-
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ment imaginaris i, vull creure, fills de la ignorància de la realitat, perquè cap
dels membres de l'actual Junta O. C. ho eren quan la naixença de l'Obra del
Cançoner, ni han intervingut mai per res en el seu funcionament com a direc-
tius. El requeriment fa constar que el lliurament del Dietari és una gràcia
que se'm fa, perquè l'Obra del Cançoner és «bajo la iniciativa, nombre y cola-
boración del Orfeó Català y de sus más dignos elementos técnicos ».

Acomplerta la incongruença, En Renart, com si en la consciència li
revingués un relleix de l'esperit del passat, cuità a telefonar al meu apoderat
que, per ell, (c no existien les tals reserves ». Planyo de cor la situació d'En
Renart, enmig d'una revolçor sobrevinguda, que mareja el seny de les gents
i esmussa la finor de sentiments.

L'apoderat contestà el requeriment de la manera que li semblà adient
i aleshores 1'O. C. féu constar en acta, de la qual m'envià còpia, que l'acord
del requeriment fou pres u per unanimitat », i agreujà el fet anomenant-se
ell mateix l'entitat depositària de la dita Obra, atreviment intolerable que jo
rebutjo amb indignació i nego en absolut la seva arbitrària afirmació.

Es veu que la malura dels temps s'ha encomanat als nouvinguts car,
altrament, no obrarien tan impulsivament ï amb irrespectuosa barroeria.
Quantum mutalus ab illo.

Sentimental com sóc, vaig deixar passar uns mesos en la esperança de
que, degudament enterat i amb millor consell, s'esvairia l'ofuscació de 1'O. C.

Havent fallit aquesta esperança, ara sóc jo que entro en escena, per
tal de continuar l'acció que el requeridor ha desfermat.

El requeriment notarial essent un document públic, s'ha d'impugnar
i desfer amb un altre document públic, vull dir: provocant una resolutòria
judicial. La demanda es farà sense previ avís, tal com la Junta O. C. ens ho
ha ensenyat.

Deixo el procediment a la vostra competència professional.
El fons de la demanda ha d'estrebar en això que segueix:
a) I.a Fundació C. R. C. és ben definida en la làpida que porten totes

les seves publicacions.
b) Recuso el testimoniatge personal i les pretensions de l'actual Junta

O. C., perquè cap dels seus membres no ho eren quan concebírem l'Obra del
Cançoner, ni han compartit, ni han intervingut mai en les seves tasques com
a directius.
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c) L'Obra del Cançoner és una de tantes modalitats de la Fundació
C. R. C. la qual, segons la meva proposta del 28 d'Octubre del 1925, encomana
la direcció tècnica a 1'O. C., i és dintre d'aquest concepte fonamental que els
Mtres. Lluís Millet i Francesc Pujol, hi aportaren amb gran entusiasme llur
prestigiosa col-laboració.

d) Nego a 1'O. C. la personalitat amb què es presenta en el requeriment
i nego la seva capacitat per a fer les reserves que hi consigna.

e) Nego en absolut i amb indignació, que 1'O. C. sia, ni hagi estat mai, ni un

sol moment, ( l'entitat depositària de la dita Obra», com fa constar en la seva acta.
Aquesta personalitat, solament jo podia donar-la hi i no la hi he pas donada.

f) Nego en absolut que l'Obra del Cançoner sia feta a nombre del «Orleó
Català ».

Tots els impresos duen solament el nom de la Fundació C. R. C., i
les publicacions són únicament encapçalades per la Fundació C. R. C., el
mateix que les cèdules musicals d'Arxiu, i les portades van segellades solament
amb el seu monograma editorial i tots els papers porten la seva marca d'aigua.
En tot això, el nom de 1'O. C. no hi surt per a res. Allà on s'esmenta deguda-
ment 1'0. C. i en tota honrança, es en el text de les publicacions i escrits, on
sempre s'agraeix lleial i efusivament, la prestigiosa col .laboració dels elements
de 1'O. C., igualment que la d'altres coadjutors.

g) Nego enterament allò de « sense retribució », argument que hauria
avergonyit l'exquisida sensibilitat dels Mtres. Lluís Millet i Francesc Pujol.
La Junta 0. C. no pot ignorar que tots els col .laboradors de l'Obra, han cobrat
rigorosament. El Mtre. Pujol rebia honoraris com a cap de l'Oficina del Cançoner
i jo mateix els hi pagava semestralment, i se l'ajudà quan la seva malaltia
d'ulls i, després de la seva mort, la seva Vídua rebé l'expressió de l'estima en
que la Fundació C. R. C. tenia al seu marit, que era l'ànima musical de l'Obra.
Tots els collaboradors restants, fossin qui fossin, missioners de recerca, etc.,
tant si eren com si no de 1'0. C., foren estrictament pagats per l'Oficina del
Cançoner, de la qual el Mtre. Pujol era així mateix administrador. Periòdi-
cament, el Mtre Pujol me presentava els estats de comptes, que la Fundació
C. R. C. suplia.

h) Mentre jo era a Barcelona, tota l'Obra del Cançoner era sota del meu
domini, com una de les modalitats del complexe Fundació C. R. C. En absen-
tar-me, la vaig confiar en mans del Mtre. Pujol, com a depositar¡ personal i
en la seva qualitat d'apoderat meu.
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Deixeu-me prendre una mica d'alè, perquè jo estic avesat a la meva
època, que era d'afirmacions, i aquest present me trenca el respir i m'ofega,
amb el seu feix de negacions.

Del que si era dispositari 1'O. C., en el seu museu, era d'una colla d'ins-
truments populars, que els missioners de recerca havien recollit en les seves
exploracions. Entre ells hi havia un tabal molt vell i interessant, que el Mtre.
Samper havia portat de Mallorca. Com que em diuen que aquest tabal tampoc
no es troba, pregareu a 1'O. C. que vegi d'aclarir el que li hagi succeït.

A més, tenlein un fonògraf i una colla de cilindres impressionats a
Mallorca i dels quals ningú no m'ha dit res.

Tornant al meu temperament, vull consignar unes remarques de psicologia
experimental, que tenen qualque valor com a reflexe de l'època que les motiva.

Estic segur de que, si el malpensat requeriment hagués estat redactat en
català, la sola virtualitat de la nostra llengua no els hauria permès vestir tan
fàcilment de lloances literàries, un intent i una motivació agressius com els
que aquell document encobreix. Aleshores, tampoc no haurien gosat dir que
un requeriment notarial per sorpresa fos « un gest de cortesia que calia agrair »,
tal com consta en l'acta de 1'O. C. del 20 de Març del i95o,

Encara que ja ho haureu endevinat pel to de la meva narració, perquè
jo no som estat mai mesell, i molt menys ara que sóc vell, vull dir-vos l'efecte
moral que ha produït en la meva sensibilitat la feta que us explico :

ir. La Junta O. C. ha mancat el respecte a la Fundació C. R. C.
2n. Ha desconsiderat el meu Pare, el nom del qual vaig confiar-li en

els Concursos Musicals Eusebi Patxot i Llagustera.
3r. Ha oblidat la generosa i despresa idealitat dels difunts Mtres.

Millet i Pujol.
qt. Ha trencat la connexió amb 1a meva generació.
A la Junta O. C. no se li ha acudit res d'això perquè ella viu el present,

mentre jo segueixo vivint el passat, el qual no ha pas d'abaixar el cap davant
del present, sinó que s'hi enfronta cada dia més convençut, puix que, aquell
passat nostre, és més dignificador.

És indubtable que, entre la fase d'exquisida cortesia amb què En
Renart oferí portar-me el Dietari i el revirament que féu la junta O. C. amb
el requeriment després d'una tongada d'estranyes excuses, degué interferir
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aquella cosa indefinida que els periodistes en diuen e els imponderables » i
que, en el cas present, potser podria subtilitzar-se en una frase quelcom sibi-
lítica, no mancada d'encert, així per l'estil : fou un acte de cohesió, produït
per l'afinitat de presumpcions velles i vanitats novelles, temptades pels mals
exemples vinguts amb la liberación i massa fàcilment encomanadissos.

Aquells « imponderables », en el cas actual, lian resultat prou feixucs
i eficients, per a fer empassegar deplorablement la Junta 0. C.

Me sembla que, amb el que precedeix, us he dit ço més bàsïe de l'actuació
i amb intent d'estalviar-nos consultes ulteriors i rossegues de correspondència.

Estudieu a fons la meva proposta i si accepteu de menar-la a bé, recti-
líniament fins a la fi, no oblideu que sóc vell i que em resta poc marge de vida:
per tant, cal aprofitar-lo, sense perdre temps.

Desitjant-vos salut i una bona tramuntanada que esventi la incuba-
dora mental dintre la qual us han tancats, i esperant la vostra decisió amb
gràcies,

Rebeu la meva lleial encaixada empordanesa.
R. Patxot i Jubert

Qui no vulgui pols,
que no vagi a l'era

Consell popular

De conformitat amb la comanda, a fi de Juny (195o), fou feta a 1'O. C.
la citació a judici de conciliació.

Com que sóc fora d'època, jo m'imaginava que 1'O. C., havent-se
repensat, aprofitaria la citació per a sortir del pas el menys malament possible,
excusant-se hàbilment i lliurant els documents arbitràriament retinguts, car
no li éren estat mai comanats, sinó que els guardava personalment el Mtre.
Pujol en la seva qualitat d'apoderat meu.

Amb gran sorpresa, 1'0. C. no comparegué, ni donà després senyals de
vida, car no es poden considerar tals l'absurda pretensió d'un emissari pro-
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posant sotmetre a una-terceria uns drets imaginaris o urea temptació de rapte,
disfressada amb frases laudatòries.

L'acte de l'emissari revelava clarament que la Junta. de 1' 0. C. no
s'adonava del que era moralment envers mi, el seu requeriment del 16 de Febrer
del 1950, « per unanimitat » reincident en l'Acta O. C. del ao de Març del 1950•

Indubtablement, el meu O. C. havia mort espiritualment amb el Mtre.
Pujol, puix que la Fundació C. R. C. feia el Cançoner per a la Catalunya Nostra,
que no és pas la d'ara, reculant en davallada social.

Així i tot, vaig seguir esperant i la demanda formal no es presentà
fins tres mesos més tard, pels volts de St. Jordi, o sia, més d'uny any després
del barroer i mal aconsellat requeriment.

Conec de sobres les possibilitats de les lleis escrites, que no m'han entu-
siasmat mai, per a preveure que es produiran tota llei d'incidents i es recer-
caran empassegades i es farà Vencamelleta i sortiran moltes fotges, perquè
els camins de la justicia terrenal són aixi ; probablement, per tal d'anar a llar-
gassant la cosa intervindran « incontrolables » d'aquells que en justesa caldria
anomenar « inconfessables » ; possiblement també, pensant que jo sóc ve ll i
qualsevol dia puc morir — tàctica fallada de noblesa -- com féu el Gl. Franco
amb el Cardenal Vidal i Barraquer ; actitud immoral, perqué és un ve ritable
malversament del viure i mancament de respecte a la vellesa.

Però, tal refiança no canviarà gens, ni el fons, ni les posicions, de la
contesta ; farà perdre temps i diners, res més.

La Junta O. C., emboirada dintre l'atmosfera pervertidora que l'ocu-
pació ha escampat per la nostra terra, no s'adona verament del que fa, ni de
la persona amb qui s'ha, encarat. Tan si són velles, com si són novelles, les
vanitats són tostemps males conselleres.

Ara bé; la qüestió no és pas merament personal, sinó fonamental i
únicament moral. I com que la moral no és pas consubstancial amb la persona,
perquè és una norma perdurable, àdhuc en el cas de la meva mort, els meus
successors mantindran ferma la demanda fins arribar a sentència.

Desembre del 1951-

La tàctica de retardament mijançant vulgars travetes processals, entrà
en joc de seguida per tal de defugir l'acció pub lica i poder intercalar-hi inter-
vencions privades.

m
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Uns delegats de 1'O. C. acompanyats del seu advocat, presentaren una
proposta, absurda en el fons i molt incorrecte en la forma, car era Fagreu-
jament de la pretença de 1'O. C., embolcada en una amenaça.

Els tals delegats eren infants quan l'Obra del Cançoner ja treballava
de pM i, per tant, cap d'ells no podia saber-ne res personalment, com tampoc
podien sentir la tradició ideológica i sentimental, que engendrà la digníssima
naixença de 1'O. C.

Els veritables dirigents de 1'O. C., que coneixen perfectament la inducció
d'aquesta malaurada qüestió, no havien d'haver posat la juventut a primer
rengle, restant ells a l'ombra, perquè això és un mancament de companyonia.

En la seva obcecació, la Junta de 1'O. C., no donant-se encara compte
del que féu, ni del que segueix fent, ni de la persona a qui ho ha fet i segueix
fent, voldria encaminar la seva actuació cap a una suspensió del procediment
judicial, illusio tan imaginària com la pretensió d'uns drets que ningú li ha donat.
Potser aquesta orientació sia deguda a un retret subconscient, que diuen ara.

Tot debades, perquè l'afer no comporta altra solució que una sentència.

Si, temps a venir, la Fundació C. R. C. encara existís i volgués
reprendre la seva Obra del Cançoner Popular de Catalunya, l'Orfeó Català,
amb el mancament comès devers els difunts, els meus i els seus, s'hauria exclòs
moralment ell mateix u per unanimitat », de tóta intervenció en aquella Obra.

També vull repetir ací en lletres de motlle, ço que en altres paraules
vaig consignar notarialment en un cert indret de casa nostra :

-- Jo em creia merèixer el respecte dels meus compatricis.
Es veu que aquest raonament no resa per a tothom de la generació

que ens vé al derrera, part de la qual aleria un sentit moral més balder i un
civisme més fàcil que els de nosaltres, els passats.

Tanco definitivament aquest capítol, corferidor per a mi, amb la meva

Sentència moral:

A semblança del que vaig resoldre quan els militars pillaren la nostra
casa de 1a Bonanova, no respectant tampoc ni els difunts de la família,
ara també la Junta de l'Orfeó Català queda sotmesa a la mateixa decisió.

Es un respecte que m'és degut, que jo puc imposar i que per aixó
l'imposo.
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La meva decisió és filla d'una consciència i basada en un sentiment que
l'actual Junta ®. C. no sap, no vol o no pot, comprendre, car altrament, crec
que no hauria pas fet el que feu i que segueix fent.

Abril del 1952.

Monograma editorial
de la Fundació C.R.C.
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Els saions d'una banda i altra, forasters o del païs, no s'han pas rifat
la meva vestidura, però si que l'han feta a trossos i. així se l'han repartida
millor entre ells, sobrevinguts o de casa mateix.

Aquests falliments tan decebedors, diuen ben clar que la vella època
nostra no és pas mare de l'actual perquè s'ha trencat la continuïtat,
el trenc essent l'ambient de la ocupació, que emmetzina els cervells i
eixarreeix els cors.

T aquesta timba que separa les dues èpoques, els nostres successors
tindran molta feina per a omplir-la, si és que no els manca la volença, com
també podria succeir.

La usurpació i el pillatge que els intrusos i els invasors cometeren a
casa nostra, no poden sorprendre perquè són dintre la tradició i el costum de
llur estament ; però fa condol de veu re que aqueixa malura lhzr ha esdevingut
tan fàcilment encomanadissa per culpa de la feblesa de 1a nostra gent, corn
ens ho proclama la premeditada, reunió i decisió de l'Institut de Cultura de
la Dona, en la qual la Institució salvà el cos venent-se l'ànima, i hem vist
en la feta de l'Orfeó Català, volent atribuir-se arbitràriament uns drets que
ningú no li havia donat i retenir documents que no li pertanyen, àdhuc treient-
ne notes, talment mancant al respecte moral i material degut a la Fundació
C. R. C., que n'és la propietària.

Tot això pot explicar se indulgentment — no pas excusar-se — tenint
en compte l'ambient pervertidor de consciències i esmussador de la finor de
sentiments, que actualment respiren aquelles ideologies del passat, que s'hi
van mustiant les unes i colltorcent les altres ; el que sorprèn i és més de doldre,
és que en les directrius de moltes collectivitats encara hi ha gent que, per
provenir de tal passat, no devien liaver-se encomanat tan fàcilment la malura
imperant, ni haver-se deixat arrossegar per la comoditat de consciència de
sobrevinguts mesells, barroers i irrespectuosos.

La regolfada de l'Institut de Cultura de la Dona ha engolit noms que,
en el passat, havien iiluminat el creixent de la nostra Renaixença; ha violat
moralment l'aportació dels padrins d'aula i, materialment, ha malversat llurs
cabals, fent-los servir per a una finalitat inversa¡ adversa.
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En el cas de 1'I. C. D., L'afebliment de l'esperit de naixença el deixà
caure en la temptació material forana, però, en la feta de 1'O. C., és la mateixa
junta O. C. la que, trencant per unanimitat reiterada la tradició de la Casa,
adoptà la baldera moral pública imperant i, embolcat amb argúcies advo-
catícies incongruents i imaginàries, insinuà un intent de rapte. Semblava
que el President, l'únic i veritable nexe amb el passat, barrant resoludament
el pas a la folla pretença sobrevinguda, hauria imposat el respecte i la vene-
ració de la pura, i generosa ideologia dels difunts fundadors, però ell avalà
la pretensió, dubitativament de primer i després amb reincidència. Si no podia
deturar la malpensada, aleshores devia dimitir la Presidència, duent-se'n
el prestigiós passat, com ho féu pocs mesos després, massa tardanament per
salvar ço que ja s'era desencaminat.

L'Obra del Cançoner Popular de Catalunya era filla de l'entusiasme
dels Mtres. Millet i Pujol, concordant amb la finalitat i les possibilitats de la
Fundació C. R. C., a la qual ambdós oferiren llur capacitat i autoritat musicals,
amb un generós i purissim daler com ara no s'estila, ni es capeix, ni es respecta,
ni, molt menys, s'agraeix, però dintre del qual jo m'obstino a escriure, perquè
és el de la meva generació i segueixo continuant-la, complint així el meu deure
representatiu de fer respectar els difunts i les illusions i els fruits de treball i
1'honrança llurs.

Aquesta Obra fou concebuda i s'anava realitzarit per la Catalunya
Nostra, que es recollí als llims de seguida que sentí la bravada de la liberación.
Aleshores el Cançoner F. C. R. C. la hi seguí fidel i devotament, i allà romanen
ambdues, esperant un altre advenirnent.
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FERMANÇA

jo SÓC DELS QUE HAN SOBREVISCUT LA NOSTRA ÉPOCA ; AIXÍ SOM DES-

PLAÇATS EN EL VIURE I EL PENSAR ACTUALS. I BEN JOIOSOS QUE N'ESTEM

PER AIX6 MATEIX, AMB LA TESTA BLANCA A TOT VENT, ENCARA ESTIC

A LA BARRA DE LA MEVA NAU ENMIG DEL TEMPORAL IMPERANT, ENVOLTAT

DE BOIRASSES I DE TAURONS I, MALGRAT TOT, LA MANTINC SERVANT CONTRA

CORRENT, FENT PROA A LA SERENOR DE L'HORITZÓ ON HI HA LA POSTA DE LA

MEVA TRÁGICA VIDA, QUE FINARÁ LLUNY DE CATALUNYA, CAR ALLÁ JO NO

HI PODRIA PAS VIURE: COMPLINT UN DEURE DE CONSCIÏrNCIA I DE CIVISME,

M'HE EXPATRIAT AMB TOTA LA FAMILIA, PERQUÉ ENCARA SÓC HOME I CATALÁ

I EMPORDANÉS, I EM DIC PATXOT, COM EL MEU AVI.

P.
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IN MEMORIAM

INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO.

... propterea morior in exilio.

Vós heu viscut massa
i no haureu viscut prou.

PATXOT

in





EL CARDENAL VIDAL i BARRAQUER

ARQUEBISBE DE TARRAGONA

... fon pus fort e potent
que no aquells qui'l feren mort passar
car son voler no'l feren cambiar
ne fon complit Ilur malvat pensament.

AusIAS MARCH

Era a darreries de la passada centúria quan vaig fer la coneixènça
del Dr. F. Vidal i Barraquer, amb motiu d'un acte notarial en el qual, tan ell
com jo, actuàvem solament per compte d'altri.

La causa, era el retorn d'uns diners per part d'una dama vidua, molt
coneguda en la societat barcelonina. Hereva del seu marit i de manera condi-
cionada en certs respectes, el seu cas era d'aquells que es presten, igualment
als escrúpols que a les habilitats o torcements dels juristes.

La dama en qüestió tenia per advocat l'amic En Jaume Carner, antic
company de collegi, una mica més gran que jo. Per tal de convenir la firmade l

'escriptura, em convocà al seu despatx, on començà per explicar-me el
cas, que jo ignorava en el seu aspecte condicionat.

En retrobar així, en el tràngol de la vida, una coneixença d'infantesa,
després d'anys de separació, dóna lloc a una plaent efusió que refà continui-
tats gairebé esvanides.

La seva clienta resultava lligada per clàusules testamentàries d'aquelles
a les quals encaixava admirablement allò tan vell : « la lletra mata i l'esperit
dóna vida ». I la gravetat d'això, en el terreny jurídic, és que la gent de lleis
s'arrapa fàcilment a la lletra i es gira d'esquena a l'esperit.
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L'exposició d'En Carner, tota acadèmica, ben raonada, basada en L'es-
perit del testador i, per tant, millor intencionada de cara a la seva clienta, me
féu adonar de l'interès que En Carner tenia a assentar precedents de fet, en
els quals fonamentar acció posterior ; això em recordà que jo actuava per
compte d'altri i que allà, l'amic d'infantesa era esdevingut l'advocat d'una
compareixença, moralment indiscutible, però no pas literalment.

Quan hagué acabat la seva exposició, durant la qual jo havia tingut
temps de ben situar-me dintre de l'acte que es tractava de formalitzar, a fi
d'evitar o escurçar discussions per a les qu als no tinc gens de vocació, vaig
respondre-li :

— Mireu, Carner, me faig talment càrrec del vostre punt de vista i de
la vostra situació que, en el vostre lloc, jo faria i pretindria, exactament, ço
mateix que Vós defenseu : la independència de la vostra clienta.

Malauradament, ací, jo no sóc jo, sinó el representant d'un altre i el
meu deure és defensar plenament, segons el meu entendre, ço que ell m'ha
confiat i, potser perquè no sóc jurista o, millor, precisament per això, he de
dir-vos que, per culpa del condicionament discutible, jo no puc firmar l'es-
criptura, si no compareix la vostra clienta assistida de l'Arquebisbe de Tarragona.

En Carner, és clar, amb raó des del seu punt de vista, tornà a perorar
una estona, ben debades, perquè jo vaig mantenir la meva decisió, dictada per
malfiança d'argúcies i antecedents judicials que, malgrat la meva joventut,
ja m'havia llegut de conèixer i patir.

La conseqüència fou que el Dr. Vidal i Barraquer, un jovincel sacerdot
poc més gran que jo, en la seva qualitat de Fiscal de la Cúria, comparegué
amb poders de l'Arquebisbe de Tarragona. En Carner mateix m'hi presentà,
parlàrem breument, firmàrem el nostre comès i ens acomiadàrem.

Fins més de quaranta anys després, no ens havíem de tornar a veure
ï a encaixar, lluny de la Nostra Terra, havent suportat amb greu perill per-
sonal tota llei de daltabaixos, socials, morals i materials ; però, aleshores, no
pas amb responsabilitat delegada, com en aquell acte notarial, sinó redreçant-
nos en la nostra pròpia i plena personalitat : ell, com a jerarca de l'Església
Catalana, exiliat per no liaver volgut sotmetre la Doctrina Cristiana a una
sublevació militar espanyola, i jo, com a cap de casa, expatriat per amor de la
consciència i del sentiment, pare d'una família esbrancada en plena jovenesa
i desarrelada en la vellesa.
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No faré cap estudi del tremp d'ànima ni de la forta personalitat del
Cardenal, tasca per a la qual me reconec impotent, car no estic degudament
situat, ni capacitat i que pertoca a d'altri, com els ho he advertit repetidament
i als quals faig retret de no haver-ho acomplert encara, perquè la covardia és
una modalitat de l'egoisme que no lliga gens amb l'agraïment, ni amb l'exem-
plaritat social, ni amb la germanor espiritual i, encara menys, amb l'Apostolat
de la Veritat.

Jo solament faré el que puc fer: una planera narració de les tempo-
rades que l'expatriació ens aplegà en els darrers anys de la seva dolorosa vida,
compartint neguits, estudiant problemes insolubles dintre la dualitat humana
i enterbolits per convencions mentideres, curosament conreades ; distreient-
nos o conhortant-nos mútuament, segons els temps i les circumstàncies.

A estones, la nostra meditació pretenia escandallar pregoneses inson-
dables, de les quals, de vegades, eixíem amb un irònic somriure, convençuts
de la nostra pròpia incapacitat.

hs per,això, que no faig més que transcriure, a la seguida, les notes del
meu dietari gairebé textualment, llevat d'algun incident que m'ha suggerit
lleu comentari.

Les pàgines que segueixen tenen la valor testimonial d'expontaneïtats
viscudes, d̂e recances i sofrences compartides i d'intimitats espirituals, tot
anorreat per un sobtat traspàs.

Temps a venir, els seus mateixos detractors i victimaris, en tornar a
camí després de llur esgarriament terrer, l'imploraran colpint-se el pit, cor-
cats de remordiments.
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Un parent meu, el Dr. Daniel Girona i Llagostera, en fugir del temporal
de casa nostra, s'acollí a Cologny, poblet a prop de Genève, on morí de resultes
d'una gri p pe.

Aleshores vaig aconsellar a la seva Vídua, que és domiciliés més a vora
nostra, car vivíein a La Rosiaz, tot just fora Lausanne. Seguint el meu parer,
ella s'hostatjà en una maison de repos, à Prélaz-Fontaine, a l'altre costat
de la ciutat. Jo hi anava sovint, tant per a consultes, com per a distreure-la
dels seus forts atacs d'asma i ella no em planyia els pics de telèfon que, gene-
ralment, me prenien tot el matí, puix que era molt enraonadora i les visites
li plaïen.

En un dels tals matins, entrats en el Juliol del 1939, em rebé amb una
afectada precaució i no em costà gaire d'endevinar que, en aquella casa, hi
havia quelcom de nou, que ella volia dissimular, però que també és moria de
ganes de descobrir i que, pe r tant, acabaria per dir-ine per què, segurament,
era per això mateix que m'havia telefonat.

Parlàrem baixet, d'una manera més retinguda que de costum, perdent
el temps amb divagacions, ço que també ens passava sovint, sense que sortís
la sorpresa que jo pressentia.

Al cap de moltes estones, no podent contenir-se més, se m'acostà a
cau d'orella i em digué confidencialment:

-- Sobretot que ningú no ho sàpiga ! perquè en la cambra del fons del
corredor, tenim Son Emcia. el Cardenal de Tarragona, F. Vidal i Barraquer.

Confesso que el cor em féu un surt en oir tal nova, que m'anunciava
la presència, gairebé a tocar, de la més alta afirmació de la Catalunya espi-
ritual, i això, en aquelles tràgiques circumstàncies nostres, morals i senti-
mentals, era trasbalsador de debó.

Així deslliurada de la seva preocupació, la Vídua reprengué més sere-
nament la conversa una altra estona, fins que li revingué la idea primitiva i
decidí descarregar-se'n totalment, preguntant-me, sobtadament. :

- Vol que li presenti ?
--- Ja ho crec ! dona de Déu : el Cardenal és una superació de la nostra

expatriació !
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I ella mateixa, somrient i esbufegant asmàtica, cuità d'anar a trucar
a la cambra designada.

Mentrestant, jo esperava comm0s l'aparició d'aquell Apòstol de la
Veritat, que era romàs fidel a la Doctrina i havia refusat d'aplegar-se amb
la colla dels usufructuaris i marxants d'una doctrina.

Al cap de poc, caminant pausat, amb dignitat espontània, comparegué
el Cardenal: alt, prim i envellit d'ençà que no ens havíem vist més de qua-
ranta anys enrera ; la seva faç expressava l'admirable tremp d'ànima que
vaig anar descobrint després.

Aquell cos davant meu, era un personatge heroic, esdevingut històric,
no solament de l'espiritualitat catalana, sinó de la vera Cristïanitat humana.

D'ençà d'aquell acte notarial que ens liavia aplegat en la passada
centúria, s'havia capgirat el món i nosaltres : ell acabava d'entrar a la setan-
tena i jo també hi afrontava.

No calien pas presentacions.
Ens inclinàrem en una efusiva encaixada i, més que amb paraules de

mutual cortesia, és amb l'esguard que ens trametérem la nostra coral emoció
de benvinguda, ombrejada per Fevocacïó dels respectius passats.

Aviat restablírem la coneixença i parlàrem tot seguit de Casa Nostra
i de les nostres situacions actuals. Anava acompanyat del seu Secretari, el
Dr. Joan Viladrich, un canonge jove. Ambdós passaven la major part de l'any
a Itàlia i, llevat de les estades a Roma, s'acollien a la Cartoixa de Farneta
(Lucca), de clima més sanitos que el de Roma; però, al fort de l'estiu, solien
entrar a Suïssa fugint de la calor i aleshores pujaven a certa altura, a la Car-
toixa de La Valsainte (Fribourg),

Com que es mostrà tan ben dispost i em féu una recepció tan familiar,
vaig invitar-lo a dinar amb nosaltres ço que acceptà de grat i, arribat l'hora,
me'ls vaig emportar en el meu taxi, cap a La Rosiaz.

En passar la porta jo li fiu, reverencialment :
— Passeu, Eminència.
I ell me respongué, retopant-me amb autoritat :
— Deixeu-vos d'Eminència.
Justament feia un bon dia i poguérem admirar la vista esplèndida de què

es gaudeix des del nostre pis i del restaurant, dominant el Leman, el muntanyam
de la Savoia i l'horitzó del Jura, dignificat per unes postes de sol que m'encisaven.
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En havent dinat i després d'un curt repós, vingué al meu despatx
i allà, ben assoleiats, de cara al llac i a les muntanyes, amb la major senzillesa,
em demanà parer sobre el seu cas, com segueix :

— « El Gl. Franco volia disposar de l'Església i començà per demanar-li,
i acabà per imposar-li, l'adhesió, a la qual cosa s'ajupí l'Arquebisbe de Toledo,
Dr, Gomà. » D'ací nasqué la famosa i deplorabilíssima Carta Collectiva 1,

en la qual l'Església espanyola resultava servidora del militar sublevat i

dictador després 2.
Així la cosa, ara el Cardenal es trobava amb que el Gl. Franco li exigia

la dimissió i, mentrestant, li negava l'entrada a Espanya.
I acabà la seva exposició, preguntant-me amb la major naturalitat i

senzillesa :
-- «Quin és el vostre parer respecta d'això ? »
— « La qüestió és transcendent — vaig dir-li — i potser no estic prou

ben situat per a donar el parer que cal i em demaneu. No obstant, precisament
per això, m'és més fàcil de respondre i, si algun valer té el meu parer, és justa-
ment la seva independència i l'ésser únicament doctrinal, dintre del més
estricte esperit cristià.

Jo entenc que, si talment us ho dicta la consciència, heu de mantenir
la vostra actitud, per la qual us felicito coralment, perquè de marxants del
Temple ja fa massa centúries que ens en sobren i, a mi mateix, me n'ha passat
més d'un per les mans. D'altra banda, Vós sou junyit a una espiritualitat,
dintre la qual existeix una Jerarquia damunt Vostre. Si aquesta no us diu
res, amb major raó heu de continuar com fins ara i, solament quan ella us ho
mani altrament, deureu sotmetre-us per obediència i aleshores sereu rellevat
del cas de consciència, per més que us requi personalment. »

Vaig afegir :
« Estic convençut de que la vostra actitud, espiritualment de la

més pura cristianitat , és una veritable reserva que Roma hauria de respectar
previsorament, car li pot ésser utilíssima un altre dia, quan s'estripi la ficció
franquista, que no és cap salvació, ni cap renovació — com es pensen molts —

1 Aquesta Carta havia estat prèviament comunicada a Roma, tal com, d'altra
banda, ja féu constar el Cardenal Gomá.

2 De passada, escau recordar — per contrast amb el catolicisme de l'Església
franquista — que quan esclatà la primera guerra europea, l'Emperador d'Austria Franz
joseph, demanà al Papa la benedicció per als seus exèrcits i el Papa li respongué, cristia-
nament, « que ell solament podia beneir els exèrcits de pau ».
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sinó una agreujament i àdhuc un desvergonyiment dels anals usatges seculars
espanyols, que portaren la caiguda de la Monarquia i l'adveniment de la
República i la seva fallida, per la mateixa raó. »

— « Així també m'ho sembla a mi, féu ell.»
I variàrem de conversa.
Després d'aquella assentada confidencial, mig de confessionari, en el meu

despatx de La Rosiaz, anàrem enfondint situacions i aclarint punts de vista.
Aleshores, tinguí la inesperada sorpresa de trobar en el Cardenal una

visió justíssirna de la tragèdia espiritual de la Nostra Terra i una ferma Voluntat
de no compartir-ne la responsabilitat pels camins que allà emprenien, sinó
d'oposar-s'hi resoludament • d'ací el seu refús de firmar i les conseqüències de la
seva actitud o sia, la seva present situació.

En veure el posat d'aquell vellet venerable, ningú no hauria ende-
vinat la claredat i dretura del seu pensar, en qüestions generalment conside-
rades — n-zolt erradament — noli me laiigere, que és la tapadora de les grans
transgressions.

Me Plaïa aquella comunitat de criteri malgrat la nostra tan diferentpro
vinença, sobretot sentint-lo ratificat naturalment per la seva jerarquia

eclesiàstica.

Li dolgué de debó un incident de cobdícia eclesiàstica que vaig contar-li r
esponent a una pregunta seva i fou aleshores quan, per primera vegada, féuaquella ex

clamació que m'havia de repetir tot sovint més tard, en explicar-liexperiències personals :
— « Però, per què ho fan això ? »
De primer, jo no li responia, però més endevant, sí que li deia:— « Perquè obliden la Doctrina Cristiana. »
Me preguntà respecte d'aquells Bisbes, que no respectaren un testa-ment gen

erosíssim que els afavoria, sinó que el rebregaren amb cupiditat des-fermada i maltractaren la vídua ; parlàrem de les Congregacions en general id'alguna en particular ; de la competència i sabotatge que fan a l'Esglésiasecular — la parroquial sobretot — que jo entenc que hauria d'ésser el nexefonamental entre la vida religiosa i l'estament civil.
Aleshores se m'acudí retreure que això de la « competència i sabotatge »,

que jo deia d'una manera tan crua i lapidària segons el meu temperamentprecís, ell ho havia insinuat amb frase suau i llisquent en una de les sevespastorals.
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En oir tal afirmació meva, el Cardenal es girà, mirant-me fixament
una estona ; jo vaig aguantar el seu esguard, expectant, endevinant que l'havia
sorprés la meva referència a la seva pastoral, però, com que ell no digué res,

vaig cloure 1'incident amb un placèvol somriure de persuasió.
Perquè a mi em succeeix de vegades, que malgrat llegir poques publi-

cacions, llevat de les meves revistes científiques, si algun dia en prenc una

fora del meu clos, generalmen t lii cullo quelcom que val la pena, en bé o en

mal, i no ho deixo perdre.
Li vaig preguntar respecte de l'atmosfera i l'actitud del Vaticà, recor-

dant-li aquella traïdora informació político-eclesiàstica durant la primera
dictadura, informació que jo havia qualificat públicament d'espionatge de
compte-meitat, tal com resultava dels seus fruits eclesiàstico-dictatorials.

De mica en mica, un dia darrera l'altre, jo anava resseguint el procés
de l'Església constantiniana, que els Reis Catòlics imposaren a Espanya a
sang i a foc, per a la conveniència política llur, amb la conseqüència de que la
religió fos monopolitzada per una burocràcia estatal i a Catalunya, després
d'enterbolir un esperit religiós més convincent, l'Església esdevingués el
gran i eficient instrument de descatalanització a servei de l'Estat i a sou
d'aquest, trepitjant la Doctrina del Mestre, el qual donava a Déu ço que era
de Déu i al Cèsar ço que era del Cèsar, oblidança i trencament que menen a
les fogueres i als crims que liaviem vist darrerament a llà baix i no pas per
primera vegada en la nostra vida. Ell també era partidari de la separació de
l'Església i de l'Estat. Quelcom de semblant havia dit el Dr. Torras i Bages i
he oït jo d'altres jerarquies eclesiàstiques d'ambdós sexes, perquè la promis-
cuïtat de l'Església amb l'Estat produeix una religió emborderida, que fàcil-
ment decau en ofici i profitisme..

Ara, deia jo, els Bisbes resulten una jerarquia eclesiàstica convencional,
per culpa de llur pecat original car, de fet, són funcionaris polítics unilaterals,
puntals mercenaris, nomenats en virtut d'una regalia usurpada, i travats
per la mateixa força material usurpadora. Els Bisbes han d'ésser fills del
mateix Bisbat, perquè és 1a única manera de que sien moralment agermanats
amb el Poble que han de regir i alliçonar espiritualment.

La República, com a successora de la Monarquia, pretingue la conti-
nuació del patronat per al nomenament dels Bisbes, cosa que el Vaticà refusà
dient que la tradició monàrquica era trencada, i segurament volent aprofitar

l'avinentesa per a alliberar l'Església de la barreja política dintre la qual
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sempre fa parella a Espanya. Malauradament, després s'esvaní aquest bon
propòsit i el Vaticà atorgà la regalia al Gl. Franco, que és un govern arbitrari,
lliurant així novament l'Església a la malura política, amb circumstàncies
anòmales i més agreujants 1.

El Gl. Franco se n'ha ben aprofitat i s'ha ormejat una església franquista,
a semblança de Hitler, que es féu una providència per al seu ús personal.
Per això a Catalunya, més que mai, l'Església continua essent un reforç d'ocu-
pació camufiat i un instrument eficient de descatalanització, tot contra dret,
moral, justícia i la Doctrina cristiana, que hauria de practicar.

Si un altre dia tornen a cremar esglésies i convents — l'altre torn —
que a servei foraster segueixen desnaturalitzant la Nostra Terra, tothom cla-
marà amb raó, escandalitzats una vegada més, però impenitents.

Aleshores, quants n'hi haurà que, estudiant a fons els esdeveniments,
vulguin esbrinar fins a quin punt els novells crims podrien ésser o són, mers
rebrolls de crims morals i públics anteriors, sembrats des de les altures i arre-
lats en un passat deplorable, transgressor i, per tant, provocador ?

Aqueixes enraonades, tingudes lleialment amb un home que ho sabia
entendre tan bé i planerament, eren per a mi una gran compensació dels
perills i greuges, morals i materials, que uns mals Pastors m'havien fet passar
durant anys i panys, per culpa d'altri.

1 Huil ans au Valicasz 1932-1940, par François-Charles Roux, de 1'Institút,Ambassadeur. (Flammarion Paris, Y947). Page r8o«Après vint un second ambassadeur de la République espagnole, M. de Zulucta,professeur d'université... I1 n'en fut pas moins bien agréé, bien reçu et se maintint en
place pendant la majeure partie de la guerre civile, jusqu'au móment oü la situationlui fut rendue intenable parles faseistes italiens et l'arabassade du général Franco auprèsdu Quirinal.

Son palais fut alors envahi, son chiffre dérobé, sa valise diplomatique sequestrée,
son courrier ouvert. l-'appui qu'il reçut du Vatican ne lui procura d'autre satisfaction quel'envoi de quelques carabiniers royaux pour garder son domicile. Il mit la clef sous laporte et quitta Rome. Cet ép isode ne fut certes pas glorieux pour le Saint-Siège, auprèsde qui il était accrédité ni fiatteur pour l'efficacité du Traité de Latran, qui garantit1'inviolabilité- des missions diplomatiques auprès du Pape. Cependant, ce n'est pas, en
bonne justice, sur le Vatican qu'on peut faire retomber la responsabilité de ces incidents,dont la faute incombait aux représentants de Franco à Rome età leurs amis du lascio.

Quand Franco eut partie gagnée, le Vatican, sans se hàter de le reconnaitre, lereconnut pourtant avant nous • ileut done un re résentant de Burgos auprès du Saint-
Siège — d'abord un chargé d'affàires ensuite un ambassadeur, M. Yanguas de Santa-Chiara — avant que nous-mémes fussions entrés en rapports ofñciels avee le dictateur. »
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En endolcir-se el temps, al cap d'uns dies, el Cardenal amb el seu Secre-
tari, Dr. Joan, pujaren a la Cartoixa de La Valsaïnte i nosaltres cap a Gstaad,
a retrobar els nostres néts.

L'any següent, el Cardenal tornà, establint així el costum i aquell
estiu, 1940, nosaltres oferírem al Cardenal¡ al Dr. Joan, que vinguessin a
acabar llur temporada de muntanya a Gstaad, perquè La Valsainte ja es
comença de refredar a la segona quinzena d'Agost.

Ho acceptaren de grat i els installàrem en el Bernerhof que, en aquella
època començava d'afluixar gent, on els triàrem dues cambres assolellades,
no gaire lluny de les nostres.

Amb el Cardenal repetírem les excursions clàssiques i afavorides de la
contrada ; férem una anada al Coll du Pillon, per tal que veiés els imposants
cingles i geleres dels Diablerets i àdhuc, de lluny, la mateixa població on s'havia
acollit el seu parent, l'oculista Dr. Barraquer de Barcelona ; també anàrem,
al caient de la tarda a Lauenen, en la solitud d'aquell circ auster, fistonejat
per les cresteres nevades del Wildhorn i asseguts en un tronc d'arbre en una
prada florida vora el rierol, davant de la solemnial grandor d'aquella natura
formidable, nosaltres érem la imatge vivent de la humanitat fugissera, amb
els seus pretensiosos homúnculs evanescents ; el sol es ponia i l'ombra gegan-
tina de la muntanya ens anava engolint...

El dia 9 de Setembre, baixàvem de Gstaad en companyia del Cardenal
i el seu Secretari. El trajecte els interessà molt, sobretot l'espectacular pre-
sentació del Leman i la riba de Montreux, després de la sortida del túnel de
Les Avants. Arribats a Lausanne, cadascú se'n tornà al seu estatge : el Car-
denal cap a Prélaz i nosaltres a La Rosiaz.

Amb el Setembre clogué aquella temporada estival.

El 14 de Juny del 1941, al matí i provinent d'Itàlia, ens tornava el
Cardenal amb el Dr. Joan. Aleshores, nosaltres habitàvem Fribourg per raó
de les escoles dels nostres menuts.

Havent viatjat tota la nit i tenint llur novell estatge en una Maison
de Repos, de Givisiez, poblet a pocs minuts de Fribourg, els invitàrem a
dinar amb nosaltres, per tal de refer-se una mica.

El Cardenal venia animat i dispost per a continuar els costums de
Festiu, d'abans; canviàrem impressions sobre els temes de sempre i els féu
gran illusió menjar a la catalana, cuinat a casa mateix.
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En havent dinat, el Cardenal es reposà una estona, mentre el Dr.
Joan i jo la fèiem petar en el meu despatx, majorment sobre el veritable estat
d'esperit d'Itàlia i les noves que ells tenien de casa nostra, que no contradeien
pas les nostres.

L'endemà, la nostra gent marxava cap a Engelberg, però la muller i
jo romanguérem a Fribourg, per tal de fer companyia al Cardenal. Es pot dir
que ens vèiem cada dia, perquè ells venien a dinar a casa o bé j o anava a Givi-
siez a la tarda, a passar-hi una estona.

Quan venien a dinar, la nostra minyona tenia cura i àdhuc un xic de
vanitat, de fer-los menjars que, essent corrents a Catalunya, aqui resultaven
exquisideses sentimentals i palatals : escudella de pagès i carn d'ollà amb
Pilota, cigrons, oli d'oliva, arrossades, etc., acabant amb cafè com feia temps
que no havien tastat a Itàlia, i aleshores, jo que no en prenia, sucava un terròs
de sucre a la tassa més a la vora. Veient això el Cardenal, un dia començà
a allargar-me familiarment la seva i jo vaig fer-hi la sucada acostumada,
bo i dient :

— Encara no hi lie caigut en mans de l'Església, però ja em fico en
la seva cullereta.

-- Què voleu dir ? féu ell.
— Ja us ho explicaré, perquè estic segur que us interessarà :
— Quan jo em trobava bregant enmig d'aquell fangueix episcopal,

que un dia llegireu resumit en una meva rondalla inèd ita titulada Paraulade Rei, 
se'm presentà a casa un Sr. Canonge, personatge accidental en aquella

lletja història i que sempre em demanava uns diners als quals no tenia capdret jurídicament i, moralment, molt menys.
Bo i conversant tornà a la seva dèria i em digué amb un ingenu des-vergonyiment inconscient :
— Vós, Patxot, heu estat un ximple, perquè podíeu haver cobrat de

la Vídua i de l'Església.

-- Encara sóc més ximple del que us penseu, puix que, no solament
ho faig tot de franc, sinó que, també hi he arriscat no poc de ço del nostre, a
més de la tranquillitat.

Aquell encegat Canonge sortí de casa per no entrar-hi mai més.
Si em veia pel carrer, m'evitava, però un dia, en una cantonada, ens

trobàrem de nassos • el vaig saludar com si res, ens diguérem quatre mots de
regust irònic agredolç i en acomiadar-nus se li escapà :
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— « Ja hi caureu en mans de l'Església! »
Per això vull fer constar que, si ara jo suco en la cullereta vostra, és

— dirigint-me al Cardenal — perquè és de l'Església de Crist i no pas la

d'aquells emborniats. »
En acabar la meva inèdita història, els oients de taula iniciaren un som-

riure que resultà contrafet per l'expressió de dolença.
El nostre íntim i continuat contacte, donava lloc a assentades efusives,

en les quals raonàvem la nostra situació respectiva i, naturalment, judicà-
vem la de la Nostra Terra sota punts de vista incompatibles amb el criteri
que portaven tots els qui ens venien d'a llà, en els quals constatàvem amb

tristor que, així com temps enrera parlaven retinguts per una por cerval,
ara ho anaven fent endèmicament, amb una submissió inconscient, veritable

capitis diminutio, que els menava a la nareosi moral i cívica ; es deixaven.
prendre l'esperit i es rescabalaven amb l'ostentació i cura del cos, en una
Catalunya infectada d'exotisme i escapçada.

Al costat d'aqueix falliment, prenia més gran relleu i feia pregona
impressió el tremp d'ànima d'aquell vellet representatiu, enllà de la setantena,
tan senzill de fóns i de forma, que deslligat de l'Església oficial espanyola,
aguantava tot sol la puritat de la Doctrina per damunt dels seus especuladors
materials i sorgia tan heroicament cristià, eclesiàstic i cívic.

Per una d'aquelles oposicions freqüents en la vida, el seu Secretarï.
Dr. Joan, li tenia una devoció tan merament sentimental i àdhuc engelosida,
que torbava la visió dreturera de la transcendent figura del Cardenal i, sense

voler-ho, ni pensar-s'ho, més d'un cop l'entrebancava amb objeccions pusillà-
nimes, ran de terra, que no poden, ni llan d'assolir les altures de la jerarquia,
majorment essent aquesta espiritual. D'ací venia aquella obssessio de l'incòg-
nit que m'havia sorprès á Prélaz, com si el Cardenal no pogués mostrar-se
a plena llum, amb la testa redreçada per damunt del clericalisme oportunista

i de tots els firmants de la Carta Colectiva.

Una tarda, quan jo era a Givisiez fent companyia al Cardenal, la por-
tera avisà que hi havia el P. H. demanant per ell.

Com que la cambra d'aquest era en el segon pis i no hi havia ascensor,

vaig oferir-me a baixar a rebre el visitant i a fer-lo pujar.
Jo no coneixia el P. H. més que de nom i vaig presentar-m'hi dient que

era el Sr. Patxot. Llavors ell me rebé amb aquesta exclamació :
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— Hombre! quien no conoce en España al Sr. Patxot?
Francament, aquell esclat em sobtà, perquè no estic avesat a les efu-

sions bombàstiques meridionals, que no lliguen gens amb el meu tempera-
ment ; tampoc no se m'hauria acudit mai que, a España, pogués haver-hi
ningú que s'hagués adonat de mi, perquè jo no m'he ocupat mai d'Espanya
per res, ni li he demanat mai res i àdhuc jo ja havia corregut mig Europa
quan encara no havia estat a Espanya ; en tota la meva vida, no més he passat
tres dies a Madrid, perquè als empordanesos ens tira més el Pirineu enllà,
anem proa a tramuntana. En canvi, Espanya m'ha robat amb reincidència,
premeditació i tots els agreujants.

Refet de la inesperada sorpresa, tots dos pujàrem a la cambra del
Cardenal, d'on jo volguí retirar-me un cop feta la introducció però, tant el
Cardenal com el P. H., me pregaren de romandre.

La conversa esdevingué tan farcida i absorbent, que ambdós, el P.
Herrera i jo, ben de grat deixàrem passar l'hora usual del tren de retorn, ço
que permeté anar descabdellant temes, molts d'ells desconeguts per a mi,
on jo no feia més que escoltar, però comprobava, naturalment, no poques
pressuposances meves del temps anterior a la guerra civil : no eren pas sola-
ment les esquerres les culpables.

Més tard, amb el P. H., ens n'anàrem aplegats a prendre l'altre tren,
just per a l'hora de sopar, i en el trajecte, camps a través per a arribar a l'es-
tació, jo vaig orientar la nostm conversa cap a Catalunya.

— Com tots els pobles — li deia jo — Catalunya té les seves qualitats
i els seus defectes • les qualitats no fan cap nosa, el que destorba són els defectes
i, entre aquests hi ha que als catalans, ens manca el sentit polític.

--- Esto lo sabe todo el mundo! continuà el P. H., amb una franquesa i
un to que eren d'agrair, puix hi translluïa més fruïció que indulgència, reve-
lant l'estat d'esperit de l 'interlocutor, poc avingut amb el lloc i les circums-
tàncies, del moment.

Afegint aquesta exclamació barroera a l'aduladora salutació del
nostre encontre, vaig tenir la psicologia i les maneres del meu company
accidental 1.

1 El P. H., una temporada, féu el correu Madrid-Lausanne-Roma, i vice-versa ;després, serví de liaison entre l'Infant oan, Pretendent, el Gl. Franco i Roma; finalment,obtingué el repòs d'una mitra franquista, qui sap si preludiant la posta de la Pretendènciao bé manifestant el cançament de l'espera ?
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Aleshores, me vingueren a la memòria els engrescaments de les nostres
dretes per l'acció que visiblement representava el meu interlocutor i l'etiqueta
política que lluïa i la pretesa amistat de la seva premsa envers Catalunya
i viu ben clar la facilitat ainb què la nostra gent es descarrera i, mentalment,
em diguí, una vegada més, que érem una colla d'infants que es fan seguir només
que ensenyant-los un bobó i sense que ni tan solament calgui donar-los-el.

Enfondint la qüestió, àdhuc en les altures de la intelligència, sempre
ens trobem que ells no volen capir, ni admetre, que nosaltres, com a Poble,
tenim els mateixos drets que els castellans. No volen fer, ni sentir, la, distinció
entre Poble i Estat, perquè ells són l'Estat, els conqueridors, els dominadors,
etc. La companyonia els és impossible : hidalgos o siervos.

Engelberg. — Com que prevèiem, .ï ho desitjàvem, que el Cardenal Vidal
i Barraquer, aleshores a La Valsainte, acceptaria la nostra invitació de venir
a acabar l'estiu amb nosaltres, exploràrem les disposicions del Monestir de
Benedictins d'Engelberg, per tal d'allotjar-l'hi, si fos possible.

En Manuel hi coneixia un benedictí jove, el qual s'encarregà de trans-
metre la idea al P. Abat, i aleshores tornà a sorgir la preocupació de l'incòg-
nit, obssessiO del Dr. Joan, car el frare demanà saber de qui es tractava

— Segurament es tracta d'un Bisbe ? preguntà el benedictí.
— Més que això, féu En Manuel.

Aleshores, és Arquebisbe, continuà l'altre.
-- Més que això, repetí En. Manuel.
— No pot ésser més que un Cardenal, conclogué el frare, i En Manuel callà.
Obtingut l'assentiment del P. Abat, vaig anar a donar-li les gràcies

i em tornà a revenir l'incògnit, perquè el P. Abat, després d'haver parlat de
Catalunya i d'Espanya, me consultà, d'allò més naturalment :

— Tenim la cambra del Nunci, què us sembla si li donàvem ?
Jo vaig mirar d'esmunyir-me d'una enquesta tan directa:
— Em sembla millor que us ho resolguéssiu tots dos quan ell sia aquí

perquè, en aquest moment, jo no us puc pas respondre.
I aquesta vegada, fórem tots dos els qui somriguer. em, però la veritat

és que l'obsessió de l'incògnit que tenia el Dr. Joan, se'ns entravessava a tot
arreu, essent així que era completament inútil.

El Monestir de Benedictins d'Engelberg és una construcció grandiosa;
s'escau a la part alta del poble i el carrer major mor en el reixat del seu clos.
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El caminal d'entrada travessa un gran espai d'horta en bona part, però
aconduït per unes voreres fent jardinet, curosament tingut.

La seva grandiosa Església, clara, lluminosa, parròquia del poble, és
alegrement ornada amb un aire italià, que sorprèn en aquells indrets. L'orgue
del chor, és el més gran de Suïssa.

A tramuntana de l'Església, en lleu pendent, hi ha el cementiri, la major
part ocupada pels catòlics, pèro tombé hi són els protestants, separats tan
solament per un corriolet, de manera que, si hom no s'hi fixa, no hi veu cap
diferència.. Això és cristianisme pràctic : la mort ens agermana tots i la terra
ens colga tots, sense fer distincions, ni reconeixer monopolis: tothom hi cap.

— El dia 18 d'Agost del 1941 , ens arribà el Cardenal amb el Dr. Joan,
procedents de La Valsainte ï amb ells també el Dr. Cardó, portant-nos el
bon temps.

Els nostres viatgers venien encantats del llac de Luzerna ; es quedaren
a dinar amb nosaltres, i romangueren a l'hotel fins al caient de la tarda, esplaiant
sentiments i, tots nosaltres, bon xic preocupats per 1'empressonament i el
judici d'En Gassol, degut a 1a demanda d'extradició del Gl. Franco.

Cap al tard, previ avís al Monestir, vàrem acompanyar-hi el Cardenal.
El P. Abat ens hi esperava a la porta, amb el P. Prior al costat. En

entrar nosaltres al clos, l'Abat i el Prior s'avançaren i tots ens trobàrem en elc
aminet del jardí, on el P. Abct s'afanyà a besar la mà al Cardenal fent acciód'ag

enollar-se, cosa que no permeté el Cardenal que li donà apressadament
una estirada enlaire.

Feta la salutació de benvinguda, tots aplegats pujàrem pausadament
la gran escala i el P. Abet introduí el Cardenal a la cambra del Nunci que 1idestinava. Nosaltres ens retiràrem, dient el nostre agraïment al P. Abat i
desitjant la bona nit a tothom.

— L'endemà, 19 d'Agost, els hostes vingueren a dinar amb nosaltres i
així cada dia. Fèiem passegets pels voltants del poble, quan el temps no hode

storbava, i encara ells hi encabien algun u tresillo », de vegades als peus del
meu llit, car aquell estiu la meva salut era molt inconstant. El Cardenal no
agafava mai les cartes, però es posava de conseller al costat d'algú.

— El 23 d'Agost, férem una bella excursió, vall amunt, en cotxe des-
cobert. Un bon camí carreter, pujant suaument, ens féu passar davant lacascada, amenaçada per treballs d'aprofitament i un tros més amunt el cotxe
ens deixà, perquè el camí, tornant-se corriol, s'enfilava decidit cap al coll.
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Nosaltres seguírem caminant enllà, fins un planell amb bancs, on ens asse-
guérem una estona, tot contemplant les gegantines cingleres del Titlis, enci-
mades de glaç, la fosa del qual riellava escumej ant solcant la elapissa i el rocam
lluïa com un mirall. La torrentera rondinava en el fondal i

'
llevat d'això,

no s'oïa altra cosa que les esquelles de la vacada, el brunzir dels insectes i,
sobretot, el cantar dels pinsans a tot raig ; les merles saltironaven al nostre
entorn, érem voltats de floretes i de boscúria clapada de prades.

En contemplació, tothom es lliurà a aquella bellesa grandiosa, anorreats
corporalment, però, redreçant-se amb 1'intelligència, la nostra colla d'expa-
triats — per força els uns i voluntaris els altres — érem una estrofa vivent,
cantant Vexcelsitut de la humanal consciència.

Malauradament, el rellotge ens desféu irrespectuosament l'encís i,
malgrat les presses, férem tard a taula.

A la tarda, potser enardida per les impressions del matí, la co lla s'en-
grescà, i agafant el funicular¡ el telefèric després, anaren a prendre el te en
les altures del Trübsee, més a la vora dels camps de neu i de les geleres.

— El 25 d'Agost del 1941, festa de la muller, el Cardenal tingué la
finesa de dedicar-nos una missa en l'oratori particular del P. Abat, després
de la qual resseguírem les preciositats d'aquell inacabable Monestir, la sacristia
del qual guarda una creu ricament ornada amb pedreria i estotjant una estella
del Fust Sagrat. El P. Abat ja m'havia dit que, segurament per raó de la
seva arreconada situació, el Monestir no havia estat víctima de cap revolució.

Una vegada, el P. Abat me preguntà, molt discretament, la situació
del Cardenal respecte de Roma. Vaig dir-li que viatjava amb passaport diplo-
màtic del Vaticà, que estava a les seves ordres i que passava temporada a
Roma, però, bona part de l'any, en la Certosa di Farneta, a la campanya,
perquè el clima li anava mellor.

—.ElEl 27 d'Agost (1941), emprenguérem tots la tornada a Fribourg
Vestiu havia estat dolent i jo no voli.a encallar-me a muntanya.

Sortírem d'Engelberg amb temps fred i cluc, però, un cop baixat el
congost, la nuvolada s'aclarí i en embarcar-nos a Stansstadt en el vapor, el
panorama del llac se'ns desplegava colpidor. Les afraus llançaven un airet
ben poc estival, de manera que la colla s'arredossà darrera el pont, mentre
jo me n'aní a proa cercant la sensació del navegar, que no sé trobar en
l'aigua dolça ; l'oreig feia com una esgarrifança damunt de l'aigua i això
era tot.
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Solets, fent grups a coberta en aque lla hora matinal, lluny de la Nostra
Terra, exiliats els uns per raó de consciència i expatriats els altres per amor del
sentiment, tots absents doncs per causes morals ; enmig de la natura bella-
ment grandiosa d'un país que ens acollia fraternalment, nosaltres érem una
imatgeria vivent d'aquella auca de la meva infantesa « El món a l'inrevés »,
representatiu de l'actual capgirament històric, puix que els transgressors i
criminals, morals i materials, baladrejant triomfals, campejen a Casa Nostra,
aureolant-se amb el despotisme, la crueltat i la mentida, destruint amb encegat
furor hispànic tot ço que açí, a Suïssa, és bàsic i fonament del dret públic, que
ho reconeix i ho consagra.

En el moll de Luzerna, el brollador ens rebé jugant a ple sol ; dinàrem
a l'estació, justets de temps ; prenguérem el ràpid de Berna, bon xic marejador
en aquell trajecte i a mitja tarda érem a Fribourg, on ens separàrem del Car-
denal el qual, amb el Dr. Joan, se'n tornà a llur reconet de Givisiez.

A Fribourg — 21 d'Agost del 1941 — tinguérem noves que la vista
d'En Gassol s'havia ajornat i ens demanaven un formalisme d'usança en
certes declaracions, que jo em vaig afanyar d'obtenir.

Ens deturàrem pocs dies a Fribourg, perquè la nostra jovenalla, a rnb
els menuts, eren a Lugano. El Cardenal i el Dr. Joan venien a dinar a casa,
on retrobaven la cuina catalana, ço que feia gran festa i era un esdeveniment
en aquell lloc. A la tarda, solia venir el Dr. Cardó, per tal de completar el
« tresillo ». Jo, com sempre, era mer espectador, esperant els comentaris del'a

cabament del joc, quan es tractava d'esbrinar què hauria succeït, si hagués
succeït ço que no havia succeït i que podia haver succeït ; quan estava d'humor,
àdhuc em permetia dir-lii la meva, per tal d'acabar d'embolicar aquella trocade suposances i contradiccions.

A primers de Setembre ens instal.làrem tots, el Cardenal i la mu ller i
jo, a l'hotel Alexandra, a Lausanne on ens seguia preocupant de debó la
sort d'En Gassol. Per fi el 15 de Setembre (1941), ens arribà la bona nova,
signada pel mateix Gassol, que ja era a casa seva, deslliurat.L'endemà, 16 de Setembre, anàrem a dinar tots a La Rosiaz, a celebrar
el nostre descàrrec d'esperit i vam dinar a la mateixa taula que havíem ocupat
durant quatre anys.

En havent dinat, férem un passeig en cotxe, pels costers de la « Cor-
niche », i els vinyars del Leman. Amb sol verament atuïdor i una temperatura
mediterrània, emprenguérem la ruta de Belmont. Enllà, passades les prades i
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fruiteredes, la miranda es torna a esplaiar damunt del llac, encaixat per aquel.la
varietat de serralades, exhibició completa del trasbalsament de la terra, pre-
sentat amb una certa premeditació escenogràfica.

En davallar cap a la « Corniche », en un dels barris de Chexbres, ens
deturàrem en un despatx telegràfic i trametérem a En Gassol el nostre goig
per la seva deslliurança.

A còpia de revolts, anàrem davallant els vinyars i un cop a baix, seguí-
rem a trenc d'aigua l'animada carretera.

A Cully, visitàrem la seva esglesieta d'un irreverent modernisme, propi
d'un cabaret de Montmartre. Adhuc la mateixa natura sembla rebutjar-la,
car a la banda de migjorn hi ha una esquerda de dalt a baix, que fóra bo
s'acabés de badar i enrunés aquella irreverència.

Vàrem acabar la tarda asseguts en un banc d'Ouchy, contemplant
el llac, negat en una boirina que entelava l'horitzó i, confonent el cel i
l'aigua per la banda de Genève, aparentava una mar blanca, relluent a
contrallum.

Durant aquella temporada de repós, heus-ací la nostra vida normal.
Al matí, fèiem tots vida independent. El Cardenal i el Dr. Joan cap

a la parròquia de Rumine, després, correspondència i rés. Nosaltres, la muller

i jo, a córrer pels nostres quefers de la ciutat. A l'hora de dinar, ens aplegàvem
tots, exposats a les malifetes d'un cuiner italià, que tenia el vici de tirar polsim
de pebre pertot, fins a l'escudella.

A la tarda, repòs després de dinar, i a les quatre, jo trucava a la porta
del Cardenal, per oferir-li un berenar elemental de galetes i un tros de xocolata,
que rosegàvem drets, bo i fent-la petar sobre temes de circumstància que mai
no mancaven.

Enllestit això, sortíem a passejar cap al Parc de Mon Repos, que teníem
a la vora, o bé, cap a l'altra banda, fins a la Promenade Mercier, dominant el
llac, esplanada on l'abundor de mainaderes i criatures, evoca no poc la Plaça
de Catalunya. Allà, esperàvem la caiguda de la tarda, sotjant la posta de sol,

fins a l'hora de sopar.
Fou trastejant per aquells indrets, que un dia se'ns acostà un capellà

i, veient els barrets italians del Cardenal i el seu Secretari, cuità benvolent
a fer-los sabedors que, en el Cantó de Lausanne, no era permesa la sotana i
calia vestir de seglar, portant la levita convencional eclesiàstica. El Cardenal
agraí l'advertiment, pero no deixà mai la sotana.
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També, a la parròquia de Rumïne, on el Cardenal deia missa, un dissabte
que el Sr. Rector era fora, es veu que anaven curts de capellans per a les rnisses
del diumünge i, com que ignoraven qui era el Cardenal, a la Sacristía li dema-
naren de dir la missa a l'hora que els convenia, cosa que acceptà el Cardenal
sense cap explicació. No sé el que pensaria el Sr. Rector quan tornà i hagué
esment del cas.

Un dia, a Givisiez, el Cardenal m'havia començat a ensenyar una colla
de documents del seu arxiu. En ésser a Lausannle , reprengué espontàniament
aquell gest. D'aquells nombrosos escrits, que vaig anar llegint tots curosament,
esmerçant-hi moltes hores de tarda, en surt la personalitat del Cardenal amb
un relleu i una unció cristians, que em sorprengueren i emocionaren profun-
dament, car jo ho desconeixia i que ningú no suposaria en aquell vellet septua-
genari, de posat tan senzill i amb el qual sovint intimàvem i ens enriolàvem
a tall d'estudiants.

A mida que jo llegia i tenint en compte la seva edat, se m'acudí que el
Cardenal podia morir qualsevol dia, calumniat i difamat, tal com vivia en
aquells moments, essent així que ell tenia a la mà la seva jutificació i reivin-
dicació, autoritzada pels noms més sortints d'aquella època furiosament men-
tidera i passional. No solament això, sinó que la meva pròpia experiència,
de seguida me suggerí la sospita que, en el cas de la seva mort, no mancaria
algú del seu entourage que s'afanyaria a destruir totalment aquell feix de docu-
ments, que resultaven un veritable retret a certes autoritats sobrevingudes.

Aqueixa sospita meva anà prenent cos i formalitzant-se a mida que jo
anava descobrint aquell embull de ficcions, indignitats, febleses i claudicacions,de manera que, havent-rn'hi pensat degudament, vaig creure el meu deure deconsciència de donar-li un consell que ell no m'havia pas demanat, però jo
estava segur que ell solament consideraria aquell acte confidencial, com unareciprocitat a la meva espontània confessió d'aquell inconcebible escàndole
clesiàstic, contra el qual jo havia lluitat durant dotze anys.

Li vaig raonar el meu consell amb serena insistència, quan li vaig tornarels darrers plecs. El Cardenal m'escoltà amb gran atenció i em semblà quepesava els meus arguments, però no digué res i no en parlàrem més. Quelcomdel que li vaig dir, fou realitzat més tard.
Dies després, el temps féu el tomb i comparegué la boira de tardor. El

Cardenal començà a parlar de la tornada a Itàlia, cosa que convinguerenper al 25 Setembre 1941, ells cap a Itàlia i nosaltres cap a Fríbourg.
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1942 Juliol.

El Cardenal¡ el Dr. Joan ens arribaren el dia 16 de Juliol del 1942,
si bé, per un malentès d'horari, no fórem a l'estació i ens feren la sorpresa de
donar-nos les bones tardes per telèfon, ja des de Givisiez estant.

L'endemà vingueren a dinar a casa nostra, ens férem una bona abra-
çada a l'estació i, corn in illo tempore, canviàrem impressions durant el dinar,
fet premeditadament segons la cuina catalana.

Complerta la cortesia d'esperar el Cardenal, el 23 de Juliol, nosaltres
marxàrem cap a Villars, deixant el Cardenal i el Dr. Joan, que pujaven a
La Valsainte, com cada estiu al fort de l'estació.

A fi d'Agost, una carta del Cardenal ens deia que enguany ressentia
l'altura de La Valsainte més que abans, raó per la qual li convenia baixar-ne.
Aleshores nosaltres combinàrem de trobar-nos a l'estació de Lausanne (27
d'Agost del 1942).

Tots aplegats, anàrem a la (c Clinique Cecil », on jo havia retingut
cambres. Ens allotjàrem en el tercer pis, cara al llac, ço és, migjorn, disposant
de tres cambres seguides i una altra, cara a nord, per a servir d'oratori al
Cardenal i on ell deia la missa. Dues infermeres catòliques, tingueren un zel
extraordinari a ornar aquella capelleta improvisada ; àdhuc la nostra infer-
mera, amb una certa emoció, oferí per a l'altar un seu Crist de família, consi-
derant un gran honrament que el Cardenal li acceptés.

Vinguts de les altures, la forta calor de Lausanne ens sobtà i desballestà
bon xic.

Els diumenges, la muller i jo anàvem amb taxi a l'ofici, en el Valentin
i, de tornada, recollíem el Cardenal i el Dr. Joan a la Clínica i baixàvem a
Ouchy a resseguir aquell bell passeig vora del llac, on hi havia dia que l'assole-
llada ens hi feia una calor i uns jocs de calitja damunt de l'aigua, velant el
paisatge, i oferint-nos similituds amb la nostra llunyana terra.

Després del repòs del dinar, a l'hora de berenar, jo trucava a la porta
del Cardenal i els portava una capsa de galetes i una tauleta de xocolata, de
les quals tothom pessigava discretament, ho menjàvem a peu dret i prepa-
ràvem la sortida de la tarda, a la baixada del sol.

El nostre passeig es reduïa a un volt pels jardins de Montbenon i aca-
bàvem asseient-nos en el banc que trobàvem lliure, cosa no sempre fàcil, perquè
tenien molta demanadissa.
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I abans de les set, cap a la Clínica, per al sopar, que era a un quart
de vuit.

Després de sopar, ens aplegàvem a l'espaiosa cambra del Cardenal.
La nostra infermera de dia ens entrava una infusió, abans del seu relleu.

Llavors començava la sessió de tresillo, que el Cardenal no jugava niai,
però feia de Mentor al jugador del seu costat. Sovint venia el matrimoni
Casas, altres vegades el Dr. Cardó o bé En Manuel, quan s'esqueien de passada
a Lausanne.

Jo em recollia a la cambreta del costat, la del Dr. Joan, a les fosques
segons el meu costum assegut davant la finestra oberta, cara al llac, i reprenia
les meves meditacions, contemplant les llumenetes de la riba de Savoia, el
llampugar dels estels o la freda radiança de la Lluna, argentant la boirina i
emmirallant-se en l'aigua.

Minuts abans de les deu, hora en què la Clínica es tancava, els visitants
se n'anaven i nosaltres, bona nit, cadascú a la seva cambra fins a l'endemà.

Les restriccions de totes menes, filles de la guerra, i portades amb gran
seny i encertada ordinació pel Consell Federal, han tingut resultats pintorescs
en els jardins i les places. Així, l'altre dia, en anar a fer visita a un amic, magis-
trat del Tribunal Suprem Federal vaig veure tots els parterres d'aquell seriós
i magnífic Palau plantats de cols, porros i mongetes, sense que produïssin
cap nial efecte, car, les mongeteres amb llurs floretes, blanques les unesi ve

rmelles les altres àdhuc eren decoratives. Respecte d'això, cal recor-
dar que a Fribourg, en les Grand's Places, hi liavia unes clapes de colsrin

xolades, d'un aspecte fastuós, talment com graciosos plumalls, més o
menys acolorits.

Així cloguérem el Setembre.
El 30 Setembre al matí acomiadàrem el Cardenal en la Clínica mateix;ens a

braçàrem una vegada més contenint difícilment la nostra emoció i ensdesitjàrem mútuament bon viatge i estada fins a l'any vinent, si Déu vol.
Què veurem o ens tocarà d'ací fins aleshores ?

Que Déu allargui la vida al digníssim Cardenal, cristià veritable i
català de cor, per tal que pugui gaudir de la justícia i el triomf que se li deu,reivindicant la Doctrina Cristiana que els marxants del Temple han preterit,
sotmetent l'Església espanyola als manaments del dictador¡ fent-la servir
de reforç d'ocupació a Catalunya, on ha reprès sorneguerament la mala obrade descatalanitzar i pervertir cívicament el nostre poble.
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1943• Juny.
Els nostres preats amics d'Itàlià, el Cardenal i el Dr. Joan, ja fa setmanes

que ens recorden la proximitat de l'estiu, ço és, de llur tornada ací. Amb motiu
d'això, els hem cercat estatge i, gràcies a l'amic Dr. Petters, hem descobert
aquí, a Fribourg, la Maison Ste. Elizabeth, tinguda per monges dominicanes,
que ens han ofert hostatjar-los i on crec que sentiran un caliu força més
acollidor i una cultura més afinada que a Givisiez.

El dissabte, 10 de Juliol, a la tarda, ens arribaren el Cardenal¡ el Dr.
Joan, bon xic cansats per l'apilonament dels trens italians. L'endemà, vin-
gueren a dinar al pis de la CiO, on fèiem el comiat perquè la nostra jovenalla
marxava de vacances a Gstaad.

A la tarda, baixaren al nostre pis. Semblava talment la continuació
de l'estiu anterior i, mentrestant, un any més i no poques coses esdevingudes,
sense que per això s'hagi aclarit gaire el celatge mundial, si bé es dibuixa i
es va accentuant el minvant dels lladres de pobles.

1943. 17 de Juliol.
Enguany el Cardenal ha tingut mala estrena del niillor estatge que

li hem trobat a Fribourg.
Aquests darrers dies no tastava res a taula, estava molt ensopit

m'ha semblat notar-li foguerades de tant en tant, de manera que, havent
hagut d'anar jo a l'estació, ho he aprofitat per a agafar un taxi, amb el qual
he retornat el Cardenal al seu estatge.

En donar-me la mà, he notat que la tenia febrosa i amb treballs ha
pujat l'escala de la seva cambra ; he dit al Dr. Joan que li prengués la tempe-
ratura i que, segons com, avisessin el metge i que em telefonés a darrera hora.
A les deu, el Dr. Joan em telefonà que el Cardenal tenia niés de 39 graus i que
el metge de la casa ja l'havia visitat. Veurem el que serà ; la seva vida és
preciosa, no sols personalment, sinó per al seu actual simbolisme en l'Església
Catalana.

1943 . 18 de Juliol.
Aquest matí he vist el Cardenal¡ altre cop aquest vespre, abans de

sopar ; té febre alta i segueix en el mateix estat.
Amb el Dr. Cardo hem convingut que el veiés un metge amic seu, el

Dr. R., refugiat i ocupat en una clínica de Zürich.
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Això ha provocat un gran surt al Dr. Joan, obsessionat per l'incògnit :
— Ja el coneixeu Vós aquest metge ?
— No ; noniés sé que és de la nostra terra i això sol ja ho considero

un avantatge en el cas present.
-- No sabeu pas si és de l'esquerra, roig, socialista ?
-- Jo us parlo solament d'un metge.
Finalment, convinguérem la consulta per a l'endemà matí.

1 943 . 19 de Juliol.
A les io h. matí, he anat a l'estació, on ens hem trobat amb el Dr. Cardó,

esperant el Dr. R.
Amb el Dr. R., hem decidit anar a peu i mentrestant l'he posat al

corrent de la malaltia i dels antecedents del malalt, que jo coneixia d'ençà
de l'estada a la u Clinique Cecil », a Lausanne.

En el (c Foyer Ste Elizabeth » ens hem aplegat en un salonet, esperant
el resultat de la consulta, que no ha pas estat llarga. El Dr. R. ha baixat i
ens ha dit que el Cardenal tenia una bronco-pneumonia del pulmó esquerre,
nosa seriosa, majorment a l'edat del malalt, però que el trobava amb prou
força per a sortir-se'n.

Seniblant mala nova ens ha alarmat tots.
4 El Dr. Joan ha parlat de si calia avisar la família del Cardenal, a Bar-

celona, per tal que algú vingués. Jo li he fet notar que, en els moments actuals,
encara que volguessin, difícilment podria venir ningú: que l'única cosa que
realment succeiria és que s'alçaria molta polseguera donada la personalitat irepresentació del Cardenal de manera que, salvant sempre la dita dels metges,
Potser valdria més no precipitar-se.

El Dr. R. ha exposat que, de moment, ell no hi veia gravetat i que
podíem esperar l 'endemà segons el curs que prengués la malaltia i les reaccions
del malalt.

Després de ben sospesar-ho tot i passada la primera impressió, el Dr.
Joan ha decidit fer-ho així, ç

o és, esperar.
Déu faci que el Cardenal se'n surti bé i visqui alguns anys més, no sola-

ment perquè personalment s'ho mereix, sinó perquè la seva fermesa exemplar
ha de tenir el premi de morir a Tarragona, després d'una tornada cristiana-
ment triomfal i avergonyidora de la inconcebible església franquista.
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El Cardenal segueix el seu curs sense res d'alarmant, malgrat mantenir-
se la febre. Per amor d'això el Dr. Joan, per ara, no avisarà pas la família
i continua en actitud expectant. Nosaltres, que havíem de marxar a Gstaad
a trobar els nostres menuts, també sospenem el viatge fins i tant que es
presenti més clar l'estat del ma.lalt.

La malaltia s'estacionà uns dies amb certa gravetat, però, sortosament,
inicià després la baixa, ço que ens anà, retornant la confiança, malgrat trobar-
se el malalt molt decaigut, si bé admirablement assistit pel Dr. Joan i les Monges
que, de bell començament, li han tingut una reverència i una devoció, verament
exemplars.

Jo hi vaig al matí i al vespre, cada dia, a fer-li companyia i ell sovint
pren part a la conversa que, naturalment, encara que sia amb el Dr. Joan, va
adreçada a ell.

Li han parlat d'una tongada de convalescència a Gstaad, on el Cardenal
estigué amb nosaltres tres estius enrera. Jo no li desfaig pas aquesta illusió,
que veig clarament irrealisable, perquè la convalescència serà llarga, l'estació
comença d'avançar-se i no hi haurà marge per a una estada a l'alta muntanya.

Així, cedint la febre i aclarint-se-li els pulmons, el preat malalt ha
entrat a l'Agost ( 11 943) en franca. convalescència i, prèvia consulta amb el seu
metge, la muller i jo hem decidit marxar a Gstaad, on fa dies que ens espera
la nostra jovenalla.

Les noves que tenim del Cardenal són que va seguint bé, encara que la
convalescència resulta molt cançonera.

El ir. de Setembre ens diu que hem de tornar a Fribourg, al costat del
Cardenal.

En arribar a Fribourg, he corregut a veure el Cardenal, que he trobat
assegut a la seva cambra i ens liem fet una bona abraçada. Hem parlat d'una
pila de coses i jo he insistit en que calia enviar de seguida el Dr. Joan a Itàlia,
a cercar tots els seus papers, roba d'hivern i tot l'altre que hi tenen, perquè, si
no s'afanyen, aviat no hi seran a temps.

Com sempre que es tracta d'aquestes coses i sobretot de documents,
el Dr. Joan, no sé per què, hi posa tota mena d'inconvenients, malgrat que jo
els vinc donant aquest consell d'ençà que arribaren i àdhuc els ho vaig pre-
venir ja abans de venir. Finalment, després d'una llarga discussió davant meu
i que, per tant, m'ha estat molt enutjós presenciar, el Cardenal ha dit autori-
tàriament al Dr. Joan que, per conducte de la Nunciatura, demanés els papers
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per al viatge. Jo m'he limitat a fer constar que, amb la immillorable assis-
tència de les monges i essent ara nosaltres ací, no hi havia cap inconvenient
que el Dr. Joan estigués dos o tres dies absent.

Els he invitats a venir a dinar amb nosaltres demà com de costum i
ofert enviar un taxi al Cardenal, puix que m'havia dit que encara només
havia arribat fins al torrent davant la casa ; ell ho ha agraït, però ho lla refusat.

L'endemà, cap a migdia, ens han comparegut a dinar i la tarda s'ha
acabat amb una aparença de berenar, que més aviat ha estat una enraonada.

A l'hora de sopar els he acompanyats a llur estatge ; havent-ho fet el
Cardenal a peu i pausadament, perquè es veu que encara es sent molt feble.

Per fi, ha esdevingut el que era fàcil de preveure i jo sempre havia
temut per a la millor ordenació i perdurança de les coses del Cardenal.

Aquesta tarda, en tornar d'acompanyar-lo a1 seu estatge, m'ha sorprès
veure una colla de gent encuriosida davant la impremta de La Liberté, on un
dependent estava empastant uns avisos mecanografiats. M'hi he acostat i
era que la redacció feia públic un telegrama dient que Itàlia havia demanat
l'armistici.

Era molt interessant i revelador de l'estat d'esperit, veure l'expressió
de les cares allí acoblades i oir els comentaris que feien. Justament era l'hora
de plegar o sia, de la rivada de bicicletes que davallen del barri de « Les Char-
rnettes », ço que ha motivat que els de la vorera es posessin a cridar la nova a
les primeres bicicletes que venien les quals la repetien i passaven a les de
darrera i així successivament de manera que, en un instant, tota la rivada i,
per tant, tot el barri, n'ha estat sabedor ; l'etiqueta de neutralitat suïssa és
un motlle polític sota del qual batega un sentiment popular molt diferent.

Naturalment, he reculat de seguida cap al « Foyer Ste Elizabeth »,
on la nova ha complagut igualment que a tothom, si bé impossibilita el viatge
tardanament decidit del Dr. Joan a Itàlia, car aquesta es troba pràcticament
envaïda i ocupada pels alemanys, els quals costa poc d'endevinar com
reaccionaran.

Bo i parlant d'altres coses, el Cardenal m'ha tornat a repetir que li
agradaria molt de reveure En Gassol i poder-lo abraçar, i aquesta vegada sí
que m'he decidit a escriure-li instant-lo perquè vingui a dinar amb nosaltres
diumenge vinent, en qual dia celebrarem una festa de família a casa de la Cio.

Avui — zo Setembre 1943 — al matí, el Cardenal i el Dr. Joan ens han
beneït el Crist de talla de la nostra cambra, cosa que la muller li havia demanat.
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1943. Diumenge 12 de Setembre.
Celebrem ensems la festa del Sant de la Núria i els tres anys d'En

Jordi, en 1'efusió de la intimitat.
Per al Cardenal la festa ha estat doble, perquè, al matí, ha arribat de

Lausanne En Ventura Gassol, que En Manuel ha anat a rebre i l'ha portat
de seguida a l'estatge del Cardenal.

A la sortida de missa, he entrat al «Foyer Ste. Elizabeth », on els he
trobats, naturalment, conversant amb gran animació ; En Gassol responent
preguntes i buidant records de la manera agradosa, interessant i, si cal, pinto-
resca, com ell sap fer-'ho. M'ha calgut interrompre'ls per a recordar-los l'hora
de dinar.

El dinar l'ha presidit, a cap de taula com sempre, el Cardenal, que
tenia En Gassol a la seva dreta i jo a l'esquerra, segons costum. Hi ha liagut
les degudes felicitacions als festejats i En Gassol s'ha excusat envers la Núri
perquè volia dur-li un sonet, però ha confessat ben francament, que no li
havia acabat de sortir i que ja l'hi enviaria quan el tingués llest.

En Gassol ha dut el pes i la iniciativa de la conversa durant el dinar,
perquè a tots se'ns acudien preguntes i li demanàvem explicacions de fets
i referències d'aquella indigna tragèdia d'allà baix, en la qual ell es reivindicà,
amb perill de la vida, salvant tanta gent com pogué, entre ells el Cardenal i
nosaltres dos, la muller i jo, mentre que respecte a llur acció política, no
s'estava pas de confessar que ho havien fet molt malament i que se'ls havia
escapat l'ordre públic de les mans.

El Cardenal es mostrava content i animat, puix que l'hem vist somriure
com poques vegades. Evidentment, la visita d'En Gassol, que ell feia temps
desitjava i els aclariments respecte als incidents foscos, el complaïen molt.

En havent dinat, hem baixat al nostre pis i, mentre el Cardenal reposava,
En Gassol i jo l'hem feta petar bona mica en el meu despatx. No cal dir que
hem tocat totes les tecles, des de les tràgiques fins a les còmiques. M'ha parlat
de les seves tasques literàries actuals i jo li he tornat a repetir el seu deure
d'escriure una relació, ni crítica, ni apologètica, sinó merament narrativa, de
tot el que li ha passat pels ulls i per les mans, durant el temps que estigué a
La Generalitat. Aleshores, ell m'ha respost que caldria començar per les seves
aventures corrent món amb En Macià.

Una mica abans de sopar, he acompanyat , els nostres hostes a llur
estatge ; la pujadeta que fa el carrer, es veu que fatigava el Cardenal, de manera
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que jo m'he aturat simulant una remarca, per tal que reposés un. instant. A
la porta del Foyer Ste. Elizabeth, ens hem donat l'avesat adéu-siau, desitjant-
nos bon sopar i bona nit.

1943• Dilluns 13 de Setembre.
La diada no podia pas ésser més contrastada amb la d'ahir, perquè

avui és esdevinguda la gran malaurança tan temuda, espiritualment i cívica,
per a Catalunya : el Cardenal F. Vidal i Barraquer, Arquebisbe de Tarragona,
ha mort aquesta matinada (a. c. s.).

A quarts de set del matí, la nostra filla Ció ens ha sorprès venint a trucar
a la porta de la nostra cambra, una novetat que era de mal auguri. De fora
estant, ens ha dit que En Manuel feia estona que era al Foyer Ste. Elizabeth,
d'on li havien telefonat que el Cardenal tenia un atac del qual, de moment,
no revenia.

Ens hem vestit de seguida, per tal d'anar-hi jo també i mentrestant
fèiem els nostres comentaris. La muller, amb la seva perspicàcia femenina,
em deia que l'avís de la Ció significava que el Cardenal ja havia mort ; però
jo, com que coneixa el seu estat de cor, volia fer-me la illusió que es tractava
d'un atac previst, tan greu com es vulgui, però no pas necessàriament mortal.

Es veu que la Ció ha tingut cura de donar-nos la mala nova per parts,
Puix que encara no ens havíem acabat de vestir, quan ha tornat dient que no
ens calia pas anar de pressa i que valia més que esmorzéssim primer, perquè
el Cardenal ja era finat.

En havent esmorzat m'he afanyat a anar al Foyer Ste. Elizabeth, on
he trobat l ' espectacle que hom ja pot imaginar : tot i tothom trasbalsat ;
m'ha rebut la Mare Priora plorant, he pujat lentament aquella escala, tan
amical abans i ara tan tràgica i desolada; en el corredor m'han vingut En
Manuel i el Dr. Joan completament desfet i he entrat a la cambra on tan sovint
ens havíem efusionat i encoratjat mútuament. Allà hi havia el cos del Cardenal,
en la mateixa posició que l'havia vist tan sovint durant la seva malaltia ;
dues monges el vetllaven. Jo vaig substituir-les i sol, amb el cos de l'amic, feia
les meves reflexions de vell en aquella escena final d'una tragèdia espiritual
i cívica, bellament exemplar : una Xa uelles que, si les gents volguessin capir-
les degudament, la societat en fóra capgirada, perquèuè s'estimbarien moltes
summitats corcades i farsants i les substituiria  la Veritat, crua i nua.
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El Dr. Joan m'ha explicat que havia anat a la cambra del Cardenal,
sorprès de veure el llum encès ; ha entrat i se l'ha trobat difunt. Diu que tenia
el mocador desplegat, segurament per voler-se eixugar no sentint-se bé i 1a
mort l'hauria sorprès sense ni donar-li temps de tocar el timbre al costat del
llit ;l'expressió de la cara servava tota la seva naturalitat, de manera que no
deu pas haver sofert en el traspàs. Com que encara ha trobat calenta la part
inferior del cos, el Dr. Joan ha cuitat a donar-li la Extremaunció.

El Cardenal F. Vidal i Barraquer en el seu llit de mort,
a la matinada del 13 de Setembre del 1943•

Durant la meva vetlla la monja infermera — que després també assistí
a l'embalsamament — s'ha presentat molt discretament duent una gran
embosta de rosaris, que amb reverència anava passant per les mans del Car-
denal ; segurament eren els rosaris de tota la Comunitat, i potser també
d'algunes Senyores pensionistes, que així volien guardar la recordança espi-
ritual del difunt.

En les meves converses amb el Cardenal, que sovint anaven molt a
fons i molt enllà quan estàvem sols, cosa que no succeïa pas sovint, perquè
el Dr. Joan tenia cura de no deixar-nos-hi quasi bé mai, sempre acabàvem
amb aquesta reflexió, que unes vegades feia ell i d'altres jo :

— « Tot això estaria molt bé, però j a som massa vells i no ens queda
marge ».
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Això, que és evident de sobres, també ho sabien i esperaven els seus
enemics, puix que, darrerament, el Papa demanà al Gl. Franco el retorn del
Cardenal a Tarragona i el Caudillo li respongué :

-- Si, pego mas adelante, sublimació de Yespanyolíssim Vitelva Vd.
mañana, que els estrangers retreuen tot enriolant-se i que el Gl. Franco serveix
igualment als qui li exigeixen la restauració monàrquica a què ell s'havia
compromès : más adelante i.

El Cardenal ha viscut massa i massa poc, probablement, ço que m'esde-
vindrà a mi mateix que he viscut el daltabaix de Catalunya i no allargaré
prou per a apedaçar-ne les conseqüències en la nostra família.

Amb En Manuel, hem ajudat el Dr. joan a redactar i a expedir els
primers telegrames oficials i hem tractat de les disposicions a prendre amb
urgència, o sia, de l'embalsamament i del trasllat a La Valsainte, no solament
per tal de deslliurar de l'actual trasbals la Comunitat del Foyer Ste Elizabeth,
que és una mena d'asil o pensió de senyores d'edat, sinó més encara, per a
defugir possibles intromissions oficials que serien un sarcasme a la vida del
difunt i una irreverència al seu cos.

El Dr. joan ha tingut cura de notificar així mateix la mort al Vicari
General de Fribourg, el qual, diu, que per telèfon li ha respost quelcom que
no ha entès. També s'ha preocupat molt que no es fes pública la notícia,
previsió que, aquesta vegada, hem trobat molt encertada i hem compartit.

Omplerta la fulla per al Registre Civil, hem triat una caixa que ens ha
semblat molt escaient per la seva austeritat. Hem avisat per a l'embalsamament
que havia de fer-se avui mateix, perquè l'endemà matí calia portar el cos a
La Valsainte segons la voluntat del difunt. Ens han dit que haurien de venir
coses de Genève per a l'embalsamament, però s'han compromès a deixar-ho
tot llest per avui, fos l'hora que fos.

Passat el primer sotrac, de mica en mica, tothom s'ha anat situant
i la Mare Priora ha demanat per a treure la fotografia del Cardenal en el seu
llit de mort, cosa que ha fet una monja artista de la mateixa casa. Aleshores,
jo que no havia gosat suggerir-ho, m'he afanyat a telefonar a En Manuel, que
era a casa a esmorzar, perquè vingués també a fer-ho amb els seus aparells.

Mentrestant, com que de casa el Sr. Bisbe no donaven senyals de vida,
ni compareixia ningú, la Mare Priora, espontàniament, fent-se càrrec de la

1 Quan la condemna d'En Carrasco ia abans, el Papa també intervingué a favorseu, però inútilment, perquè es veu que el catolicisme del Gl. Franco és circumstancial.

751



GUAITANT ENRERA

situació, hi ha enviat una monja, que ha tornat dient que el Vicari General
s'excusava car no ho havia comprès, que de moment no es podia moure perquè
estava sol i que vindria en havent dinat. Segurament, la veritat del cas és
que el Sr. Bisbe està malalt a Lausanne i de primer l'hauran volgut consultar.
Cal afegir que ací, llevat de qualque cap de brot, algun d'ells refugiat, tota
la clerecia es feixista, franquista, etc., com gairebé a tot arreu en aquest
moment.

El cos del Cardenal revestit, amb la mitra
del Cardenal Mermillod 1.

No contenta amb la fotografia, com que la monja que les ha preses és
escultora, ha pregat a la Mare Superiora que demanés per a treure la «maquette *
del Cardenal, treball que, si de cas, farà el seu mestre escultor. La Mare Supe-
riora lia transmès el prec i, després d'una bona estona de vacillació, el Dr.
Joan hi ha accedit, per consideració a les monges, segons ha manifestat.

A mija tarda he tornat al Foyer Ste. Elizabeth i el Dr. Joan m'ha dit
que el Vicari General s'hi havia presentat aleshores. Han parlat de l'aixeca-
ment del cos, que el Dr. Joan ha dit que havia de fer-se sense cap mena d'aparat
i, com que el Vicari General es limitava a escoltar, el Dr. Joan li ha dit final-
ment que fos ell qui fes l'aixecament i això per a demà a les 9 h. del matí.

1 Ha calgut descosir aquesta mitra pels ccstats perquè li venia estreta.
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Amb En S., han redactat una nota breu per al diari La Liberté, a fi
que no diguessin cap disbarat per causa d'informació errada : quan el públic
la llegirà, el trasllat ja serà fet, puix que el diari surt a migdia.

A entrada de fosc me n'he to rnat a casa, mentre allà, en el Foyer, es
preparava la u maquette », l'embalsamament i cercaven la roba apropiada
per a vestir després definitivament el cos.
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Acta justificant el cos, apuntada al costat dret del revestiment.

I en aquesta mateixa hora, ahir el Cardenal estava fent tranquilla-
ment l'enraonada a casa nostra, cloent una plaent jornada. Sic transit.

1 943 . 14 de Setembre.
Amb el taxi que ens ha de dur a La Valsainte, me'n vaig al Foyer Ste.

Elizabeth per a l'alçament del cos i el trasllat a la Cartoixa. La muller i la Cio
amb els nostres néts vénen a peu, una mica més tard, per tal d'arribar quan
tots els preparatius sien enllestits.
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He trobat el cos ja a baix i que estaven soldant la caixa. La testa del
Cardenal presenta un aspecte marmori sepulcral, impressionant i venerable :
va revestit de casulla¡ s'aguanta la mitra amb les mans creuades damunt del
pit. Aquesta mitra amb què serà enterrat, era la del Cardenal Mermillod, un
suís que fou així mateix exiliat 1 . Al costat dret li han apuntat un pergamí, calli-
grafiat per la monja artista, atestant la personalitat del difunt ; és firmat
pel Dr. Joan, com a Secretari del Cardenal amb el segell cardenalici, pel Vicari
General i per l'Abbe journet, com a testimonis.

Acabada la soldadura, el metge forense ha lacrat i segellat la coberta
de la caixa, l'interior de la qual resta visible mijançant una doble coberta
damunt del cristall, tancada amb clau.

Complertes les formalitats legals, ha vingut el Vicari General, assistit
pel Dr. Joan i, en presència de la Comunitat de les monges i de les Sres. pen-
sionistes, han dit les absoltes, les monges han cantat els responsos i, de seguida,
s'ha carregat la caixa en el furgó que esperava al carrer amb el personal neces-
sari, al qual el Dr. Joan s'ha afegit.

Nosaltres hem ocupat el taxi al darrera; érem: En Manuel, En Sugra-
nyes, FAbbé Tien, que havia fet acte de presencia i jo.

A les deu tocades, hem emprès la ruta cap a La Valsainte, passant per
Roche, que és el camí més curt i tenint cura de no arribar allà abans de les
onze, com ho han demanat els monjos, per tal de no torbar llur regla.

En altres circumstàncies, aquesta anada hauria estat un pler, car les
valls de Gruyères són pintoresques, atractívoles i encisadores, amb llur mun-
tanyam discret, que té la dignitat placèvola de les serres, sense la rígida solem-
nitat de l'Alp : però, derrera del furgó que duia el cos de l'heroi, jerarca amic,
l'esperit em punyia, i a mi més que a ningú, perquè recordava la intimitat
de certes converses que enfondien inolt i m'liavia fet la illusió de tenir-lo amb
nosaltres l'hivern vinent i, sobretot, ein preocupava debades una frase que,
darrerament, he sabut que ell havia dit a la meva muller: aquest hivern,

amb el seu marit, arreglarem moltes coses, ara que el conec bé. Qui sap el que era
ço que ocupava la seva pensa i que la mort s'ha emportat amb ell ?

Enllà de Roche deixem la carretera¡ prenem un camí veïnal que esdevé
més interessant a cada moinent, perquè va serpentejant en pujada suau els
vessants clapejats de bosc, trencat per prades on les vacades, ja a fi d'estació,

1 Vegeu pàg. 78o, nota.
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encara fan sonar llurs esquelles harmonioses, que els cingles fonen . en un agra-
dable acord.

Essent estret el cami, ¿alia preocupar-se del creuament amb els altres
autos i ha esdevingut que, en un revolt, una bona pagesa ens ha fet senyal
d'aturar-nos perquè hi havia un camió de baixada. Aquesta pagesia es veu que
són molt bona gent car, tots els pagesos que trobàvem, s'aturaven a la vora
del camí i saludaven respectuosament, no solament el furgó, sinó també el

E1 cos del Cardenal entrant a la Cartoixa de La Valsainte.

nostre taxi. Com que el camió avisat no venia, un dels nostres s'ha avançat
a peu i, un tros enllà, ha trobat el camió amb les rodes d'un costat enfangades
fora del camí. Això ens ha fet perdre un bon quart d'hora, que hem aprofitat
per a airejar-nos una mica.

Per fi, ens han fet senyal d'avançar i han pogut passar j tistíssims a
frec del camió i rascant el marge, i hem arribat a La Valsainte poc després
de les onze, tal com era convingut.

La Comunitat dels Cartoixans ja ens esperava amb la Creu alçada a
l'entrada del Convent i tenint una civera al mig del jardinet per al mellor
transport de la caixa, que és molt feixuga, folrada de plom en el seu interior.
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El P. Prior essent fora a França, s'han avançat a rebre'ns el P. Vicari i el
P. Procurador, amb els quals hem encaixat i, de seguida, la Comunitat s'ha fet càr-
rec del cos i, amb la Creu alçada, l'ha entrat al Convent, seguint nosaltres al darrera.

Hem passat per corredors llarguissims, coberts amb volta i d'una blan-
cor enlluernant, que casa admirablement amb la blancor dels hàbits cartoixans,
i ens ha calgut aturar més d'un cop, per tal que reposessin els llecs portants.
Així hem arribat a una de les nombroses capelletes d'un corredor — la de
1'« Ange Gardien » — on han depositat la caixa al peu de l'altar i li faràn vetlla
dos monjos, dia i nit, fins al dia dels funerals i de l'enterrament, per a la qual
cerimònia s'espera la tornada del P. Prior.

Per tal que els Cartoixans poguessin veure el Cardenal, el Dr. Joan
ha obert la tapa de la caixa i tots hem esguardat altra vegada l'amic traspassat :
la seva testa venerable romania talment estatuària. L'han aspergit d'aigua
beneita, li hem fet una pregària, han tancat la coberta i ens n'hem anat,
deixant-hi els dos monjos de vetlla.

Després, el P. Vicari ens ha conduït a un saló, per a fer-hi visita i con-
versa fins a l'hora de dinar. Ens ha explicat coses de la severa regla llur i per
ell hem sabut que l'actual Comunitat, tota aplegada, comptava més de qua-
ranta persones, entre frares i llecs. Com que semblant xifra no resulta pro-
porcionada a les dimensions de les construccions que acabàvem de recórrer,
el Dr. Joan ens ha aclarit que, a un cert moment, s'havia pensat portar a La
Valsainte els monjos de Grenoble, però que després els havien enviat a la
Cartoixa de Farneta (Itàlia), on el Cardenal tenia la seva residència habitual,
majorment a l'hivern.

Ens han servit el dinar en el menjador dels invitats, peça espaiosa,
clara i senzilla, presidida per una bella estàtua de St. Bru. No essent-hi el
P. Prior, cap dels monjos no podia menjar amb nosaltres, de manera que hem
dinat sols, servits per un germà llee amb barbeta, molt complaent i amb una
cara fàcilment riallera.

El dinar ba estat a base de peix, ous, verdures, un pastís fet a llur cuina
i fruita de llur hort per a postres, seguides de cafè i « Chartreuse ».

A les postres han comparegut el P. Vicari i el P. Procurador, que s'han
assegut al voltant de la taula i hari començat una conversa interessantissima
i de fons.

Havent-hi amb nosaltres l'Abbé Tien, sacerdot xinès doctorat, el P.
Vicari ha dialogat sobre els clàssics xinesos primitius, mostrant una sorprenent
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coneixença d'aquella mentalitat oriental. Després, amb En S. tractaren aspectes
del dret en els textes bíblics. El P. Vicari se'ns ha revelat d'una cultura exten-
síssima i profunda, manejada amb un potent esperit crític personal, que ha
fet de les nostres postres una sessió acadèmica de gran volada, un veritable
symPossimm refinadíssim.

Ens han ofert ensenyar-nos una cella i hem tornat a resseguir aquells
blanquíssims corredors, que fan una impressió com de nuviatge, però totes les
celles eren ocupades, algunes per l'Exèrcit, cosa que m'ha sorprès tractant-se
de clausura, si bé ja sabia que, a Fribourg, tots els co pegis de Congregacions,
àdhuc els de monges, tot sovint han d'acollir soldats en aquests temps de guerra.

Pels corredors he notat que un Cartoixà romania de cara a la paret, al costat
d'una porta de cella quan nosaltres passàvem i, en canvi, uii altre que ens ha tro-
bat de volta encontrada, ha saludat portant les dues mans al baix de la caputxa.

Aleshores he demanat al P. Vicari si podíem veure la Biblioteca¡ de

seguida ens hi ha portat; passant per la Capella i la Sala Capitular, hem enfilat

una escala i ens hem trobat a la Biblioteca, que ocupa dues sales senzilles,
però totes farcides de llibres.

Naturalment, el fons de llibres són els autors de l'Ordre, patrologia,
filosofia, escolàstica, etc. No obstant, d'un cert prestatge, el P. Vicari m'ha
tret la Crestomatia de Bartsch, que ens ha portat a Catalunya, encetant així
una altra sessió de volada, perquè el P. Vicari ha parlat de Verdaguer i l'Atlán-
tida, de R. Lull i el Llibre de Amic i Amat, i jo li he fet tot una esquema de
la mentalitat catalana, de la seva forta renaixença i producció en les diferentes
disciplines ; de la seva actual persecució segons l'atavisme secular espanyol

de les realitats de la guerra d'Espanya, etc.
He dit al P. Vicari que jo era astrònom i per això m'havia avesat a

viure a la Lluna tant com podia, ço que em feia einpassegar sovint quan bai-
xava a la Terra.

En preguntar si tenien llibres de ciències físiques o matemàtiques, m'ha
respost que no : però, allargant la mà, ha agafat d'un prestatge un bonic
exemplar de Picus Mirandola. Hem parlat de les abstraccions dels grecs, dels
Arabs, que ens portaren el saber oriental passant per l'Africa, de la geometria
euclidiana i, de mica en mica hem arribat a les concepcions contemporànies
de la Matemàtica i la Física, a la Relativitat, que és una altra fallida antro-
pocèntrica, a l'àtom, a la matèria i a la energia, etc., etc., i aquell P. Vicari,
un francès de Lille, resultava astorador.
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Així hem anat dialogant i derivant vers la societat actual, respecte de
la qual no li he pas amagat les meves decepcions filles sens dubte del cansament
de la meva vellesa, que ha de finar en un ambient tan tràgic i negre com el del
Cardenal ; però, el P. Vicari se m'ha declarat optimista. Entre els arguments
que, segons ell, confirmen el progrès humà malgrat tot, ha esmentat que ara
es poden discutir els actes dels Bisbes, potser delicada allusió al refús del
Cardenal a firmar la Carta Collectiva de l'Episcopat Espanyol, etc.

Aquella conversa, verament deliciosa, no se pas com hauria acabat,
si el P. Vicari no ens hagués hagut de deixar perquè la campana li assenyalava
la Capella i, d'altra banda, a nosaltres ens calia tornar a Fribourg, car ja
era mitja tarda.

Donant-me una lleial encaixada, el P. Vicari se m'ha acomiadat dema-
nant-me que pregués per ell i, a darrera seu, seguit dels altres companys i
repassant els blanquissims corredors, l'hem deixat a la porta de la Capella i
ens hem encaminat al portal forà, on s'ha quedat així mateix el P. Procurador.

Altra vegada en l'auto, hem davallat aque lles valls i muntanyes, que
ens presentaven altres perspectives que les del matí i sota una llum ben dife-
rent, a més del nostre estat d'esperit, després del trasbals moral i físic d'aquests
dos darrers dies.

Les vacades seguien pasturant calmosament fent brandar llurs esquelles,
els rierols s'escorrien apressats, la mainada jugava inconscient per la prada,
les serres es retallaven decidides damunt del cel, els merlots saltaven barroers
en la verdissa, i la natura romania serena, plàcida, indiferent als humanals
incidents; en el seu calendari, la vida d'un home és un instant i els homes volen
amidar-ho tot amb aquest instant que no hi compta...

Avui, 17 Setembre 1943, en anar al Foyer Ste. Elizabeth, m'he trobat
que la Mare Priora estava malalta, potser a conseqüència de la mort del
Cardenal i m'ha rebut la seva substituta, Sor Ignatia, escocesa, de vigorosa
personalitat, la qual m'ha detallat llurs penalitats en fugir de l'Austria i ço
que han fet de llur Institut, al cap i a la fi, cosa similar a la que els franquistes
han fet a casa nostra.

En confessar-li el fàstic que em fa la davallada social que ens arrosega,
de la qual es ressenten àdhuc les summitats espirituals, ella se m'ha redreçat
amb gran energia, insistint en el deure de lluitar fins a la fi, per tal de deixar
un món millor als que vénen darrera. Dintre d'aquest tema, jo també he
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dit la meva i com que ella volia saber real things, hern parlat d'Espanya,
de l'Església espanyola, burocràcia política estatal, de la personalitat del
difunt Cardenal, del fonament de la seva actitud fidelment cristiana, etc., etc.

I en anar-me'n cap a casa, jo em repetia una vegada més la vella pre-
gunta : com és que trobant-se en les directives tanta gent que raona encerta-
dament, perdurin certes disciplines,' morals i espirituals, que les contradiuen
i desfan pràcticament ? Com és que els que s'anomenen apòstols de la veritat,
tenen tanta cura d'evitar-la i aprenen d'estrafer-la i amagar-la? Car, en el
present, la Veritat és un delicte en la vida pública i molt més encara en la
relació internacional : un segle de liberalisme ens ha dut a la tirania, bate-
jada amb noms diversos, encobrint un mateix fons, llevat de revolta i anarquia...

Havent tornat de França el P. Barrés, Prior de la Cartoixa de La Val-
sainte, avui, 21 Setembre del 1943, hem celebrat les honres del Cardenal,
per a les quals (lit Prior havia previngut i invitat la Nunciatura de Berna
i Mgr. Besson, Bisbe de Fribourg.

Jo també havia telefonat a En Gassol, que ha comparegut a casa de
bon mati, igualment que N'Antoni Casas de Lausanne, avisat per En Manuel¡,
com que FAbbé Journet, tenia ganes d'assistir-hi, En Sugranyes s'ha encarregat
de comparèixer amb ell a l'hora de marxar. El Dr. Cardó ja anà a La Valsainte
ahir vespre directament des de Leysin, on està fent una tongada de repòs.

Essent convingut l'ofici, per a les 9 h., a les vuit tots érem aplegats
a la vorera davant de casa i ens ficàvem en el taxi.

Per raó de la diversitat d'edat, temperament i procedència, resultàvem
una colla heterogènia que, durant el trajecte, motivà una conversa anima-
díssima, revelant cadascú la propia idiosincràsia.

Així he tingut l'avinentesa de conèixer l'Abbé Journet, del qual m'havien
parlat amb gran elogi, que certament es mereix, car forma part de la petita
minoria de sacerdots que ací romanen fidels a l'Església del Crist, mentre que
la gran majoria començant pel Sr. Bisbe, són aferradament constantínians,
feixistes, franquistes, etc., i per les mateixes raons.

En una companyia com aquesta, s'ha parlat inevitablement de les
realitats de la guerra civil espanyola, de l'Església tradicional i especuladora,
voluntàriament sotmesa a la dictadura, de les reaccions que aixó provoca en les
consciències, en els sentiments i, sobretot, en les masses, etc., i en tot ens tro-
bàvem d'acord amb els judicis severs i categòrics que expressava l'Abbé Journet,
el qual s'astorava de certs fets ignorats d'ell, que nosaltres li precisàvem.

759



GUAITANT ENRERA

Una de les moltes sorpreses de la seva conversa ha estat que ell havia
llegit la « Quaresma de St. Vicent Ferrer », editada per la Institució Patxot.
No he pogut menys de contrastar semblant nova amb çò que m'esdevingué
aleshores a casa nostra. Vaig publicar aquell llibre com a document d'època,

de cara o la intel-lectualitat valenciana, a la qual és dedicat com una « ofrena
de serenor empordanesa ». Vaig afanyar-me a enviar el primer exemplar, en
paper de fil, a una societat valenciana que m'havia distingit nomenant-me
soci honorari, però el correu me'l retornà, sense ni tan solament haver-se

obert el paquet.
El trajecte ha estat massa curt perquè ens permetés concloure cap dels

temes encetats, que sorgien a cada moment dels nostres cervells, els quals,
essent públicament constrenyits, ara es rescabalaven en la intimitat del taxi
i s'hi distenien en un devassall verbal ple d'enginy, subtil, irònic o mordent,
segons s'esqueia i ho portava el diàleg.

D'aquesta manera, ens hem trobat al portal de la Cartoixa, on ens ha
rebut el simpàtic germà porter, tan bellament decoratiu amb la seva faç
modèlica, completada per una barba magnífica.

A l'entrada del Convent ens esperaven el Dr. Viladrich i el Dr. Cardó,
que ens han aconduït a la sala dels forasters i, de seguida, ha comparegut el
P. Procurador, però no pas el Prior, perquè era el que havia d'oficiar i s'estava
revestint.

A les 9 h. tocades la campana ha senyalat i el P. Procurador ens ha
conduït a la Capella, on ens ha situat.

Malgrat la notificació del P. Prior, ni la Nunciatura de Berna, ni el
Bisbe de Fribourg (Mgr. Besson), no han comparegut a l'acte, ni s'hi han fet
representar; es veu que, com ja suposàvem, han tingut gran cura de no com-
prometre's, ni de desplaure al Cèsar adventici que ha fet morir en ex¡].¡ el

Cardenal: allò de sempre en l'Església política que impera. Car, a Fribourg,
el mateix que a Espanya, el calificatiu catòlic sovint és «la capa que tot ho

tapa ».
Llur absència ha permès mantenir la puritat espiritual i cristiana de

la cerimònia, igualment que en les anteriors 1.

1 Altrament, l'Embaixada espanyola de Berna, volia assistir oficialment a l'enter-
rament de] Cardenal, però no comptà amb la pressa del trasllat i per això no pogué fer-ho.
És molt possible que les dues absències :l'o ficial de FEmbaixada i la jeràrquica de la
Església suïssa, es conjuguessin en una mateixa reacció i cohesió.
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Aquesta absència fou deguda a una suggestió telepàtica del franquisme
dominant en la jerarquia eclesiàstica suïssa, amiga de l'autocràcia-catò lica
del Gl. Franco i preferint-la a la fidelitat cristiana del Cardenal Vidal i Barra-

,`

-14^..
Y

Á^o

11 11

Yhoto S. Glassoiz, Bulle.

Capella claustral de la Cartoixa de La Valsainte.
El nínxol del Cardenal és a l'esquerra de l'Altar Major.

quer, compartint doncs, explícitament, l'avinença de la « Carta Coilectiva »,
alguns firmants de la qual cuitaren a fer arribar llur clam episcopal enemic
fins a Fribourg. Durant els estius que passà ací el Cardenal, no se que hagués
estat mai visitat pel Bisbe de Fribourg, Mgr. B. Tampoc no tinc coneixement
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de que el Capítol de Tarragona hagi fet cap acte de presència, ací a Suissa,
quan la mort del seu cristià Arquebisbe i heroic Cardenal. Veritas suprema

lex esto.
Els Cartoixans, que l'acolliren fraternalment en vida a la Certosa di

Farneta (Itàlia), i després ací, a La Valsainte (Fribourg), ara l'hi tenen a més,
custodiat en mort, esperant la justícia de Déu, per falla de la dels homes.

La Cartoixa li ha celebrat unes honres com si es tractés d'un General
de l'Ordre, oficiant el P. Barras, Prior.

El Cardenal era de cos present al mig de la Capella i la Cornunitat el
voltava en els setials del chor, un costat del qual e1 presidia el Dr. Joan, Secre-
tari del finat, tenint a la seva dreta el Dr. Cardó i l'Abbé Journet. L'altre costat
l'he presidit jo, en representació de Catalunya, tenint a la meva esquerra Ell
Gassol, En Manuel, En Casas i En Sugranyes.

Davant de cada u de nosaltres, hi havia un missal amb la notació musi-
cal per a seguir els responsos, que En Ventura al meu costat, ha cantat correc-
tament.

No hi havia ningú més, car els germans Mecs eren a Fantecapella.
L'acte respirava una gran unció ; era la veritable Església del Crist

en acció, sense intromissions, ni ficcions, ni ombra de cap mena.
Després de l'ofici han portat la caixa a un nínxol que hi havia a un

costat de l'altar major, i nosaltres ens n'hem tornat al saló, on ha comparegut
el P. Prior i hem enraonat una estona amb ell. Com  que encara hi havia temps,
En Gassol amb part dels companys, han anat a fer un passeig al voltant de la
Cartoixa, peró jo he romàs a dintre conversant amb els restants.

Ens han donat un dinar d'obsequi i el P. Prior i el P. Procurador han
menjat amb nosaltres, ço que és gran distinció dintre la regla llur.

A taula, la nostra disposició era com segueix : a un costat, el P. Prior,
amb En Gassol i el P. Procurador a la seva dreta, i l'Abbé Journet i En Sugra-
nyes a l'esquerra. A l'altre costat, el Dr. Viladrich amb mi i En Casas a la
dreta, i En Manuel i el Dr. Cardó a l'esquerra.

Durant el dinar, conversa general animada, perquè a tots ens sobra-
ven coses per a explicar ; nosaltres també hi hem après moltes coses que igno-
ràvem, puix que aquella taula representava una enciclopèdia vivent, ço que
ha fet allargar bona mica el repàs, de manera que, en alçar-se els Cartoixans,
nosaltres hem preparat la marxa, perquè En Manuel i En Gassol havien d'aga-
far el tren en arribar a Fribourg.
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L'abbé Journet, havent manifestat desig de veure el Cardenal, el P.
Prior ens ha acompanyat a l'Església, on hem destapat la caixa i admirat
una vegada més, potser la darrera, la seva testa sepulcral marmòria, de la
qual guardarem una emoció inoblidable de veneració.

He lliurat al P. Prior un exemplar de la « Quaresma de St. Vicent
Ferrer », l'únic llibre que podia oferir-li, car no me'n deixen venir de Casa
Nostra.

En arribar a Fribourg, ens hem acomiadat i tothom s'ha escampat.
Jo he anat de seguida cap al Foyer Ste. Elizabeth a explicar a la Mare Priora
com s'havien celebrat les honres. Se m'ha mostrat adolorida, com sempre,
però, dintre la malaurança, troba consol en que la Providència hagi honorat
la seva Comunitat, fent-la assistir el Cardenal i deixant-lo finar en la casa
llur.

Posteriorment, he escrit a En M., fent-li la crònica de les honres del
Cardenal a La Valsainte

'
per tal que la coneguessin els amics conscients i

pregant-lo que la faci arribar així mateix a coneixement de tots els Bisbes de
Catalunya. Aquesta carta, l'he confirmada amb postals separades en les quals
es veia el conjunt de la Cartoixa i la Capella on és depositat el cos.

Dies després d'En M., escric al Dr. Barraquer, oculista, a Barcelona,
referent a la mort del Cardenal, fent-li un prec que crec pertinent al cas i a
la manera com han quedat certes coses. També seguiran postals confirmatòries,
amb vistes de La Valsainte.
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Fribourg, el 22 de Setembre del 1943

Preat Amic :

A. C. S. — Ahir al matí, a la Cartoixa de La Valsainte, férem les honres
del venerable Cardenal, el mateix que si fossin les d'un General de l'Ordre.

Igualment que el seu trasllat, la cerimònia es féu amb austera solem-
nitat, com calia a la dignitat de 1a jerarquia i a la forta personalitat del difunt,
ço és, sense ni la més petita ombra d'intromissió forana que pogués entelar
l'acte, ni minvar la seva enlairada significança.

Oficià el Pare Prior dels Cartoixans i el Cardenal era de cos present, al
mig de la Capella Claustral.

Tota la Comunitat el voltava en els setials del clior, un costat del qual
era presidit pel Secretari Dr. Joan, tenint a la seva dreta : el Dr. Cardó i
l'Abbe Journet, el teòleg eminent. L'altre costat del chor el presidia jo, en
representació de la Nostra Terra, tenint a la meva esquerra : En Ventura, En
Carreras, En Casas i En Sugranyes.

Davant de cada u de nosaltres, hi havia un missal amb els responsos
de difunt i la notació musical corresponent per a seguir-los. En Ventura can-
tava al costat meu amb una mesura i afinació completes.

Els germans llecs, eren aplegats en Yantecapella.
No hi havia ningú més, tal com s'havia fet en les cerimònies anteriors

de preparació, aixecament i trasllat del cos.
Després de l'Ofici i de les Absoltes, el cos fou depositat en un nínxol

especial, al costat de l'Altar Major.
El P. Prior ens donà un dinar presidit per ell mateix i el P. Procurador

durant el qual s'evocà i comentà la vida i gesta del Cardenal. A mija tarda
tornàvem a Fribourg, davallant d'aquelles plàcides valls de Gruyères en l'estat
moral i mental que ja podeu suposar.

Quan sia hora, rebreu els recordatpris corresponents.
La Providència disposà que aqueixa malaurança exemplar s'escaigués

nimbada d'una aureola que la sublimés, perquè el Cardenal era acollit, vora
casa, en el Foyer Ste. Elizabeth, pensió de monges dominicanes expatriades de
l'Austria, com expatriada era tota la seva companyia íntima i, per digne coro-
nament, la mitra que li posaren un cop embalsamat, pertanyia a un Bisbe de
Fribourg, que liavia estat exiliat.
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El Cardenal ha mort victima d'una generació tèrbola, entenebrada i
caiguda, amb visió massa curta per a arribar a l'alta Apostolicitat del difunt
i, molt menys, per a capir-ne la seva incommovible Cristianitat.

Com que Déu haurà premiat la seva ànima, demanem-li que el seu
exemple magistral de fidelitat al Bon Pastor, mogui a contrició i torni al
Bon Camí, els qui, tot predicant el Cel, s'arrapen a la terra, arrossegant-hi
llurs vestidures espirituals. Amén.

Amb greu condol
R. Patxot i Jubert.

Nota. --- Vaig dir a l'amic que, en nom meu, enviés còpia d'aquesta carta a tots
els Bisbes de Catalunya.

765



FRANCISCUS

tituli S. Sabïnae, S. R. E. Presbyter

CARDINALIS VIDAL Y BARRAQUER
Archiepiscopus Tarraconensis

Hispaniarum Primas

Natus 3 Octobris 1868 Cambrils (Tarracone)

Presbyter 17 Septembris 1899

Episcopus A. A. Celsonensis 10 Novembris 1913

Archiepiscopus Tarraconensis 7 Maii 1919

Cardinalis S. R. E. 7 Martii 1921

Pie obiit Friburgi Helvetiorum

13 Septembris 1943

Oremus. Deus qui inter apostolicos sacer-

dotes famulum tuum Franciscum Presbyterum

Cardinalem pontificali fecisti dignitate vigere :

praesta, quaesumus ; ut eorum quoque per-

petuo aggregetur consortio. Per Christum...
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Dilexi justitiam et odivi iniquitatem,
propterea morior in exílio.

(S. Greg. VII ; ex Brev. R.)

Ex toto corde ignosco inimicis meis, iis

qui de me male locuti sunt, qui me affecerunt

injuriis et calumniis; lpsis cuncta quaeque fausta

ac prospera exopto.

Meos carissimos sacerdotes exhortor

ut a studio partium politicarum extranei perma-

neant quo melius animas coelo lucrari valeant...

Dilectissimis dioecesanis en¡xe com-

mendo ut suis Praepositis semper cum illa doci-

litate pareant quam m¡hi exhibuerunt.

Mor¡ et sepelir¡ cupio ea modestia et

simplicitate qua vixi
(ex testamento spirituali.)

Sua Santità espríme Suo vivissimo cordoglio pia

morte benemerito Cardinale Vidal mentre implora anima

benedetta rimpianto Principe della Chiesa eterno premio

sue apostoliche fatiche.
Cardinale Magilone.
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NOTÍCIES BIOGRÁFIQUES
DE SON EMINENCIA EL CARDENAL F. VIDAL i BARRAQUER

ARQUEBISBE DE TARRAGONA

Mort a Fríbourg (Suïssa), el 13 de Setembre del 1943,
exiliat pel Gl. Franco perquè es negà a signar la

Carta Col-lectiva de 1'E^isco^at Espanyol

adherint-se a la rebel-lió militar que arborà la guerra civil
i portà la dictadura.

Ordenat Prevere, el 17 de Setembre del 1899•

Fiscal substitut de la Cúria, el Desembre del 1goo.

Fiscal efectiu, el Maig del 1go5.

Canonge per oposició, el Setembre del 1go7.

Vicari General i Jutge Metropolità, a l'Agost del igog.

Arxiprest del Capítol, el Desembre del 1g12.

Vicari Capitular de Tarragona, a l'Octubre del 1gi1.

Bisbe de Pentacomia, Administrador Apostòlic de Solsona,
el Novembre del 1913, essent Papa Pius X.
Possessió, el Maig del 1914-

Arquebisbe de Tarragona, el Maig del 1gig, essent Papa Benet XV.
Possessió el Desembre del 1919•

Cardenal, Consistori del 7 de MarÇ del 1921, essent Papa Benet XV.
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Fribourg, el 28 de Setembre del 1943

Al Prof. I.

BARCELONA

Preat Doctor :

Aquestes ratlles us arribaran tardanament perquè, havent-hi ací el
Dr. Joan, pertocava que jo em quedés a segon rengle.

Vós i tota la vostra família, rebeu el més pregon condol dels meus per
la mort del Sr. Cardenal (a. c. s.), traspassat en heroic mestratge de Cris-
tianitat, apostolat i civisme ; Déu faci que el seu successor s'inspiri en la seva
consciència transcendent i el seu tremp .de voluntat.

Amb el Sr. Cardenal, que Déu l'hagi, ens coneguérem a darreries de la
passada centúria, en un acte notarial, però després, ens perdérem de vista,
fins que la tragèdia de casa nostra ens féu retrobar, expatriats ambdós, ço
que ens portà a un agermanament espiritual i a una gran intimitat de senti-
ment. Fins on això arribava, Déu ho sap i, no essent jo gaire més jove que ell,
ambdós raonàvem en el marge de la vida i de cara a la mort.

M'era ben conegut l'estat de cansament del seu cor, car, tres estius
enrera, m'ho insinuà a Lausanne el Dr. Reymond, i l'any passat, a la Clinique
Cecil, el Dr. Vannotti m'ho precisà encarà més. No obstant això, enguany
ens comparegué molt trempat i ben dispost per a la seva estada estiuenca.

Providencialment, li havíem trobat estatge vora casa, en el Foyer Ste.
Elizabetli, tingut per monges dominicanes expatriades de l'Austria i que l'han
assistit d'una manera admirable i el ploren de cor.

Al cap de pocs dies d'arribat, començà a perdre la gana, es ficà al llit
amb febre alta i sobrevingué una bronco-pneumònia. Prèvia consulta amb els
metges i havent-ho sospesat ben bé, resolguérem no dir res a la família, entre
altres raons, perquè el viatge era impossible aleshores ; a més, jo tenia el pres-
sentiment que suportaria la malaltia.

La muller i jo romanguérem ací, seguint el curs del malalt ; jo el visi-
tava dues vegades el dia i, quan el veiérem en franca i decidida convalescència,
ens n'anàrem a Gstaad, on els nostres menuts passaven llurs vacances ; però,
avançàrem el nostre retorn per tal de fer-li companyia.
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La convalescència era cançonera i el trobàrem feble encara, si bé ja
venia a dinar amb nosaltres com de costum, i hi passava la resta del dia fins
a l'hora de sopar, quan jo l'acompanyava al Foyer.

Així les coses, els nostres menuts tornaren de Gstaad per a reprendre
la escola, i el diumenge 12 del et., férem les festes del Sant de la nostra néta
gran Núria, i els tres anys del menut Jordi, nat a La Rosiaz (Lausanne).
El Sr. Cardenal ens havia fet l'honor de confirmar els nostres néts, Núria,
Rafael i Cecília, precisament a la Cartoixa de La Valsainte, i havia batejat
En Jordi en el nostre domicili de Lausanne.

En la festa de família de què us parlo, el Sr. Cardenal presidí i beneí
la taula; hi hagué molta d'alegria, perquè també hi assistia algú altre que ell
m'havia demanat de reveure amb molta insistència, àdliuc durant la seva
malaltia.

La diada passà animada, ell content i somrient com poques vegades,
i al vespre jo el vaig acompanyar com sempre, donant-nos l'adéu-siau acos-
tumat, poc sospitant que era el nostre darrer, perquè l'endemà dilluns, 13 Setem-
bre, a la matinada, el Dr. Joan el trobà ja finat en el llit.

La resta, segurament la sabeu de part del Dr. Joan. Tots nosaltres, el
meu gendre i jo, li férem costat tant com poguérem i sabérem, prevenint
coses i ajudant-li a resoldre dificultats en les quals, malhauradament, jo tinc
més experiència que ell, que d'altra banda, estava desfet per la desgràcia.

Férem respectar degudament la jerarquia, la posició i la significança
del Cardenal, sense admetre intromissions que haurien estat una sarcàstica
violació de la memòria del difunt i una irreverència al seu cos.

A petició de les monges, es tragué una maqueta de la faç, que vera-
ment fa impressió per la semblança.

Quan als funerals, cas que ja no en tingueu esment, haríeu de demanar
còpia a l'amic Maspons, de la meva carta del 22 ct., perquè és complementària
d'aquesta.

El cos del Cardenal fou dipositat en un nínxol preparat al costat esquerre
de l'Altar Major de la Capella claustral de la Cartoixa de La Valsainte, on
ell tenia dit que el portessin, si moria ací (r. i. p.).

No us preocupeu de res material, perquè tot està resolt.
Per servança del lluminós mestratge del difunt, i amb l'autoritat que

em dóna la seva efusiva intimitat i, a més, amb el caràcter representatiu que
les circumstances m'han imposat massa sovint en la meva vida, tan tràgica
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moralment, m'heu de permetre que us faci un prec i m'haureu de perdonar que
gosi donar-vos un consell, ja que ara tot passa a mans i depèn de la família.

Deixeu el cos del venerable Cardenal on tan bellament i sim-
bòlica està per voluntat seva ; no permeteu el seu trasllat fins que el
cel s'hagi asserenat i la consciència de les gents sia purificada, i la jerar-
quia torni a representar el sentit d'espiritualitat que enlaira la huma-
nitat i recobri el guiatge moral que ara ha perdut. Perquè, ni l'arbitra-
rietat, ni Futilitarisme, per moltes coloraines en què s'embolquin, mai
no tindran altra transcendència social que la d'ésser una transgressió
i una falsia més en Vavilidor present, així esdevingut tan tirànicament
brutal.

No són pas els causants de la víctima els qui poden restituir-la
triomfant a la veneració cristiana, apostòlica i cívica, del nostre Poble.

Complert el meu deure de conscíència i de fidelitat al difunt (a. c. s.),
vull dir-vos la refiança de veure-us un dia per aquesta contrada, on parlaríem
de coses que cal recollir i curosament guardar, prevenint llur esgarriament o
destrucció, per a la completa justícia i major honrança del nostre Cardenal,
que Déu l'hagi.

Un repeteixo l'expressió de nostra gran dolença i m'oferese
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IJN CARDENAL MORT EN EXILI 

El 13 de Setembre, després de set anys d'absència de la seva diòcesi,
ha mort a Fribourg, a l'edat de 75 anys, Son Eminència el Cardenal Vidal i
Barraquer, Arquebisbe de Tarragona.

La premsa ha donat aquesta nova com un fet divers, essent així que

Maqueta de la faç del Cardenal.

mereix l'atenció de les persones que estimen la justícia i admiren la fermesa
enfront de les tasques difícils.

El futur Cardenal Metropolità de Catalunya era un advocat jove de
Barcelona quan sentí que Déu el cridava per al sacerdoci. Ordenat capellà
a l'edat de 3 1 anys, fou de seguida proposat, per nomenament o elecció, a
càrrecs importants de la diòcesi de Tarragona, que era la seva diòcesi origi-
nària. El I913 era Bisbe de Solsona i senador electiu per a la província ecle-
siàstica de Tarragona. El igig era Arquebisbe de Tarragona i senador vita-
lici. El Sant Pare Benet XV el féu Cardenal del títol de Sta. Sabina i el nomenà
també membre de les Congregacions Romanes del Concili, dels Religiosos, dels
Seminaris i de la Fàbrica de St. Pere. Quan era Bisbe de Solsona, creà elQuan

1. Nota redactada per a la premsa en francès, anglès i alemany.
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Museu Diocesà de Prehistòria ; més tard, essent Arquebisbe de Tarragona,
fundà els Arxius Històrics Arxidiocesans. El St. Pare Pius XI, li atorgà en 1934
un Bisbe auxiliar en la persona del seu Vicari General, Mgr. Borràs, que pre-
sideix actualment el gloriós cor dels cent quaranta sacerdots diocesans de
Tarragona, morts durant la revolució i la guerra civil.

Durant la seva llarga vida de Bisbe i de Carderial Arquebisbe, no vol-
gué mai acceptar condecoracions civils, tant durant la monarquia com durant
la répública : «La Creu pectoral, com deia ell — és ben bé prou per a un prelat
de l'Església ».

Degà dels Cardenals residents a Espanya, li pertocà la tasca de pre-
sidir la conferència dels Metropolitans espanyols, des de la tardor del 1931,
fins a la darreria del 1935. 13s amb aquest títol que donà l'orientació i posà les
bases de l'Acció Catòlica espanyola, la qual, sota l'autoritat de fer del Sr.
A.ngel Herrera, fortament i sàviament conduïda, mostrà una eficàcia admirable.
Les realitzacions ja acomplertes, tant en profunditat com en extesa, han per-
més d'afirmar que en poc temps hauria esdevingut una de les primeres, sinó
talment la primera, d'Europa.

L'adveniment de la república, a l'Abril del 1931, donà a aquest insigne
prelat l'ocasió de desplegar en un camp nou, les seves eminents qualitats de
fermesa, de flexibilitat i d'iniciativa creadora. La seva incommovible adhesió
a la Santa Seu i la seva fidelitat a les directives apostòliques eren tan grans que
de la part dels « regalistes » (aquests josefistes espanyols), i àdhuc d'alguns
eclesiàstics, li valgueren l'acusació de « vaticanisnle ». Ell hagué de tractar
amb els dirigents d'aquella república, nada, és veritat, sota el signe de l'anti-
clericalisme, àdhuc de Fanticristianisme, però que tancava dintre seu prou d'ele-
ments assenyats perquè fos possible preparar temps millors, si en els rengles dels
catòlics espanyols no s'hi haguessin retrobat les resistències i les dissidències
que foren fatals al catolicisme francès llavors de la fallida del ralliemant.

Amb l'intent de donar directives a la clerecia i als fidels, l'Episcopat
espanyol publicà, a darreries del 1931, una carta collectiva, firmada per tots
els Bisbes, sense excepció, i en primer lloc pel Cardenal Vidal i Barraquer. En
aquesta carta, després d'haver protestat fermament contra les lleis laiques, es
fa una distinció ben neta entra la legislació i el règim, i es prescriu a tots els
catòlics, el deure d'acceptar la forma de govern existent, de treballar dintre
del seu marc per al millorament de les condicions posades a l'Església i de rebut-
jar tota apellaciO a la violència.
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El Cardenal Vidal i Barraquer fou empresonat, salvat després 1 , es
pot dir que per miracle, de les mans dels anarquistes, en el començament de
la revolució que, com és sabut, seguí a l'explosió de la guerra civil a Espanya.
Llavors, ell s'acollí a una Cartoixa d'Itàlia, des d'on féu tot el possible per a
estar en relació amb els seus sacerdots i els seus diocesans, tant si residien
a una banda com a l'altra de les dues belligerants. Fou notable l'ajut espiritual
i material que ell reeixí a portar als capellans amagats i empresonats a Cata-
lunya. D'altra banda, ell refusà de fer cap acte o de firmar cap declaració
que pogués agreujar la situació extremadament difícil dels seus sacerdots,
la vida i l'apostolat dels quals, en certs respectes, recordava l'Església de les
Catacumbes. Això és una de les raons de Fabsèncïa de la seva firma, que d'altra
banda, no era pas la sola que hi mancava, en la Carta Collectiva que l'Epis-
copat expanyol adreçà el 1939 a tots els Bisbes del món, per tal d'explicar i
justifícar la guerra civil.

Hom es pot ben preguntar, no obstant, si no és pas a causa d'aquest
refús que el Cardenal, en acabar-se les hostilitats de la guerra civil, es veié
prohibit el retorn a la seva diòcesi, on era molt estimat dels seus capellans i
de les seves ovelles. El cas del Cardenal Vidal i Barraquer, romangué embol-
cat en una mena de misteri. Debades es cercaria la menor protesta de part
seva, ni tampoc la més petita declaració pública del Govern espanyol. Àdhuc
la premsa d'allà baix, si nosaltres som prou informats, ha guardat el silenci
Més absolut respecte d'aquest cas.

No obstant això, senyalem que la revista diplomàtica italiana tan cone-
guda Relazioni Internazionali, quan es firmà l'avinença entre el Vaticà ï el
Govern espanyol per al nomenament dels Bisbes (7 de Juny del 1941), dedicà
un article a les relacions entre la Santa Seu i Espanya, on, després d'haver qua-
lificat de bon xic apressada (un tanto corriva) l'actitud de la premsa parlant
del Concordat entre els dos poders, quan encara els greuges no són abandonats
ni d'una part ni de l'altra, i després d'haver deixat entendre que va llarg la
conclusió d'un Concordat, es fa una allusió molt significativa al cas del Car-
denal Vidal i Barraquer, que es presenta com defensat pel Vaticà contra les
pretensions del Govern espanyol.

1 Fou salvat per La Generalitat de Catalunya, actuant en la persona d'En Ventura
Gassol i del Dr. Solé i Pla, que el lliuraren a la marina italiana fondejada fora port de
Barcelona. L'ordre donada era de salvar també el Bisbe Auxiliar, però el fet d'anar el
Cardenal amb el seu Secretari, produí una confusió que fou fatal al Bisbe Auxiliar.	 P.
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Atenent-se a les dades que dóna l'Anuari Pontifical, hom pot establír
que, després de la mort del Cardenal Arquebisbe de Tarragona, passen de la
dotzena el nombre de diòcesis espanyoles sense pastor, malgrat l'avinença
amunt esmentada i datada el 7 de Juny del 1941, que regula el procediment
que cal seguir per a llur nomenament 1.

3o de Juny del 1944.

En companyia del Comte de Leusse, el refugiat amb qui jo fiu conei-
xença temps enrera, avui hem anat a la Cartoixa de La Valsainte, a reveure
el cos del Cardenal Vidal i Barraquer (a. c. s.).

A les io h. mati, hem sortit els dos en taxi, amb un temps agradable,
mig nebulós, mig assolellat, a estones. El Comte s'ha interessat sempre molt
pel cas del nostre Cardenal.

A les onze arribàvem davant la portalada de la Cartoixa, en el planell
de la qual hi havia una colla de soldats, entorn d'un foc, fent la popolte.
És una senyal dels temps que actualment vivim i patim, i que ara a Suïssa
es troba arreu, des de les vores dels llacs, fins als « alpages », l'escampall de
« glaciers » i les arestes i els cimals, en les neus perpètues.

Corregué a rebre'ns el Dr. Viladric li , que roman allà, fidel al seu Car-
denal, fins que se'n duguin el cos, ço que pot anar llarg, puix que, de primer,
s'ha d'acabar la guerra i després, caldrà esventar la boira eclesiàstica de la
Nostra Terra. Mentrestant, val més que deixin el Cardenal ací, a fi que, els
qui no el respectaren en vida, respectin almenys el seu cos i no cometin el
sarcasme de fer-lo servir per a una falsia espanyola més i que nosaltres ja
complírem d'evitar-ho ací.

Feta la presentació del meu company, el P. Prior s'ha posat a la nostra
disposició per a ensenyar-nos el cos i, al mateix temps, l'interior de la Cartoixa.

1 Nota. — Aquesta curta biografia, en la redacció de la qual intervingueren diverses
plomes, no totes catalanes i no pas la meva, fou enviada a la premsa suïssa i estrangera,
alguns periòdics de la qual la reproduïren respectant-ne l'original, però, a Fribourg, el
diari La Liberté, orgue oficiós del Bisbat, substituí el Mort en exil, per un senzill Mort a
Fribourg, amagant axí la veritat premeditadament. En curiós que els que s'anomenen
«Apòstols de la Veritat» sien sovint tan curosos de defugir-la o esguerrar-la; això explica
molts de sotracs i ombres i sorpreses socials. 	 P.

776



UN CARDENAL MORT EN EXILI

Hem començat per la Capella Claustral on és depositat el Cardenal.
Mentalment, jo hi vaig reveure aquell ofici solemnialment auster, presidit
per nosaltres els expatriats, sense assistència, ni per delegació, del Nunci de
Berna, ni del Bisbe de Fribourg, malgrat haver-ne estat assabentats deguda-
ment, i em vingué a la memòria la frase de Hamlet sometlzing is rotten, i se'm
refermà la distinció entre l'Església de Crist i l'acte polític de Constantí,
que junyí la Creu del Màrtir a l'empunyadura dels gladis, posant així
el germen del Poder Temporal amb totes les seves conseqüències que

Porta exterior¡ interior del nínxol del Cardenal.

la història conta i que nosaltres seguim constatant : aquelles veritats que
«no es poden dir».

Un cartoixà artista ha obrat unes tanques de fusta per al ninxol, amb
les inscripcions corresponents a la personalitat del Cardenal : noms, dignitats,
procedència, defunció, etc., tot encapçalat pel seu escut cardenalici. El P.
Prior ens ha obert la caixa i ha aparegut el cos en tota dignitat, amb la noble
testa romana del Cardenal, com si fos esculpida en pedra i conservant-se
invariable.
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Després, hem anat seguint les dependències de la Cartoixa : aquells
llarguissims corredors, coberts amb volta, tan i tan blancs que impressionen
i hom es sent com absorbit ; la Sala Capitular, la Biblioteca, el Refetor, on el
P. Prior ens ha contat una anècdota curiosa. Els cartoixans no hi poden parlar
ni demanar res per a ells mateixos, però si per a llur veí. Vet-ací que un dia,
un d'ells en anar a beure, s'adonà que tenia un ratolí dintre del seu pot d'aigua.
La regla no li permetia queixar-se, ni demanar altra cosa, però es veu que la
vida contemplativa no li havia pas adormit l'enginy, perquè féu senya al P.
Procurador, el qual hi acudí i aleshores el Cartoixà li digué : «el meu veí
no té cap ratolí en el seu pot ». El P. Procurador féu el que calia i així es resolgué
degudament el conflicte, sense mancar a la regla.

El Conite s'interessava molt per tot i no hi planyia preguntes ni comen-
taris. Finalment, el P. Prior ens ha portat a una cella de Cartoixà: una cambra
bastant espaiosa, proveïda d'un « fourneau » per a llenya a l'hivern, amb dos
compartiments al fons de la paret : un de més gran per al llit i l'altre, més
petit, als peus del llit, ainb un pupitre, una imatge i un seient per a pregar
i llegir. De moment, no tenen electricitat a les cambres, de manera que es
serveixen d'una mena de fanal-llinterna, quan necessiten claror. Cada cella
disposa d'un tros d'hortet, tancat amb parets altes que el sostreuen a la
vista forana.

Durant el dinar, la conversa ha estat animadissima, perquè el Comte
és senador¡ ha tingut càrrecs diplòmatics, de manera que s'ha tractat bastant
a fons la França actual i han sortit els seus més vistosos personatges.

La campana de la Cartoixa, cridant els monjos, ha posat fi a la conversa,
durant la qual hem après moltes coses referents al desballestament de la França,
no poc semblant al de 1'Espanya, on sembla que Pétain devia aprendre quel-
com a l'escola de Franco.

Nosaltres, hem sortit a donar un volt per la muntanya, car el cel s'havia
aclarit i feia bo de veure. Seguint un caminal lleument pujant, hem anat cap
als xalets de la pagesia propera, clarament espaiats en aquells vessants.

La vall es presentava més bonica que mai, perquè resultava illuminada
de ple i no pas a contrallum com al matí ; els batiments de les muntanyes i
la foscor de l'obaga, hi contrastaven amb la verdor riolera de les prades i
clapes de conreu. Començaven a dallar l'herbei tot gemat de flors, la sentor
suau de les quals es barrejava amb la del fenc dallat ; això, en un aire lleuger,

778



UN CARDENAL MORT EN EXILI

pur, reconfortant, que donava una sensació de benestar corporal i espiritual,
que ni la ciutat, ni la societat, no donaran mai.

3o d'Octubre del 1944•

Aprofitant l'estada ací del Dr. Viladrich i el trobar-nos aplegada tota
la família, avui hem celebrat la Missa de Difunts en sufragi del Cardenal
(a. c. s.), que no es digué el passat Setembre, en el dia d'aniversari, perquè
aleshores tots nosaltres érem escampats.

La missa ha estat una pietosa cerímònia purament de família, en el
Foyer Ste Elizabeth, tal com pertocava.

Ha oficiat el Dr. Viladrich, revestit de la casulla de difunts, feta per
aquelles monges dominicanes, i que nosaltres els regalàrem, i a l'acabament,
els monjos montserratins que estudien ací, han cantat una austera absolta.

Que Déu l'hagi al preat, Heroi i màrtir, Cardenal cristià! que tanta falla
ens fa moralment, però molta més en fa i en farà allà baix, per a redreçar
aquella espiritualitat actualment tan tèrbola i esgarriada.

Val la pena de fixar-se en la muda eloqüència de l'escena i l'ambient
que encloïen la mort del Cardenal Vidal i Barraquer, per quant és un
conjunt alhora representatiu i condemnatori de l'època històrica en què
s'esdevingué.

Talment sembla providencial que el Cardenal i jo, després de més de
quaranta anys, ens retrobéssim aplegats en dignitat d'expatriació : ell, ecle-
siàsticament, per amor de la seva cristianitat inflexible, i jo, cívicament, per
amor de la personalitat humana irreductible.

Sentimentalment, també compartírem l'emoció del fet que ell beneís
el Crist de la meva cambra, que em veurà morir, i tres dies després, jo vetllés
el cos del nostre Cardenal, abandonat per l'Església política oficial, però
honorablement acollit en caritat per unes monges estrangeres, expatriades
com nosaltres : el marc era enterament digne de la tragèdia, espiritual i social ;
la presència del Canonge Dr. Carles Cardó entre nosaltres, completava el
conjunt. I que jo presidís, cívicament, l'enterrament i les honres del Cardenal
Arquebisbe de Tarragona, en representació de la Catalunya cristiana.
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Encara hi ha més. Calia una mitra per al cos del Cardenal i se'n demanà
una al Bisbe de Fribourg, el qual donà la del Cardenal Mermillod, que també
havia estat exiliat i morí fora de la seva antiga diòcesi 1.

En el Cardenal s'ha complert l'auguri amb què, de vegades, jo tancava
certes consideracions socials de la nostra conversa, dient-li: «Vós heu viscut massa
i haureu viscut massa poc », afirmació que jo mateix em puc aplicar igualment.

La gent de seny i amb rígida consciència, que vulguin enfondir el cas
amb la claror d'aquella llumeneta que tots duem a dintre, faran bé de con-
trastar l'absència i el callament eclesiàstics que acabo d'historiar respecte
del Cardenal Vidal i Barraquer, català, amb la presència i clamor quan allò
altre del Cardenal Mindszenty, txecoslovac.

Als qui això facin, estic segur que la dretura els portarà dolorosament allà
on ells no haurien volgut arribar, i àdhuc no mancarà qui s'hi girarà d'esquena.

La Carta Collectiva del Cardenal Gomà, que el Cardenal Vidal i Barra-
quer no volgué firmar, és una glossa en acció d'aquella afirmació lapidària de
l'home caigut: «el fi justifica els mitjans»; perquè, ainb aquell document solem-
nial, deplorabilíssim, l'Església anava a guanyar materialment tot el que la Religió
perdria espiritualment. El cas no manca de semblança amb el tracte del plat de
llentilles que la Bíblia ens conta. Pel que respecta a Catalunya, la Carta Collec-
tiva és el reflexe de la barata de Casp, en fidel perdurança anticatalana.

i El Cardenal Mermillod tingué una experiència molt accidentada. El 1857, era
Rector de Notre-Dame a Genève. El 1873, aleshores Vicari Apostòlic de Genève, fou exi-
liat a França ;l'exili durà Io anys.

Mort el Bisbe de Fribourg, Mgr. Mermillod fou nomenat Bisbe de Lausanne i de Genè-
ve, amb residència a Fribourg, però el Govern de Genève no li permitia cap funció episcopal.

A Fribourg, amb motiu de la Universitat, tingué desavinences amb les autoritats ;
el Papa el cridà a Roma i el féu Cardenal el 18go ; després, el tornà a cridar i li demanà
la dimissió de la Seu.

Finalment, deixà la Suissa i morí a Roma Cl 23 de Febrer del 1892.
Una mitra d'aqueixa història, sembla que havia d'haver estat més preada pel

Bisbat de Fribourg, com a recordança alliçonadora, però se'n desprengueren amb una tal
facilitat que semblava com si els vingués bé de treure-se-la de sobre, aplegant-la amb
el cos del Cardenal Vidal i Barraquer, que l'Església de Fribourg havia boicotejat en
vida i en mort.

I és que, llevat del Director de Nova et Vetera, l'Església friburgesa és franquista
fins al moll de l'os, com havia estat germanòfila durant la primera guerra europea. No admet,
ni escolta, ni vol saber res, contra Franco ; li basta la seva etiqueta catòlica i es gira obsti-
nadament d'esquena a la veritat i a les conseqüències de la ficció eclesiàstica franquista.

DON LuIGI STURZO posa el nom del Cardinal Mermillod entre els que demanaven
«reformes socials que espantaven als catòlics conservadors ». L'Eglise et V Etat, pàgs. 55o/51.
París, 1937•
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La diferència es pagarà fatalment en l'esdevenidor car, per damunt
de les lleis escrites i les avinences circumstancials, la humanitat és sotmesa a
preceptes inexorables, independents d'ella mateixa, que es fan sentir i obren
quan és l'hora llur. Aleshores, no es podrà pas culpar el dimoni, ni la maço-
neria, com se sol fer farisaicament, puix que ressorgirà la malaurada Carta
Collectiva, amb el seu transcendent tracte condemnatori.

Segons la doctrina de l'Església, la autoritat dimana de Déu i fa de mal
comprendre la complaent facilitat amb què la Carta Collectíva reconeix auto-
ritat a una vulgaríssima rebel-lió militar recidiva, i associa l'Església espanyola
a semblant violació de la doctrina espiritual¡ de la moralitat i estabilitat del
dret social establert ; això es política, oportunisme temporal, especulació,
mercat de vanitats, etc., però no és pas apostolat, ni religió 1.

La societat és finalment regida per una justícia molt profunda, que la
consciència pot assolir, però a la qual no totes les intelligències volen arribar.

Parlant amb un religiós estranger respecte de la Carta Co l-lectiva, el
meu interlocutor, que devia o mereixia ésser de la diplomàcia eclesiàstica, em
digué a propòsit de l'església franquista :

— Ja veureu ; l'Església no és pas de grat que s'ha associat amb la
rebellió de Franco ; si, per ara, segueix sostenint-lo, és solament perquè,
mentrestant, serva la posició temporal, i com que Franco, per molt que duri,
durarà relativament poc, després l'Església...

--- Es girarà per tal de recollir la Doctrina Cristiana que s'ha deixat
enrera, i a fi de recobrar ensems l'espiritualitat que ara també li fa falla — fiu
jo — interrompent-lo, i completant la frase amb el pensament del meu inter-
locutor, que aquest s'hauria ben guardat de deixar eixir enfora.

1 «L'Eglise catholique n'approuve pas, ne justifie pas, la guerre civile. Elle a
désavoué le soulèvement des catholiques du Mexique. Dans le cas de VEspagne, si Fon
veut appliquer les règles de la casuistique sur le droit de révolte contre un tyran, peut -on
dire que tous les moyens d'arriver à une solution pacifique, méme non immédiate, de la
persécution anticatholique, étaient épuisés pour que les catholiques et le clergé local
jugeassent légitime de favoriser la révolte ? Est-ce que, entre autres choses, les trois
condi.tions essentielles ne faisaicnt pas défaut, à savoir : la prévision d'un résultat favo-
rable, le consentement général, enfin le moyen d'éviter des maux moraux et matériels
plus grands ? ». Luigi STURZO, L'Eg1¡se et VEtat, pàg. 620, nota. Paris, 1950.

Es d'estricta justícia afegir que, a Catalunya, no es feu res contra les esglésies, ni
els convents, fins després de la sublevació de la guarnició de Barcelona, ço que desfermà
les masses.
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Efectivament, per molt que duri Franco, personificació d'un vici
militar recurrent, durarà força menys que l'Església, perquè aquesta és
una tradició fondament arrelada i, amb el mestratge secular que te de psico-
logia de les multituds, sap prou bé que aquestes oblidaran fàcilment el man-
cament al dret natural i a la llei moral i al dret públic establert que, en virtud
de la seva associació amb el GI. Franco — Carta Collectiva -- l'Església ha
comès contra Catalunya.

En comanditar la rebel-lió del Gl. Franco, l'Església comptava amb una
major participació i no s'esperava pas la sotmissió, ni la capilis diminutiu, que
el Caudillo li ha fet sentir repetidament : interceptant i mutilant les encícliques,
intromissió en els nomenaments, retop i crítica de pastorals, garbellada i bar-
ratge de vocacions desa f ectas, etc., etc. Un mimetisme esblaimat de la vella
contesa entre el Poder Temporal i el Poder Imperial, per al predomini terrer.

Mentrestant i com a profit d'aquesta conjugació, l'Església ha millorat
i afermat considerablemen t la seva situació material. Quant a la transcendèn-
cia espiritual, moral i social, de tals avantatges, comprats a despeses de la
Doctrina cristiana majorment pel que respecta a Catalunya, la història hi
dirà la seva, quan hora sia.

Verament, segons per a qui, aquell raonament del meu interlocutor deu
semblar molt hàbil, polític, perquè és força compartit en certs estaments i a
l'estranger, però, judicat moralment, com queda Yespiritualïtat doctrinal
després de semblant terrej ar ?

El nostre Cardenal Vidal i Barraquer, Arquebisbe de Tarragona, rati-
fica, de cara a ponent, la justissima afirmació històrica que En Nicolau d'01wer
proclama de cara a llevant:

LA CLERECIA CATALANA, DISTINGINT L'ESPIRITUAL DEI. TEMPORAL,

MILLOR QUE EL SANT PARE NO FEIA, NI FOU CISMÁTICA ENVERs ROMA, Ni

TRAÏDORA ENVERS CATALUN YA 1.

Malauradament, els Reis Catòlics, amb llur Inquisició, capgiraren la
Doctrina i, d'aleshores ençà, els crims i les fogueres lian alternat d'una banda
ï altra, fins a la Carta Collectiva, infeudació de l'Església a una rebel-lió militar
temptadora.

1 Nicolau d'OLWER : L'Expansió de Catalunya en la Mediterrània Oriental pàg. 15.
Barcelona 1926.
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Quan aquell instaurare omnia in Christo, que tant es predica¡ tan
poc es practica, imperi efectivament en la Nostra Terra, aquesta podrà pre-
sentar els seus precursors del retorn a la puritat de la Doctrina : un d'ells, el
Bisbe Morgades, de Vich, redreçant-se enfront de l'Estat amb l'ensenyament
de la Doctrina en català i, amb major relleu i a molta major alçària, en tota la
seva radiança, el martiri espiritual del Cardenal Vidal i Barraquer, morint
en exili perquè, fidel a la Doctrina del Crist i diferint de la quasi totalitat de
l'Església espanyola, no volgué sotmetre a les cobejances i conveniències d'un
Cèsar il-legal, ço que era de Déu :l'ànima del Poble Català 1.

. -	
^Y. 	

. .	
;íw^I'...,.

Photo S. Glasson, link.

Vista de conjunt de la Cartoixa de La Valsainte, Cantó de Fribourg (Suïssa).

1 També refusà la firma el Sr. Bisbe Múgica, de Vitòria, a qui obligaren a dimitir
la mitra, i després fou exiliat.

A més, en la « Carta Co l-lectiva » hi ha una firma que molts consideren apòcrifa:
la del Dr. Echeguren, Bisbe d'Oviedo, mort en un accident d'automòbil precisament en
aquells moments en què se li demanava la firma, i en què molts sacerdots eren expulsats
de llurs diòcesis i exiliats lluny d'elles amb prohibició de tornar-hi, i quan àdhuc alguns
desapareixien en les contrades del nord.

No hi ha tampoc la firma del Bisbe de Menorca, però és que, no essent encara
consagrat, no se'l podia invitar a firmar.
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CONTRASTS

Quid est veritas?
PILATUS

En les dites populars, «de teves a meves » és la incrustació de la dife-
rència resultant de la insoluble dualitat Humana.

Així ho estem vivint una vegada més amb motiu del processament
bolxevic del Cardenal Mindszenty, Primat d'Hungria. L'Església s'ha alçat
tocant a sometent i ha trobat ressó àdhuc en terres i entre multituds perta-
nyents a d'altres confessions.

A Casa Nostra, el Cardenal Vidal i Barraquer, ha estat perseguit i ha
mort exiliat pel Gl. Franco sense que l'Església s'liagi manifestat públicament
sinó que, al contrari, aplicant a fons l'apagallums del silenci i de l'absència,
ni tan solament cap representant seu assistí a les honres de la víctima.

Per què aquesta diferència d'actitud ?
El Cardenal Mindszenty, perseguit per un enemic, els bolxevics, és

un bon argument per a clamar justícia en favor de la víctima de l'enemic.
El Cardenal Vidal i Barraquer, perseguit pel catolicissim Gl. Franco,

amic i aliat, no es podia contradir ; per això no es féu justícia a la víctima de
l'associat: fou una capitis diminutio per tal de complaure el dispensador de
gràcies i privilegis materials, més temptadors que l'exemplaritat del nostre
Cardenal ; potser també perquè aquesta els era un retret espiritual, el deixáren
amagat i abandonat en l'Església del Crist, on molts ja l'invoquen en secret i
d'altri l'hi hauran d'invocar que ara poc s'ho pensen. Qui sap el que hauria
esdevingut al Cardenal Vidal i Barraquer si l'església política, refiant-se de
l'edat i la malaltia, no hagués comptat amb la mort per a deslliurar-se'n ?
El cas del Cardenal Mermillod (pàg. 78o) suggereix suposances.

Ps l'humanal u de teves a meves » en acció.
Malgrat l'aparent diferència, el cas d'ambdós Cardenals, el català i

el txec, es sumen perfectamen t , puix que tenen un mateix denominador:

la política, aquesta impuresa terrera que amb la seva polseguera, fàcilment
entela la llei moral.

Al Cardenal Mindszenty li diuen u el màrtir vivent » i, seguint el mateix
raonament, al Cardenal Vidal i Barraquer cal anomenar-lo u el Cardenal
abandonat».
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A Espanya, l'Església temporal oficial es sotmet a la dictadura que li
porta avantatges ; a Txecoslovàquia, es redreça contra la dictadura que li
porta perjudici.

En això, l'espiritualitat, la Doctrina i la justícia, coni queden, on són ?
Que el llegidor ho demani a la seva pròpia consciència i n'heurà la

veritable resposta, absolutament independent del falliment « de teves a nieves ».
La consciència és aquella llumeneta que tots duem a dintre nostre,

que no falla mai, que molts se la lloguen, d'altri la deixen apagar i no pocs
se l'apaguen ells mateixos per tal de millor fer llur fet ben a les fosques.

Més, cal que se la vulgui escoltar la severa resposta.
Tostemps i en tots els estaments, és ben cert allò de « les comparances

són odioses », perquè sempre posen al descobert falles morals, que esdevenen
molt greus si s'encobreixen amb pretences d'espiritualitat.

Dintre d'aquest contrast i de la mateixa categoria, moralment, cal
incloure l'Ex-Bisbe de Vitòria, Br. Mágica, a qui es concedí el retorn quan
demanà poder morir en el seu poble, però, en arribar, se l'hi conduí, confinat
a tall de camp de concentració, sota la vigilància de la catòlica policia
franquista.

Caritat escamotejada. — Durant la guerra civil, el Cardenal Vidal i
Barraquer féu una crida als catòlics de l'estranger, demanant ajut
per als sacerdots perseguits i més necessitats, a la qual crida contribuïren
molts com nosaltres i que, a un cert moment, hagué aplegat més de 400 000 pts.

Amb igual motiu, el Cardenal Primat d'Irlanda, organitzà una collecta
en les seves esglésies irlandeses, que produí la quantitat de £ 32 000, desti-
nades per aquells fidels a millorar la situació de les esglésies espanyoles des-
truïdes o de llurs sacerdots.

Realitzada la collecta, el Cardenal Vidal i Barraquer demanà al Primat
d'Irlanda, la part que pogués pertocar a Catalunya, i li fou respost que la
collecta total liavia estat enviada a Madrid, a mans del Cardenal Gomà,
del qual el nostre Cardenal Vidal i Barraquer no rebé ni un cèntim.

Deixo al mateix Cardenal Gomà la continuació de la història:
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Esta respetable cantidad con que la Iglesia en España hubiese
podido aliviar la situación de sus derrttídas iglesias o de sus sacerdotes
desterrados y perseguidos, f ué Puesta Por el Señor Cardenal Arzobispo,
en cuyas manos la había Puesto el Cardenal Primado de Irlanda, a dis-
posición del Jefe de Estado, Generalísimo Franco, para adquisición de
material sanitario para izuestro ejército.

Gràcies a una liabilídosa indicació diplomatica i prèvio acuerdo con los

Reverendísimos Metrapolitanos — segueix dient el Cardenal Gomà — fou lliurada
con destino a nuestros hospitales militares, la cuantiosa limosna que los cató-
ticos irlandeses destinaron a las iglesias de España.

Després de deixar la paraula al Cardenal Gomà, ara la reprenc jo, per
tal de completar el text massa diplomàtic que acabo de transcriure, i posar-lo
a l'abast de totes les intelligències.

No foren pas solament el.s diners del Primat d'Irlanda els que vingueren,
d'aquella terra, sinó també irlandesos armats per tal d'ajudar el catolicisme
del GI. Franco, però es veu,que, en essent a Espanya, uns i altres s'entreban-
caren i es desavingueren amb realitats insospitades, fins al punt que l'expe-
dició acabà en fallida; a conseqüència d'això, el. Cardenal Primat d'Irlanda es
desentengué de la peculiar way com els blancos entenien i practicaven la caritat
i no en volgué saber res més.

Jo no sé el que els donants pensarien en assabentar-se de que llur
ofrena de caritat -- ço és, amor — es convertia en collaboració parcial a una
guerra fraticida, ço és, odi i destrucció, invertint així irrespectuosament i
enterament, llur benvolent i germanívol intent.

Crec que, com jo mateix, el llegidor conscient i sensible, no admirarà,
ni envejarà gens, la interessada versalitat de consciència del Cardenal Gomà,
que tan fàcilment converti en servil afalac al dictador -- ço és, una negació —
l'acte primordial de cristiana germanor.

Quant a mi, amés de tot això, el que em dol és que el Dr. Gomà fos
català; perquè, els que volem creure en Catalunya, hem de començar creient
en els catalans i, si els que aparenten una selecció i un guiatge espirituals, ens
fan això, que farà la turbamulta? Amb quina autoritat moral se la podrà con-
tradir i convèncer ? No es pot pas ensenyar la dretura amb exemplaritats
tortuoses.
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1 aquesta parcialitat envers el franquisme no és pas privativa de l'Esglé-
sia oficial espanyola, puix que la constatem igualment fora d'Espanya.

Fou per influència franquista que, ací a Suïssa, el diari oficiós del Bisbat
de Fribourg no volgué publicar que el Cardenal Vidal i Barraquer havia
Mort en exil, sinó senzillament Mort à Fribourg, desfigurant enterament la
realitat i, a més, fou per a complaure suggestions frariquistes que la jerarquia
ecleciàstica suïssa no assistí a les honres del nostre Cardenal.

Amb la mateixa parcialitat i per tal que no es conegués Vobrar fran-
quista, es féu retret a Fribourg d'haver atorgat la censura eclesiàstica al llibre
del Dr. Cardó ; no solament això, car àdhuc es feren càrrecs al censor, l'eminent
Mgr. journet, insinuant-li la conveniència que no tractés les coses d'Espanya.

Per tant, no és pas solament l'Església espanyola, infeudada i agraïda
a Franco, la que té cura d'ofegar la veritat, sinó que també li ajuda benvo-
lentment l'Església dels altres països on el Gl. Franco va trucant.

A Txecoslovàquia l'Església proclama la veritat a plena veu ; en canvi,
quan es tracta del seu associat Franco, posa tota la seva autoritat a ofegar-la:

quid est Veritas?
Tornant al llibre del Dr. Cardó, una jerarquia eclesiàstica ens deia que

era veritat tot el que contava, però que «hi ha coses que no es poden dïr »,

afirmació que presuposa la tolerància de la mentida, ço que és un dels corcs
socials de la Nostra Terra.

Com és que els que pretenen ésser « Apòstols de la Veritat », la temen
i se'n malfien tant ? És que consideren la veritat com un mer convencionalisme
oportunista ? Una tal falsia és prou corrent en política, en diplomàcia i en
utilitarisme, però i en l'espiritualitat, què ?...

Llijó. — El Cardenal Vidal i Barraquer, català, fou abandonat en l'Esglé-

sia del Crist, que ell no volgué deixar; el Cardenal Go rnà, espanyolista, volent espe-

cular amb la rebellió militar, en resultà un explotat i sotmès; el Dr. Múgica, Ex-

Bisbe basc, fou enganyat i maltractat per la dictadura catòlica a qui es confià.

Heus-ací una trilogia reveladora de la m alura congènita de l'Estat

espanyol : un català, un basc i un espanyolista : dues víctimes i un victimarí
que acabà decebut d'ell mateix i del seu afavorit, senzillament perquè el
Cardenal Gomà concebé la Carta Collectiva d'esque na a la història de Cata-

lunya i oblidant la tradició militar espanyola : és per això que la seva adhesió

li resultà una sotmissió.
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Al Cardenal Gomà li esdevingué amb el Gl. Franco quelcom de semblant ^.
a Ço del Papa-pretendent Benet XIII, quan el Concili de Constança el deixà
antipapa, i aleshores Fra Vicent Ferrer l'abandonà ; així mateix l'abandonà
el seu ingrat protegit Ferran d'Antequerra per allò de la traición Pasada, el
traidor no es menester, que diuen ells.

El Cardenal Vidal i Barraquer, morí exiliat en afirmació de Cristianitat.
Fou assistit germanivolament per monges estrangeres, també exiliades, i
voltat reverentment per patriotes catalans igualment exiliats : era una escena
en plenitud de consciència i fortítud de civisme.

El Cardenal Gomà, mori en un setial vistós, voltat pel desengany i
en una atmosfera tèrbola, que transllueïxen en la seva pastoral on condemna
la guerra civil, que ell havia contribuït a desfermar, i canta la pau, que ell
havia ajudat a trencar, i reclama la independència de l'Església, que ell sotmeté
al Gl. Franco. Aquesta pastoral, que no era pas per als seus diocesans, sinó
que, escrita de cara al poder públic i envers l'episcopat espanyol, amaga un
retret arguciós i un retracte : és un acte de contrició flonjo i sibilitic, que el
GI. Franco no li deixà publicar, recordant-li així, executivament, la Carta
Collectiva, que implica ésser agent collaborador de 1a dictadura : Pacta sunt
servanda sobretot quan el que li convé té la força per a imposar-los, ço que
vol dir, la dogmàtica franquista superposant-se a la doctrina eclesiàstica 1.
En dita pastoral, surt 1'heteròclit qualificatiu Político-teológico, potser un
lapsus calami que en traeix la suggerència interior : un franc i humil urea
culpa hauria estat més transparent i més cristianament absolent. El tal quali-
ficatiu és ben aplicable a l'actual Església espanyola i a la Carta Collectiva i
a la pastoral que l'empra.

El Cardenal Gomà en la seva pastoral,. també prea la Inquisició com
a «mitjà de defensa ». Defensa de què ? Del monopoli eclesiàstic, com ara ?
Defensa de qui ? No pas del Crist que predicava l'amor, mentre els inquisidors

1. A l'acabament de l'Any Sant 11 950, s'aplegaren a Roma gran nombre de Bisbes
espanyols entre els quals sorgí la idea d'una visita de cortesia a l'Infant Joan de Borbon,
però, a la seguida, s'alça una veu escrupolosa fent avinent que aquella visita podria apa-
rentar una ofensa al Caudillo i, és clar, davant de tal argument, es desistí de cometre la
infidelitat ; únicament el Cardenal Segura s'alliberà del servilisme i féu la visita tot sol,
pel seu compte, fent acte d'independència personal que no arribava pas a la consciència
perquè, més tard, escriví una pastoral saturada d'esperit inquisitorial contra els protes-
tants, als quals negava el pa i la sal.
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practicaven la mort « sense vessament de sang » que volia dir « ésser cremat de
viu en viu », o sia, mort en tortura.

El Cardenal Vidal i Barraquer és l'antítesi del Cardenal Gomà. El Car-
denal Vidal i Barraquer és l'expressió de la cristianitat del poble català ; el
Cardenal Gomà és Feclesiasticisme burocràtic estatista, Político-teológico,
segons el mot híbrid embastat per ell mateix.

De conformitat amb la Doctrina de l'Església, el Cardenal Vidal i
Barraquer recomanava als catòlics el respecte degut al poder legal i constituït ;
el Cardenal Gomà, en la Carta Col-lectiva, lliurava els catòlics al poder insubor-
dinat i i l-legal, que el Vaticá fou el primer de reconeixer.

Són molts els qui « tenen ulls i no hi veuen, tenen oïda i no hi senten »,
però són molt més els qui, malgrat tenir ulls no hi volen veure, i tenint oïda,
no hi volen oir.

Déu hi faci més que nosaltres, tal com deia el bon mariner empordanès
en acabar de calar.

Fribourg (Suïssa), Gener del 1949.
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Les monges del Foyer Ste Elizabeth, a Fribourg, on morí el Cardenal,
com a darrer tribut li oferiren llur mellor casulla per a vestir el cos i, natural-
ment, aquesta era gòtica, tal com s'estilen ací, o sia, de les que a Espanya
tracten de « separatistes », perquè els catalans sabem apreciar-les i les pre-
ferim a les altres. Àdhuc en aquest detall, fortuitament simbòlic, sembla com
si la Providència hagués volgut completar harmònicament l'escena.

En la intimitat — car l'humor no és cap pecat — a la nostra Terra, els
capellans, de la casulla en diuen « la guitarra », per semblança de forma. Aquest
apellatiu, aplegat amb aquell « separatisme » de les casulles gòtiques, podria
ésser el tema d'un assaig de litúrgia espanyolista. En la terra on escric i m'he
expatriat, només es veuen casulles gòtiques generalment molt riques, que
donen al celebrant una solemnial dignitat tradicional.

A la vora del Foyer, s'hostatjaven una colla de capellans espanyols
que estudiaven a la Universitat de Fribourg i que mai no s'havien preocupat
del Cardenal, almenys en el sentit de manifestar-li cap consideració, ni
reverència.

No obstant, en assabentar-se de la seva mort, s'afanyaren a trucar al
Foyer Ste Elizabeth, demanant per veure el Cardenal de cos present, però
la Mare Priora, que era fugitiva de l'Austria i refugiada a Suïssa, s'havia fet
perfectament càrrec de la realitat de la nostra situació i compartia talment
els nostres sentiments, que negà a aquells sacerdots llur curiositat gens cris-
tiana, ni caritativa, deslliurant-los així d'una temptació pecadora.

M'ho contà la mateixa Mare Priora, a qui vaig donar gràcies i felicitar
pel seu just a digníssim refús.

En les meves converses amb el Cardenal, gairebé mai no sortí la Carta
Collectiva de l'Episcopat Espanyol, però, un dia se'ns presentà el fet inci-
dentalment, i recordo que ell me digué textualment :

790



NOTES MARGINALS

QUAN ME VAIG REFUSAR A FIRMAR—LA, SABIA PERFECTAMENT QUINES

SERIEN LES CONSEQUÈNCIES DEL MEU REFÚS, I SI ARA EM TROBÉS EN UN CAS
SEMBLANT, M'HI TORNARIA A REFUSAR, PERQUÈ ALLó ERA POLÍTICA I LA MEVA
CONSCIÈNCIA NO EM PERMETIA FIRMAR-1101.

Si ara, a Posteriori, el nostre difunt Cardenal veiés les conseqüències
espirituals d'aquella carta política i d'especulació material, encar es refer-
maria més en el seu refús, perquè, actualment, alguns dels firmants ja estan
espantats i penedits dels resultats i les derivacions de la firma llur; la liqui-

dació final la història se la reserva per a l'esdevenidor.

Per raó de la meva experiència personal en els contactes pecuniaris
episcopals, el que sí revingué més d'un cop en els nostres comentaris, fou el
pecat original dels Bisbes espanyols, per culpa de la manera de llur nome-
nament que els fa merament v governadors eclesiàstics » de l'Església nacional
franquista, complement de la dictadura.

Això em portà a contar-li una anècdota meva quan, després de la mort
del Bisbe Laguarda, se li cercava successor.

i Ací escau evocar una semblança molt llunyana.
En aquella traïdoria que fou el Compromís de Casp, on la predominança ecle-

siàstica capitanejada per Fra Vicent Ferrer — instrument de Benet XIII, papa preten-
dent — ofegà l'esperit i la tradició catalans, l'Arquebisbe de Tarragona era contrari al
rei foraster que duia en les seves venes sang borda i criminal dels Trastámara.

El Dr. Torras i Bages, en la seva apologia del Compromís de Casp — pàg. 528, nota
— deixa a reçó la confessió de Benet XIII, quan trameté la imprecació acusadora al seu
ingrat afavorit Ferran d'Antequera : (c Jo que et vaig fer rei del no-res, ara m'ho pagues
abandonant-me en el desert ». Això ho consignen els nostres cronistes i el Dr. Torres i
Bages no podia ignorar-ho.

L'inductor amagat de la traïció a Catalunya fou Benet XIII i l'executor públic
Fra Vicent Ferrer.

Benet XIII obrava per conveniències polítiques personals i Fra Vicent Ferrer,
colgant la devoció i el deure patriòtics amb la preocupació eclesiàstica.

Això són coses d'aquelles que «, no es poden dir », però jo entenc que u s'han de dir »,
puix que si es diguessin quan és hora i per qui pertoca, s'evitarien recaigudes transcendents.

Molts anomenats «apòstols de la veritat » la tenein i la defugen tant, que s'acosten
a la mentida, la festegen, i acaben fent-s'hi amics.

A casa nostra, el respecte i la difusió de la mentida, per culpa de la covardia.,
és una de les més grans tares socials , és per això que, en els moments crítics, fa llen
moltes institucions públiques, perquè llur autoritat i prestigi son un mite, una ficció que
no resisteix la tempesta, i la tempesta sempre és un fet real, la mentida, no.
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Aleshores, se'm presentà a casa, no sé per què, un capellà palati, que
jo coneixia de temps enrera i que feia anys no havia vist. Me parlà de coses
que no interessaven i que ni tan solament venien a tomb, quan, tot à cop,
posantse formalista i prenent aires de personatge, em féu sobtadament la
següent pregunta :

— « Vinc a informar-me del nomenament de Bisbe de Barcelona,
digueu-me, Vós a qui presentaríeu per a successor del Dr. Laguarda ? »

Confesso que em sorprengué molt aquesta sortida, tant i tant fora del
meu clos, però, malgrat això, no vaig pensar-m'hi gens a respondre-li:

-- « Jo no m'ocupo de coses semblants, perquè, si ho fes, començaria
per desfer Bisbes, abans de fer-ne de nous, »

El meu visitant no digué res, sinó que somrigué expressivament puix
que coneixia de sobres les raons que m'havien dictat aquella resposta, car
dit interlocutor era un dels personatges que surten tot passant, però molt
efectivament, en la meva rondalla inèdita « Paraula de Rei 1 , que un dia o
altre es publicarà i aleshores escandalitzarà molta gent, total perquè conta
una colla de lletjors consumades i veritats d'aquelles que diu « que no es poden
dir » ; és que en la societat rendeix molt més la mentida que la veritat, per
això el conreu de la mentida és tan estès en la vida pública.

Sense aquesta temença de veritat, que és una covardia social afavori-
dora de la mentida, desapareixerien moltes ombres de la vida social l'auto-
ritat no es permetria tants de falliments impunement, ni els governs tantes
ficcions, ni hi hauria les subversions tan freqüents a casa nostra. Si els que es
nomenen « apòstols de la veritat» en tinguessin una major i lleial cura, en
comptes de motejar-la de pecat d'escàndol per tal de defugir-la i mantenir
així privilegis abusius i monopolis de posició i pactes amagats, etc., no veu-
ríem tan sovint les reaccions violentes induïdes, en part, per temporalitats
massa aparents i envejables, adquirides no poques vegades mercadejant la
Doctrina que prediquen. Per això mateix, moltes pàgines d'aquest llibre obtin-
dran l'anatema de la consuetud pública a casa nostra : perquè ell s'acobla amb
la veritat sempre que li surt a camí.

Quan Constantí féu de l'Església un instrument polític, l'encaminà
cap al Poder Temporal. Després, Teodosi, en proscriure tota religió altra que

1 Vegen Aneedotari pàg 339•
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l'estatal, es féu precursor i padrí de la Inquisició. Els Reis Catòlics seguiren
la lliçó en imposar a sang i a foc una religi.ó de temença que fos puntal de la
monarquia llur.

Darrerament el Gl. Franco ha continuat l'escola temptant l'Església
amb un consoreï polític per a cimentar la seva dictadura, que ha fet pràcti-
cament de l'Església una serventa, afavorida materialment, però mera ser-
venta, subjugada i còmplice de la desnaturalització i la tirania a Catalunya.

El mateix que Franco amb l'Església catòlica, ha fet el seu collega
dictador Stal.ine, amb l'Església ortodoxa russa.

En el fons, totes les dictadures són iguals i per això hi ha força semblances
entre els procediments franquistes i els stalians : la dogmàtica estatal, l'home
per a l'Estat 1 , els ciutadans vivint engaviats, la tirania intellectual mijançant
la censura inquisitorial de la impremta, la història emmotllada falsament,
l'ensenyament exclusivament partidista i unilateral, la mentida disfressada
de propaganda o bé proclamada veritat oficial, el monopoli de la premsa, la

1 Aquesta inversió total : (e l'home per a l'Estat », del concepte fonamental s l'Estat
pér i per a l'Home », ha portat la societat a la fotja on ara brega per a sortir-ne.

La Revolució francesa, en proclamar els Drets de l'Home, el deixà solet enmig d'un
anonimat on els drets se li dilueixen sense cap efectivitat.

L'home ha intentat defensar-se presentant-se en collectivitats naturals, homo-
gènies, demanant el compliment de la proclama, però ha estat debades.

La Societat de Nacions també estatuí a doctrinàriament » els drets d'aqueixes
collectivitats clamants, però de fet, en rebutjà totes les demandes, perquè la Societat,
mal dita de Nacions, no era verament de Nacions, sinó una Societat d'Estats la majoria
dels quals tenien el pecat original que «verbalment » oferien corregir.

I és per tal d'arribar a l'arbitrària supremàcia actual, que l'Estat havia tingut
gran cura d'anul-lar la personalitat humana i de barrejar i absorbir conceptes socials
tan dissemblants com són : la Pàtria, la Nació i l'Estat.

Pàtria, és un fet natural; Nació, és un fet ètnic; Estat, és un fet polític. Els dos primers
són realitats, mentre l'Estat no passa d'una convenció, o una violència no poques vegades.

Es gràcies a aquest falsejament premeditat que, després d'una centuria de libe-
ralisme, més o menys trampejat o transbalsat, hem arribat a les actuals dictadures que
són l'apoteosi de la tirania i la negació de l'espiritualitat, o sia, de la llibertat, humanes.

Per això, la imposició de domini que són les dictadures, no toleren l'home ésser
conscient, sinó que el volen un factor inconscient, o el necessiten, tot el més, animalitzat.

Les conseqüències d'aquesta animalització, nosaltres hem tingut la dissort de
veure com s'esculpien amb sang i foc i crims i destrucció, en la còrpora mundial.

Per solució guaridora, els polítics ens ofereixen l'Estat socialista, rematat per
un Superestat Internacional ; però, els pensadors independen ts, troben que això és donar
raó a l'anarquisme, dialèctic i etimològic.

I és així com, en el present, s'està cloent ab absurdo, el cicle secular d'una pretesa
civilització que ens ha menat a la negació de la personalitat i dignitat humanes.
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mort del civisme amb la instauració del partit únic gaudint patent de corsari,
la destrucció del contrari per qualsevol mitjà : Carrasco, Rahola, Batet,
Companys, etc. 1.

Manuel CARRASCO i FORMIGUERA. — Fou agafat pels franquistes quan
anava a Bilbao en representació del Govern de Catalunya; condemnat pel
tribunal rebel, morí afusellat duent el Crist damunt del pit, car era ostensi-
blement catòlic. Els rebels, que també es diuen catòlics, no permeteren que
aquest Crist fos lliurat a la seva familia, i els fills d'En Carrasco hagueren de
servir en l'exèrcit que havia afusellat llur pare.

Carles RAHOLA. — Duvant la República publicà un article contra els
bombardeigs de Barcelona pels avions italians situats a Mallorca. Igualment
ne protestà 1a majoria de la premsa europea i alguns Parlaments, el d'Angla -,
terra majorment. Quan entraren els franquistes, En Rahola fou agafat, pro-
cessat i afusellat. Pocs anys després, els Aliats bombardejaven els alemanys,
escombrant-els d'Itàlia ; a,leshores el Gl. Franco i el Vaticà féren una protesta
semblant a la d'En Rahola i es considerà un clam de caritat, ço que a Cata-
lunya, tenia pena de mort.

' Molt noblement, FUNESCO està propugnant l'ensenyament honrat de la his-
tòria « veritable » que, si es realitzava, canviaria no poc la psicologia de les multituds
estatals i, per tant, la conducta llur en la vida de relació.

Es tracta que els llibres d'història de les escoles no sien escrits amb la premedi-
tació Winfundir als estudiants l'orgull i la superioritat de llur propri país, exagerant-ne
les qualitats i callant-ne els falliments, ço que produeix i estimula un quixotisme i un amor
propri col-lectius enterament esgarriats, que són la motivació de no poques guerres.

La digna pretença de FUNESCO és indubtable que afinaria considerablement les
relacions internacionals i, per tant, fóra un gran millorament social.

En el supòsit que això arribés a realitzar-se de debó, què en quedaria dels fonaments
reals de no pocs Estats, de Faureola de llurs «herois », de la grandor de llurs monarques ?
I quantes institucions seculars, cosides amb mentides i brodades de crims idealitzats
quedarien nues, descobrint l'ortopèdia que les aguanta ?

Quants d'« herois » davallarien a la classificació de criminals i quants de «crimi-
nals » ascendirien a la categoria d'apòstols, d'herois o àdhuc de màrtirs ?

Quantes millonades de llibres caldria cremar i quants milers d'autors, estigma-
titzats « falsaris », serien exposats a la vindicta d'una societat esdevinguda més conscient
i, per tant, més justa ?

Voleu dir que les gents del present comportarien semblant despullament ? .De
totes maneres, FUNESCO, amb la seva iniciativa, proclama un seny transcendent.
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Gl. BATET. — Fou afusellat perquè, complint el seu deure militar i
el jurament de fidelitat al Govern constituït i legal, no es volgué sublevar.
Segurament que l'ésser català també li fou una circumstància agravant.

Lluis COMPANYS. — President de La Generalitat de Catalunya, s'acollí
al dret d'asil a Bèlgica, on fou agafat quan la invasió alemanya. Lliurat a
Franco, aquest l'afusellà. Molts catalans influïts per la propaganda passional

interessada de les dretes, judiquen falsament aquest acte, perquè Franco no
afusellà pas el ciutadà Companys, sinó, intencionadament , el President de

La Generalitat de Catalunya, un altre català.

Déu doni el que es mereixen als autors d'aquests i de tants altres crims
premeditats. Amen

Aquestes pràctiques i procediments, fills de l'esperit de domini que
malmet la natura humana, també els trobem en la història del Poder Temporal
i, tostemps i per tot arreu on l'esperit de domini suri per damunt de la nostra
sociabilitat. Això esplica el caòtic estat social contemporani.

Un altre de la colla Hitler, més expeditiu perquè més brutal, s'empescà
una Providència per al seu us personal i així la invocava sempre que li convenia.
Franco ha après de Hitler Vespecular amb la psicologia de les multituds.

En canvi, Mussolini, sabent la valença del Papat per a l'Itàlia, amb el
Tractat de Latran resolgué encertadament i oportunament la (e qüestió romana»,
que s'arrossegava d'ençà de la passada centúria i havia esdevingut una trava
per a l'acció papal.

No obstant aixó, hi ha una diferència entre el procedir dels Reis
Catòlics i el dels actuals dictadors, ço és : que els Reis Catòlics es servien de

l'Església per a llur finalitat política, mentre que Franco i Stalin es fan servir

per llurs respectives Esglésies.

Com que la veritat va sempre nua, si imperés degudament, no cabria
engany, ni mengia, en els plecs de la seva vestidura.

Amb això especulen els dirigents de tota mena de multituds, a les
quals la mentida plau talment, que àdhuc volen que ja se'ls la doni feta a
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punt per tal d'estalviar-se l'esforç d'ormejar-se-la elles mateixes. I entre aquestes
multituds, el psicòleg fàcilment descobrirà una minoria que, conscientment,
fuig d'aquell esforç mental, per por de que no la portés a la negació de llur
mentida preferida.

Sovint me revenien els temes eclesiàstics que a mi m'agrada escatir
diferenciant-los dels religiosos, perquè la religió és purament espiritual, mentre
que l'Església és aquella espiritualitat aparellada amb el factor humà i, en
conseqüència, inevitablement afectada per aquest.

Jo em demanava, com podia lligar-se la cura d'ànimes amb els Bisbes
forasters que no coneixen la llengua de llurs diocesans i, per tant, no poden
intiniar amb ells, ni capir llurs més pregons sentiments, ni arribar doncs,
a l'ànima llur; això, àdliuc deixant de banda que la major part d'aquelles
jerarquies adventícies són adquirides mijançant la simonia inicial de voler
adormir i desviar el dret natural d'aquella ànima popular ?

Com pot acordar-se amb la Doctrina del Crist, que a Barcelona hi hagi un
Bisbe estrany al pais, que igualment és considerat com un militar episcopat o bé
com un Bisbe militaritzat, tot amb vistes, no pas a l'espiritualitat, sinó a l'ocupa-
ció i al domini ? A Madrid mateix, el poble diu que té per Bisbe el de la falange.

Això ho expliquen ¡justifiquen còmodament aquells teòlegs espanyols
que d'una sublevació militar n'han fet « un plebiscit armat », no fixant-se
prou en què llur argument és més rigorosament aplicable a les masses que
sobreeixiren sense trencar cap jurament com ho han fet els militars.

Aquells autors oportunistes, també han qualificat la dictadura de
« democràcia evangèlica », definició que la meva consciència no és prou dúctil
per a acceptar i el meu raonament és massa rectilini per a plegar-se a llurs
egocèntriques habilitats dialèctiques.

Ací, a Suïssa, com que no existeix cap monopoli, ni cap intromissió,
confessionals, els Bisbes són curosament triats fills de la mateixa diòcesi,
única manera que hi hagi la deguda compenetració amb els pobles que han de
regir moralment. I això es compleix tan rigorosament que, darrerament, al
cantó dels Grisons, cercaren un Bisbe de la contrada que sabés, de primer, no
solament el « romanx », sinó a més el dialecte « ladí » que allà també es parla,
i després, l'alemany, l'italià i el francès. Els tals Bisbes, sí que poden tenir
verament «cura d'ànimes » i són rigorosament conformats a la Doctrina Cris-
tiana : és caritat en acció i no pas constrenyiment i domini, com resulta i es
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practica a Catalunya, on l'Església és un instrument polític, a sou del que mana
i un agent desnaturalitzador del Poble en el qual i del qual, viu : el Crist anava
amb el Poble i no pas amb el Cèsar contra el Poble.

Dintre de semblants raonaments, alguna vegada vaig demanar al
Cardenal si havia ben informat el Vaticà de totes aqueixes realitats, que allà
semblen ignorar o de les quals prescindeixen, i em deia:

— « Ja ho crec que ho he fet ! i més d'un cop, però ells escolten els
Nuncis i es guien per llurs informacions. »

Aqueixa resposta aclareix tot el que passa a Casa Nostra, perquè els
Nuncis tenen contacte preferent, per no dir exclusiu, amb l'element oficial,
polític, la benvolença o conllevancia del qual prima tota altra consideració,
per tal de conservar posicions i privilegis.

D'ací aquella traïdora informació Tedeschíni-Magaz, filla de la primera
dictadura, i el « catalans sí, però no pas catalanistes » d'aquell Papa que havia
residit a Madrid, i de Catalunya només n'havia après la dogmàtica catalano-
fòbia oficial que li havien ensenyat.

És seguint aquest camí, merament polític, gens espiritual, material i
no poc passional, que vingué la Carta Collectiva de l'Episcopat Espanyol,
proclamació pública d'ombrívoles concomitàncies anteriors.

Car, el Gl. Franco dubtava abans de rebel lar-se i el catolicisme polític,
organitzat, l'empenyé i el féu decidir, però volia romandre a l'ombra ; per
això, el Gl. Franco, amb raó, l'obligà a treure la cara al sol, exigint-li la Carta
Col-lectiva d'adhesió.

De la carta del Cardenal Gomà, datada a Pamplona el 7 de Juny del 1937,
copiem ço que segueix:

Escribí el zs de Mayo a los Reverendos Metropolitanos poniéndoles al
corriente de una indicación que había recibido pocos días antes del Jefe del Estado...

Vtra. Excia. comprenderá que el documento es grave y que encierra una
responsabilidad no ligera Para el Episcopado  Es pañol. Yo he dado conocimiento
del proyecto a la Santa Sede...

... puedo asegurar que, especialment en Inglaterra, en Francia y en Bél-

gica, predomina, hasta entre los católicos, un criterio contrario al movimiento
nacional...
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En aquesta exposició hi ha:

a) la pressió franquista (indicación del Jefe del Estado)

b) la caiguda en la temptació (proposta de la Carta Collecliva)

c) una lleu deixa de remordiment -- responsabilidad no ligera --
diluint-se en el yo he dado conocimiento del proyecto a la Santa Sede;

d) el criteri dels catòlics estrangers contrario al movimiento nacional r.

Cal notar que en la carta, el Cardenal Gomà escriu movimiento nacional
sense majúscules, suprimeix el nuestro i escapça el glorioso, trencant la usança.
— o el manament — oficials d'aquells moments.

Probablement, malgrat ésser encorbat per les temporalitats que repre-
sentava, i empès per la inèrcia d'accidents morals en la seva carrera ascensio-
nal, la consciència del Cardenal Gomà se li refusà a junyir-se enterament al
catolicisme dictatorial militar interessat : era un pressentiment.

Vull creure que la recordança de la Carta Collectiva, sobretot després
d'haver collit les primícies i sorpreses dels seus fruits, no li devia asserenar
gaire els darrers moments de la seva vida, car ara, en havent llençat la nostra
llengua, l'Església se'ns ha girat d'esquena per a fer acatament a l'invasor, i
el Cardenal Gomà era nat a Catalunya, com també ho és el seu successor.

Moltes Cartes Collectives que trobem en la història de l'Església, són
rnés inspirades per la defensa de la teocràcia que per la Doctrina, com en el
cas que comentem.

Fa temps que les Comunitats eclesiàstiques ja anaven escombrant
calladament la nostra llengua mijançant llurs institucions d'ensenyament ;
però, aquesta acció social destructora de l'ànima d'un poble, per tal d'assi-
milar-se'l i millor sotmetre'l, mai no havia gosat presentar-se i actuar d'una
manera tan crua i descarnada com ho fa en el present. Perquè ara, àdhuc és

'Entre els catòlics contraris a la rebellió del Gl. Franco, anotem les següents
personalitats :

Don Luigi Sturzo, el propulsor del Front Popular italià, que també fou contrari
de la guerra d'Abissínia i a qui tampoc convencia l'argúcia especiosa de la guerra preventina
que la Carta Co l-lectiva de l'Episcopat Espanyol presentava com una justificació.

També, Mgr. Charles journet, Professor del Grand Sémiitaire de Fribourg (Suïssa),
de bell començament rebutjà el pronunct.amz.ento del Gl. Franco, basant-se en arguments
trets de la teologia, que és el seu ensenyament i en el qual té reconeguda autoritat
internacional.
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l'Església secular la que ha acceptat, acata i practica, aquest menyspreu de
la nostra personalitat espiritual, moral i cívica, humana, en oblidança de la
Doctrina cristiana, del dret natural ï de la llei moral: és l'Església contradient-se
ella mateixa, una veritable heterodòxia, injustificable¡ intolerable, com
no sia per amor d'un oportunisme polític material que la condemna doble-
ment. En el llenguatge descriptiu actual, és una mena de Pronunciamiento
eclesiàstic a favor de l'Estat dictatorial sobrevingut.

No val a dir que l'Església obra coaccionada i que no és lliure, puix que,
amb la Carta Collectiva, ella mateixa es lliurà a la dictadura que li ha pres-
crit l'escarni i la tirania espirituals del poble català, comanda que e lla realitza
servilment.

En tot això, on és l'Església del Crist i la Religió tan proclamada ofi-
cialment ? Com que el Regne de Déu no comporta l'exclusió de l'ànima cata-
lana, quin altre regne predica l'Església a Catalunya ?

Catalunya és víctima del Cisma d'Occident i de les seves recalcades
políticament i eclesiàsticament.

L'Església és autocràtica, unitària i centralista, per això ha lligat molt
més amb l'esperit messiànic castellà que no pas amb el català: nosaltres som
individualistes, liberals i tolerants, Castella és avasalladora segons escriu una
ploma seva molt autoritzada.

La mateixa Esglesïa castellana que, amb la Inquisicïó, els Reis Catò-
lics importaren a Castalunya, no féu més que malmetre l'esperit força més
cristià de la nostra Església catalana. La història u veritable » te la paraula.

Si, a Catalunya, la Religió fos quelcom més que una tradició, un costum
de pràctiques externes i espectaculars, vull dir, si fos una afirmació conscient
activa, s'haurien alçat àdhuc les pedres contra l'actual procedir de l'Església
a casa nostra, i no hauria estat tan lleu consciència als Bisbes catalans —
nomenats de regalia i, per tant, contraris a Fesperït del nostre poble --- la
claudicació espiritual i el servilisme dictatorial de girar-se també d'esquena
a la exemplaritat cristiana de l'Arquebisbe de Tarragona, deixant-lo sol i
vern, en vida i en mort, com ho han fet.

Ara, els catalans que vulguin entrar a l'Església nacional franquista,
han de començar renegant de llur catalanitat, transgredint així la Doctrina
cristiana¡, per a tal fer, és possible que la omniscient teologia els ofereixi argu-
ments que són fora l'abast de la nostra consciència, car l'Església temporal
ha decantat cap al major nombre i la major superfície ; això no és Doctrina,
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és política utilitària, pesada comercial, o sia : que el Cardenal de Tarragona,
Vidal i Barraquer, tenia raó de sobres.

I pel que respecta Catalunya, aqueixa Carta Collectiva no és més que
la ratificació pública de la maniobra politïca secreta Tedeschini-Magaz de la
primera dictadura contra la nostra catalanitat i la nostra clerecia, establint
un barratge a les vocacions catalanes ; tot continuació de la barata de Casp
i de la pràctica dels Reis Catòlics. F_s veu que el General Franco se n'aprofita
revalorïtzant-la ; però, com que ara les multituds no són pas tan fàcilment
manejables o enganyables, manca veure la solució i les conseqüències finals
de la coerció i les presents mentides.

En el pecat hi ha la penitència, perquè el Gl. Franco s'ha posat l'Esglé-
sia per cinturó i després s'hi ha penjat l'espasa, que li ha servit per a retallar
o àdhuc esqueixar les encícliques que no li convenien, per a esquivar o invertir
les proclamacions de la ràdio vaticana, per a censurar pastorals i fer formar
els Bisbes que, sentint tardans remordiments de llur claudicació, volien tor-
nar verbalment a cami.: l'Església espanyola s'havia cregut associada de
Franco i se n'ha trobat un mer instrument, sirventa més que mai.

Perquè el Gl. Franco comença per triar els Bisbes que li convenen 1,
fent-se així, pràcticament, l'amo d'una Església nacional, i reproduint situa-
cions i incongruences semblants a les de les e investidures » en l'Edat Mitjana,
posició arriscadissima per a la Església, car fou ella la que provocà la reacció
de la Reforma. Aleshores, no obstant, l'Església es defensava en el pla doc-
trinal, mentre que ara s'ha ajupit per arreplegar temporalitats. No hi ha
perill que a Espanya sorgeixi una Reforma car no hi ha prou Religió, però és

1 La República, com a govern legal successor de la Monarquia, demanà a Roma
el dret de presentació i el Vaticà li respongué que aquell dret era inherent a la Monarquia
i que aquesta no tenia continuïtat. Després, Roma el concedí al Gl. Franco, que encara
menys era continuació de la Monarquia, ni tan solament un govern legal, sinó el cap d'una
rebel-lió militar, que havia trencat i abolit la pràctica eclesiàstica que el Vaticà invocava
i que aquest reprengué després, contradint aquella afirmació bàsica seva.

Com que els teòlegs venen a ésser una mena d'enciclopedistes de la veritat, fàcil-
ment desfaran la contradicció mijançant un distinguo i apuntalant-se en un postulat, però,
la humanitat no és pas feta solament de teòlegs, sinó composta de multituds que raonen
planerament.

El Vaticà fou el primer de reconèixer el govern de la sedició franquista, que va
apuntalant d'aleshores ençà, si bé ara potser ja no tan de grat com al començament, per-
què les conseqüències i els perills de l'errada comesa van apareixent massa clars i evidents.
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indubtable que els fets actuals són un bon llevat d'anticlericalisme, que ve a
ésser una reacció extrema.

Tot això és recidiva de les errades establertes per la Monarquia, que
feia centúries que venia basant-se en l'Església i en l'Exèrcit, prescindint de
tot arrelament en els Pobles, quan no era obrant directament contra els batecs
d'ells. És així com aquells elements orgànics de la constitució de l'Estat,
s'erigiren en castes que gaudeixen de privilegis abusis, concedits els uns ï
extorquits els altres, dels quals han resultat els mals usatges que han corcat
llur significança i pervertit llur missió socials, amb totes les seves transcen-
dents conseqüències ; car, si d'una banda, els abusos eclesiàstics provoquen
l'anticlericalisme, de l'altra, llur associació amb el militarisme actual, fa una
gran sembradura de comunisme i Wanarquïa, que s'hi manté sempre latent.

La liquidació d'aquesta promíscua complicitat és a llarg terme i pertoca
a l'esdevenidor, que la farà inexorablement.

Tals desviacions tenen una deplorabilíssima repercussïo en la disciplina
eclesiàstica, perquè divorcien la jerarquia dels seus subordinats en la clerecia
secular, sortida generalment de l'estament popular¡ que, per això mateix,
sent i comparteix les seves refiances. i Aquesta és una de les grans tragèdies
morals dels capellans a Casa Nostra : tostemps han de contrariar llur conscièn-
cia per culpa de manament episcopal d'esperit foraster i, en casos de revolta,
els pobres sacerdots cauen doblement víctimes: del Poble d'on són eixits
i de la jerarquia adventícia a la qual s'han lliurat o els han sotmesos ; això
serà el que es vulgui, però, certament, no és pas Cristianitat.

Amb tantes temporades de contacte estival, de les quals el mal temps i
la malaltia prengueren llur part, tinguí lleure de tractar tota mena de qüestions,
considerades en vàriades circumstàncies i amb diferents estats d'esperit.

Així, un dia, vaig manifestar la meva discomformitat amb el nombre
d'altars laterals, que fan nosa i distreuen en moltes esglésies, on jo voldria
veure solament l'Altar Major, enquadrat per parets nues ; els altars laterals
solament haurien d'esser admesos en les esglésies amb capelletes enfondides,
ja construïdes per al cas.

Aleshores, el Cardenal em féu notar que calia que fossin tres els altars,
observació que vaig aprofitar per a argumentar una idea personal, que ,m'havia
colpit sovint en les esglésies de poble i de muntanya :
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— u M'està molt bé -- li responguí — car això consagraria la bella
usança de pagès, posant a un costat la Verge del Roser, de cara a la jovenesa
i, a l'altra banda, la Mare de Déu dels Dolors, de cara a la vellesa ; així tin-
dríem una trilogia simbólica humanitzant l'espiritualitat religiosa. »

I el Cardenal somrigué, me sembla que no pas amb desaprobació.
Quant a l'Altar Major, jo voldria veure-hi el Crist sempre ben enlairat

per damunt de tot i no pas reduït a un adminiele en la graderia, a l'ombra dels
paraceres dels ciris, mentre a darrera seu s'encimen baluernes plenes d'angelets
i Sants i Santes, cenyint vestidures voleiants, caragolades per vents barrocs,
provinents de la feblesa litúrgica i de la decadència espiritual.

Seguint la rauxa crítica, jo m'anava allargant i, passant al personal,
demanava una major severitat en les llicències per a predicar, puix que a mi,
els sermons de la Nostra Terra, generalment, m'esveraven i els defugia pels
disbarats i falsejaments i manca de preparació, que m'els feien intolerables.

Car, no pas solament a pagès, sinó en els barris més cèntrics de ciutat
i en les misses tardanes de major concurrència, he oït infantilismes i barroeries
irreverents en l'Església i mancades de respecte als assistents. Un dia, a St.
Francesc, un predicador ens presentà un Paradís enlluernant de brillants i
pedres precioses, regalimant mel pertot arreu i rierols de xarop enmig de pilons
de dolçaina : una veritable Xauxa per als infants. Un altre dia, a St. Josep
Oriol, el predicador ens donà la xifra exacta del xec que — digué — els jueus
donaren a Renan per a les seves obres; no precisà ni el número, ni la data,
del xec, perquè semblava ignorar l'època en què visqué Renan. En una diada
de la Mare de Déu de Montserrat, tinguí la dissort d'entrar a la Catedral, car
en una capelleta, un predicador foraster verbalitzava un crescendo repicat
de castanyoles i panderetes, cantant les llaors de ese pajarito del cielo. I no
dic res de les novenes en les quals el mateix predicador, en arribant el diu-
menge, ho fa en castellà (,perquè faci més festa ».

Que no tots els predicadors són així, sortosament és ben cert, però
és igualment cert que aquells hi són molt massa abundosos, gaudint d'una
llibertat o una inconsciènc ia que caldria fermar.

Diferentment d'aquests, hi ha l'altre extrem : el dels predicadors dia-
lèctics, donats a les argúcies i als sofismes, o que, per a lluir una erudició
malaguanyada i no sempre prou ben païda, s'embranquen en qüestions abstruses,
oblidant que la dogmàtica és disciplinària i que el predicar en caritat no vol pas
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dir torbar l'emotivitat dels uns, ni entelar la senzilla consciència dels altres.
La ten&ncia occidental a personificar la imatgeria dels vidents, visionaris i
ràpsodes, orientals, ha embolicat i enfosquit la mítica religiosa de certs textos
antics, malmetent-ne l'espontaneïtat, que és el que millor tenien.

A més, sobretot entre els predicadors joves, n'hi ha de passionals que
es deixen anar als afalacs circumstancials ; així darrerament, des de la trona,
he oït afirmar que el. Gènesi proclama el dret al treball i el Deutoronomi, el
repartiment de les terres, etc. ; tot això encomanant-se l'actual passa de
«democràcia cristiana », redundància oportunista, perquè el Cristianisme
ja ho és d'essencialment democràtic. Per aquest camí, els sermons fàcilment
davallen a un meeting de socialisme eclesiàstic.

Quan s'esqueia, jo buidava records, descarregant-me d'impressions i
sentiments llarg temps continguts en la meva vida interior, entre ells anotant
com és freqüent a Casa Nostra oir sermons farcits d'Església d'un cap a l'altre
i, en canvi, completament fallats del nom del C rist.

El Cardenal solia escoltar-me amb indulgent condescendència, sense
gairebé mai dir-hi res.

Per fi, de mica en mica, vaig arribar a formular una crítica fonamental
al meu entendre. Àdhuc hi ha predicadors de renom que fàcilment es situen
en un punt de vista tan fals com és el de suposar que s'adreçen a uns oients
de cultura i - raonament inferiors, als quals cal imposar una submissió : una
dictadura mental, jamai no serà Religió, la qual solament pot ésser filla del
convenciment. El monopoli confessional els facilita el caure en aquella falsa
posició, mancada de caritat i d'humilitat, puix que el presentar-se com a
superhome teocràtic imposant idees, és la negació de l'apostolat.

Algun cop, sí que el Cardenal intervingué en la meva tesi, per exemple,
quan jo encetava reivindicacions dretureres, fent comparança de la clerecia
ciutadana amb la rural i clamant a favor d'aquesta que, dintre.la seva prete-
rició i estretor de recursos, sovint compleix una feina aspra i escarrassadora,
en un apostolat heroic.

Aleshores, el Cardenal cuità a expressar-se ben obertament, dient que
se n'havia preocupat molt amb el propòsit de remeiar-ho en el possible ; que,
per a resoldre bé el problema, calia incloure tot Catalunya, però, cada vegada
que ell ho havia intentat, no havia trobat prou costat en els Bisbes, parti-
cularment els de les grans ciutats.
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Aci a Suïssa, corrent d'una banda a l'altra els estius, per ciutats i viles
i poblets, del pla ï de la muntanya, ens havia llegut i dolgut de comparar la
clerecia suïssa amb la de la Nostra Terra, que resultava socialment inferior:

— Com és que en els Seminaris — deia jo — no mireu de corregir
això, prenent esment d'anar millorant i afinant el personal ?

I heus-ací la resposta que se'm féu en certa ocasió :
— Com voleu que sia, si hi ha professors que també són així ?
Tota la valor de la confessió no la vaig capir plenament fins temps

després, quan vaig saber accidentalment, que el Cardenal tingué el projecte
de crear una universitat catòlica.

Retreient una tara simptomàtica greu, feia remarcar jo un altre jorn :
— Perquè els Bisbes de Catalunya s'avenen a que els Seminaris sien

a cura de Congregacions forasteres plenes d'esperit anticatalà ?
Segurament fou la discreció ço que em privà d'heure'n resposta, perquè

això és política vergonyant subvencionada i el Cardenal només era religiós
i cristià.

Dintre dels temes orgànics eclesiàstics, no vaig pas oblidar el de les
Congregacions amb llur intromissió eixarreïdora de la vida parroquial i,
sobretot, llur indústria de l'ensenyament, doblement negatiu a casa nostra,
car, moralment, desfan la família catalana, i socialment, desnaturalitzen el
nostre poble, fent-hi un empelt foraster.

Algunes Congregacions estrangeres cobren subvencions de llurs Estats
com instruments d'expansió de la llengua llur i, en canvi, a casa nostra, no respec-
ten ni la llengua; ni l'ànima, de la terra que els dóna el pa i els lliura massa refiada-
ment els seus fills. I no dic res quan són les de la terra les que tan mal obren.

En general contràries a l'esperit tolerant del catalanisme, les Congre-
gacions han aprofitat l'avinentesa de la guerra civil per a fer-l'en responsable,
essent així que el catalanisme n'ha estat una de les primeres víctimes i pre-
ferent. I en bona part, són majorment les Congregacions les que ara curen
d'espantar la burgesia amb l'amenaça de cataclismes apocalíptics, que sobre-
vindrien si el Gl. Franco desapareixia ; el sostenen i es sostenen en complicitat
amb una posició moral., social i cristiana, més que discutible.

804



NOTES MARGINALS

La Constitució espanyola restringia el nombre de Congregacions admeses
però, en la pràctica, tal disposició era lletra morta per a elles perquè, com ja
digué Théophile Gauthier : a Espanya, la Constitució és una paletada de guix
en una muralla de granit.

Les Congregacions sabotegen l'organisme parroquial, en desviar-li
vocacions i en seleccionar-les per tal d'incloure-les en la clerecia regular,
causant així una inferioritat de la Parròquia que, no obstant, és el nexe més
lògic i natural de continuïtat entre el viure espiritual i la vida civil popular.

Aquesta selecció interposada, produeix Església de dues classes, prou
confirmades en la pràctica, car fàcilment s'hi entrebanquen : de primera, és
la clerecia regular, i de segona, la clerecia secular.

Rigorosament, encara caldria excloure els Jesuïtes de la primera,
perquè són u una altra Església », segons frase d'un eixerit rector, que tradueix
un sentir molt corrent entre la clerecia secular.

Per la mateixa raó d'interferència, poc fraternal i gens caritativa, a
més de l'inevitable factor sentimental humà, la Parròquia sovint ha de dissentir
funcionalment de les Congregacions, i aquestes, així mateix dels Jesuïtes.
A Roma saben de sobres els treballs i maldecaps i la polseguera que els costen
tals corrents de competència.

1 aquest sabotage de la qualitat personal, es veu que és un falliment
molt extès, perquè un rector de país estranger, tractant aquest mateix tema,
em confessava que, efectivament, les Congregacions écument els seminaris,
afirmació que, en català, podem precisar encara més, traduint aquell massiu
écument, pel nostre individualitzat i precís « floregen» : la Parròquia llaura i
sembra a tot vent, mentre els altres cullen i trien, quan el veritable lligam
elvico-religiós pertoca a la Parròquia, perquè els comunitaris s'han separat
ells mateixos, voluntàriament, del viure civil i. no és dreturer que vulguin
continuar intervenint-lo o gaudint-se'n.

Malgrat això, trobem les Congregacions acumulades i acumulant-se en els
grans centres de població, absorbint i monopolitzant no poques de les funcions
que pertoquen de dret a la Parròquia i que aquesta pot cumplir d'una manera
més eficient i desinteressada per amor de la seva convivència amb el poble.

La veritat és que la clerecia regular pertany a un altre domini, fora
jurisdicció de la clerecia secular, ço que no impideix que aquélla es fiqui lliu-
rement dintre d'aquésta, gaudint-hi d'una mena d'extraterritorialita t que
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augmenta considerablement els seus avantatges originaris. Hi ha Congrega-
cions d'un tal caracter missional, que fa de mal comprendre, espiritualment,
perquè s'estacionen en els grans centres de població.

Quant a la família, vé de lluny que, a casa nostra, els pensionats sien
instruments de penetració i d'assimilació forasteres : una veritable traïdoria
al país que els hostatja i del qual viuen en plena ingratitud. La nostra gent
els confia refiadament llurs fills, que ells desformen mentalment i sentimental-
ment, esborrant-los el passat i les tradicions de la Terra i inculcant-los el
menyspreu de la pròpia llengua, que és la vera expressió de l'ànima nostra.

I en desarrelar-los de la Terra, els divorcien de la família, en la qual
els fills, un cop esdevinguts collegials, fan l'efecte d'un tascó que n'esberla
la continuïtat i, per tant, la solidaritat socials, substituint-les per un mentider
parany forà, que mena a la subjecció i a l'explotació venidores. Moltes cri-
sis d'anèmia cívica a Catalunya, no tenen altre origen que aqueixa causa. En
la vida cultural, els pensionats vénen a ésser com la immigració en l'aplec
social : un enterboliment de la transparència autòctona, a profit dels intrusos.

És ben aplicable als pensionats de Catalunya, aquella certera crítica
d'Alain Gerbault contra la pràctica colonial francesa quan, en recórrer certes
illes de la Polinèsia, conta, irònicament, que fan aprendre a llurs habitants els
municipis de França i, en canvi, no els ensenyen res de l'illa on són nats, on
viuen i a la població de la qual pertanyen : n'arrenquen el blat i hi sembren
la cogula de la civilització mercantivola.

Semblantment, a Catalunya, ara la veritat només pot ésser castellana,
perquè, de veritat catalana, diuen que no n'hi ha, ni n'hi pot haver, ni n'hi
ha d'haver.

Me plau recordar que semblants impressions i judicis condemnatoris
foren talment compartits entre la jovenalla de la meva generació que, malgrat
haver sortit dels meus companys de collegi noms ben vistosos en l'ascensió
pública de la nostra terra, cap d'ells no va portar els seus fills als pensionats,
on ells mateixos havien sofert l'abusiva mutilació espiritual catalana.

Parlant d'aquestes coses entre amics, un dia Mn. Clascar precisava :
— En Patxot no delega la paternitat.
Tenia raó ; ni fisïca, ni moralment, la paternitat és delegable, perquè

aleshores deixa d'ésser paternitat i mereix qualificatius massa gràfics, que no
vull estampar.
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Indubtablement, els pensionats són la causa primordial de la descata-
lanització de la nostra burgesia — estament mitjà — que era la més ferma base
social a casa nostra.

De fet, són la continuació endèmica de la barata de Casp, en la qual
el Papa pretendent Benet XIII vengué Catalunya a Ferran d'Antequera, i
Fra Vicent Ferrer la va lliurar, i els catalans, esdevinguts mesells i curts de
vista, se la deixaren prendre. La Carta Collectiva de l'Episcopat Espanyol,
adherint-se a la sublevació de Franco, és la ratificació pública d'aquell tracte
amagat.

Ouan Catalunya, una mica autònoma sota la República, es servia del
català en la vida pública i governamental de casa nostra, l'Església continuà
portant en castellà tota la seva documentació, així divorciada del poble :
naixences, casaments, defuncions, etc., i tots els certificats que en dimanaven,
de manera que, bo i esperant un adveniment que li fos més parcial, continuà
lliurant — espiritualment i cívicament — els catalans, a una organització
i oficialitat estatals completament forasteres, mereixent, una vegada més,
aquella tan repetida exclamació històrica : «l que en feres de mal Constanti ! »

I ací s'escau apuntar, de passada, la remarca d'una prestigiosa revista
catòlica suïssa que, en el fort de la guerra civil, feia aquesta observació acu-
sadora : « Fixeu-vos — deia als seus llegidors — en que, a Espanya, la instruc-
ció era lliurada a les Congregacions ».

Pel que respecta a la dona, l'ensenyament de les Congregacions ens lia
creat aquell cranc familiar de la « collegiala », que ha malmès la intimitat de
tantes llars i l'obra pública transcendent de la nostra generació, entrebancant-
les amb suggestions i interferències externes.

En la família, la « collegiala » és un actiu factor desnaturalitzador que
trenca la continuïtat nostra, sometent-la a adherències foranes de les quals
difícilment es deslliura i que, moltes vegades, àdhuc arriba a enfosquir la
vida matrimonial quan, en els greus conflictes de la societat i de l'ésser, els
relleixos del pensionat fan talment una partió moral entre el marit i la muller.
La « collegiala » ha fet més mal a Catalunya que molts dels exèrcits invasors,
perquè aquests són un reactiu, mentre que la « collegiala » ha estat una narcosi.

La veritable escola social és la família i, per oblidança d'això, la nostra
burgesia hi ha tolerat i afavorit tota llei d'intromissions i s'és anada embor-
derint ; car, paternitat implica continuïtat, « sacrifici », i el pensionat li faci-
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lita una paternitat «còmoda », que és la que ara impera, pagant una mesada.
Actualment, la família és la meta de la cursa entre l'Estat i l'Església, per
arribar a l'infant i segellar-lo, moltes vegades prescindint del dret primordial
dels pares.

Seguint aquesta defallior, després vindrà una paternitat « tant se
me'n dóna », i la família s'anirà corsecant i acabarà per estroncar-se.

Davallant fins al fons, potser arribarem a la prostitució estatal, « patriò-
tica », obligatòria — regressió a Babilònia — com ja s'ha produït de vegades
i àdhuc predicat durant la guerra (Alemanya, Itàlia). Un bestial dirigent ale-
many tingué la ferotge brutalitat de proclamar que la missió de les mares era
tenir cura que no manquessin soldats en el camp de batalla. Aquest homeier
era mereixedor que les mares l'estripessin de viu en viu.

Aleshores, l'Estat incorporarà la família a les seves funcions, el mateix
que la fabricació de segells i de moneda, i sotmetrà la família estatal a una
reglementació eugenèsico-estandarditzada, que produirà multituds acèfales,
fàcilment mogudes només que tocant els botons del tauler de comanament
sempre a mà del Gran Tirà.

Un cop suprimida la família natural, s'acabaran els noms hereditaris
que la distingueixen, i el rendiment eugenèsie estatal que la substituirà durà
solament l'ordinal de la generació, precedit d'una lletra precisant la sèrie
a què pertany ; tot això degudament inscrit en el registre oficial dels semovents.

Quan l'home hagi estat així completament absorbit en el Nirvana
estatal futurista, serà realitzat l'ideal d'una societat inhumana, els fruits de la
qual ja hem vist durant la guerra i, malgrat la cruenta lliçó, resten sectors
socials i geogràfics que encara els enyoren ï els imiten.

Hem de confiar que la mateixa inconsciència de l'automatisme vindrà
un jorn que produirà un sotrac trencant totes les connexions tiranitzadores i
permetrà l'aparició d'un Apòstol salvador, predicant el « retorn a l'home »,
— ésser pensant — gènesi d'un novell cicle social.

Ja que ens trobem amb la paternitat i la seva conseqüència, la família,
dintre del complexe social, deixeu-m'hi esplaiar en algunes consideracions.

En la passada centúria, la renaixença de Catalunya motivà un esclat de
lirismes i mitologies, estimulants i ben intencionats, però no sempre prou exactes,
que cal anar redreçant i afinant en acordança amb el major seny i el saber
de la creixença : entre aquells hi ha el tema, la realitat, de 1a família catalana.

0
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Tots els qui hem fullejat insistentment les farcides carpetes de l'Obra
del Cançoner Popular de Catalunya, ens hem adonat amb dolença del paper
que hi aparenta ordinàriament el pare. I vingué un dia que les remarques
d'ordre moral i social que cadascun de nosaltres havíem fet separadament,
ens les trobàrem així mateix consignades en una nota autògrafa del Mtre.
Marian Aguiló, escrita en un d'aquells nombrosos trossets de paper qualsevol
ï de tots colors, que ell solia intercalar com a toc d'atenció per a un. altre dia,
en el seu arreplec de cançons.

Aquella nota diu : « fixeu-vos en que, en la cançó catalana, el pare no
és estimat » i després, raonant aquesta afirmació, tot passant afegia : «segu-
rament deu ésser això un relleix de la pàtria potestat romana ».

' Malauradament, aquest relleix perdura encara més del que caldria,
sobretot entre la burgesia, i no dic res del fabricantisme i mercantilisme per-
vinguts, inflats i no póc fallats de cultura correntment, si per cultura entenem
la dignificació de l'home en si mateix i envers els seus semblants, resultant,
no pas del diner, sinó de la superació del diner.

La devoció del.s fills envers els pares, és un deure fonamental de la
família ; però, si aquesta ha de continuar essent una entitat moral, a més
d'ésser nimbada per l'amor maternal, car la mare és l'ànima de la família,
cal que sia jeràrquicament coronada pel deure del pare envers els fills. I això,
tant més avui dia, quan l'estatisme tracta la família com una mera convenció
legal que ell intervé abusivament, per tal de pastar-hi l'home, que després
arramadarà, en l'anònim i amorfe actual servilisme social.

Crec que val la pena d'assenyalar aquest tema als nostres moralistes
ï sociòlegs catalans, i això és tant més interessant quan, pel que respecta a
la dona, a part d'una major sensibilitat, en els juristes catalans medievals
ja trobem conceptes i àdliuc pràctiques de dret molt avançats, als quals el
feminisme de nombroses pobles europeus encara no ha arribat.

. Prego als illusos i als « convencionals » que guaitin serenament a llur
entorn, i vull creure que, aleshores, modificaran dreturerament aquella primera
impressió llur, perquè s'adonaran de que, en el panorama públic que hagin
resseguit, efectivament hi lia molts casos que mereixen l'esperit de la cançó,
ï convindran que, la cruesa de la meva , observació, no es més que un plany
de recança dictat per l'assenyat cat alanisme de la dita verament paternal :
« qui bé et vol, te farà plorar ».
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Lema: El saber no ocupa lloc,
però la 7)eritat la nosa a tot ai-reu.

PATXOT

Com que aqueixes notes marginals fàcilment omplirien tots els marges,
me cal aturar-les d'una manera sintètica.

Un autor francès, el nom del qual no em ve a la memòria, digué en
certa ocasió que e1 pitjor de la veritat és que «si se la cerca, se la troba». El

qui amb puresa de sentiment i llibertat de consciència llegeixi ço que segueix,
crec que sense cercar-hi gaire, també hi trobarà algunes veritats, que segura-

ment ja se li hauran acudit més d'un cop en els moments de recolliment de
la vida interior.

La Religió és una derivada de la intelligència, una beatitud de la con-
sciència i un socors, un conhort, del cor ; per tant, Religió és la integració del
nostre ésser, incorporat en la materialitat nostra.

És un complement espiritual i una necessitat emotiva humana, latents
en nosaltres i que tots duem a dintre, àdhuc els qui defugen el seu nom i el
substitueixen per altres ; però es manifesta diferentment segons el tempe-
rament, la sensibilitat, la mentalitat, i la cultura ; d'ací la naixença de dife-
rents confessions, si bé convergint totes devers el mateix inevitable centre
espiritual: la idea de Déu. Més, corb que l'home no és pas solament espi.ritual,
en invocar en el viure social aquesta motivació primordial, de vegades se l'apro-
pia d'una manera massa exclusivament humana, que pot davallar, com
ho trobem en la història, fins a trencar la divinal seqüènça, invertint-la
catastròficament.

Com a convenciment , pot estimular-se amb la predicaciO, que és un
raonament ; com a sentiment, pot intensificar-se amb l'exemplaritat, l'emo-
tivitat, de la caritat.

D'aquí prové que, en el.s països on la Religió no és filla d'un apostolat,

o sia, acto, de convencimen t, sinó que és conseqüència d'una imposició violenta
o d'una coacció social, la Religió esdevingui merament un costum, una como-
ditat moral, una comparseria, un mercantilisme, una inconsciència o, altra-
ment, la tapadora de lluites passionals que poden anar fins al crim, car el qua-
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lificaciu « religiós » figura en moltes negrors de la història. Sense anar gaire
lluny, veiem com les parts interessades en la rebellió Franco, la justificaren
dient que era una guerra « religiosa », talment una « croada ».

La por, no essent més que una mena d'egoisme, pot portar a la sotmissió,
però la sotmissió no es pas convenciment, ço és, un estat de consciència lliu-
rement assolit. El que acabem de dir, enclou la diferència entre la determinant
-- causa Prima — de la Religió en les gents mediterrànies i en els pobles nòr-
dics europeus.

La predicació basada en la por, com es practica tan sovint a casa nostra,
produeix en la majoria dels esperits una mena de fatalisme depriment, invers
de la Religió, puix que aquesta dóna una fortitud serena i exultant. La por
parlant en la trona, es una deixa de l'esperit jueu aparellat amb la vella temença
de la Inquisició, que són romasos i perduren en una mena de consuetud dia-
lèctica, gairebé ritual. Aquesta entrada falsa, inculca a la nostra gent aquella
temença de la mort fàcilment explotable, que la turmenta i que no lliga gens
amb l'essència de la Religió. '

En el meu diàleg interior, moltes vegades me som preguntat : si de la
nostra terra treguèssim la por de la mort, de l'infern i del diable, què en que-
daria de vera Religió, vull dir, Religió de Déu ?

L'associació de la por amb la Religió, la trobem més i més íntima a mida
que davallem en l'escala de la civilització fins que, a l'arribar als pobles pri-
1-nitius i salvatges, la Religió i la por són una mateixa cosa. Àdhuc en els fona-
ments de la civilització, trobariem no pocs basaments de por.

La Religió, essent pura espiritualitat, és inassolible per la força, que és
materialitat ; per això, la imposició de la Religió és senzillament la negació
d'ella mateixa. I una predicació basada en la por, no es més que una impo-
sició emotiva, encoberta i, per tant, no pot portar al convenciment. La por
és un argument primari i fonament d'una Religió negativa: la superstició;
també té molt de parentiu oriental.

La por ha assistit a la naixença de Religions i la persistència d'aquest
argument negatiu durant milenars d'anys de cara a les multituds, prova com és
difícil a la humanitat la seva ascensió en espiritualitat. El misteri amb què
S'embolquen certes Religions és una modalitat atenuada¡ especulativa d'aquesta
por originària.

La persecució en nom de la Religió és una transgressió essencial, una
irreligio : és la grandor humana estimbant-se en la pregonesa del crim espi-
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ritual, després d'haver violat Vexcelsitud. Malgrat aquest axioma, les inal
anomenades guerres i lluites u religioses » omplen moltes pàgines sangonents
de la història, on l'home, sota cobert d'aquell qualificatiu, nega precisament la
Religió, amb una criminalitat bilateral.

Si no és filla del convenciment, 1a sotmissió és rutina de la inconsciència.
Si la sotmissió és produïda pel constrenyiment, aleshores engendra la revolta.

El Crist predicava, planyia i estimava; no perseguí, ni matà mai ningú,
sinó que morí a mans d'altri, aplegant i sublimant així el convenciment i
la caritat, d'aleshores ençà simbolitzats en la Creu dignificada i dignificadora.

Els qui, fent, ús de la consciència que Déu els ha donat, sentin la dalera
espiritual en llur colloqui interior freturós de veritat, cal que, sobreposant-se
al costum irreflexiu i al còmode mimetisme de les multituds, cerquin el lloc
que pertoca a l'Església colonial franquista en les proposicions precedents, ï
veuran corn s'ha varat un cop més en les aigües tèrboles i perilloses de les mars
polítiques on, per ara, navega en popa, a tot drap, seguint servilment l'estela
(lue deixa la nau dictatorial.

No solament això, sinó que aquesta Església fora de camí i de Doctrina,
bandeja sistemàticament de la pregària i la predicació la nostra llengua, que
és expressió de l'ànima nostra 1 i ho fa ï ho imposa dintre dels mateixos Temples
que els nostres passats obraren per a llur conhort moral i espiritual. Ara se'ls
hi nega i rebutja, perquè els Temples que eren ben llurs, ens són usurpats
a favor d'altri que n'han fet un reforç d'invasió i ocupació materials.

1 Uns diuem que és prohibida i altres que no.
Heus-ací l'explicació de la contradicció, treta de casos esdevinguts.
No hi ha pas perill que els capellans de ciutat hi empasseguin, perquè ja els han

xiulat les orelles i tenen ben apresa la lliçó.
Però, si un rector de fora, amb el zel i l'esperit cristià que pertoca, predica en català,

no manca un oient falangista que el denuncia i, al cap de pocs dies, el zelós rector rep
un policia que li notifica una multa de part del governador.

De seguida, el pobre rector acudeix al Bisbe, el qual li respon, capciosament, que
no té inconvenient que es prediqui en català, però a responsabilitat del qui ho fa. Així, el
zelós capellà queda lliurat al poder civil, perquè el Bisbe, ans que tot, és un mer funcionari
espiritual a sou de l'Estat, que 1'.ha triat, l'ha fet nomenar i al qual és infeudat políticament
de naixença.

Amb això, tothom té raó i, verbalment, no hi ha cap contradicció.
I com queda aleshores aquell rector r
Decebut i ferit en el seu apostolat, el rector tanca el seu nonconformisme en la

consciència i, desconhortat, torna al seu lloc ; allà, les necessitats del viure el faran abaixar-
se a l'ofici vegetatiu on l'han confinat.
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Allà nien contra les nostres consciències, o sia, el nostre ésser, i van
de bracet amb una premeditada falsia espiritual, associada a finalitats polí-
tiques terreres, pecadorament disfressades i retolades de Religió, que ens fan
forasters a casa nostra mateix, on som espiritualment exclosos dels nostres
propis Temples, perquè n'han tret el nostre Crist català i l'han substituït
per un Crist franquista que no ens entén, ni ens vol comprendre, portat a
sang i a foc per la democracia evangélica dels cruzados de la guerra civil, que és
la negació essencial del Crist i la transgressió cruenta de la seva Llei.

Perquè, a servei de l'Estat, a Catalunya l'Església també va contra el
nostre poble, obeint la consigna subvencionada de descatalanitzar-nos, o sia,
desnaturalitzar-nos, tot i que e lla viu amb nosaltres i de nosaltres, cometent-
hi doncs la triple transgressió : espiritual, moral i cívica 1.

En compensació, l'Església franquista atorga tres pàtries als catalans :
la chica, que és la nostra ; la grande que, naturalment, és la d'ells, i la celestial,
en la qual els catalans no podrem entrar, si no és trucant-hi en caste llà, perquè
altrament, ens haurem de quedar als llims. Així és veu com el do de llengües,
que l'Esperit Sant infongué als Apòstols, es restringueix en l'Església nacional
franquista i per això el català no hi compta ; o bé, que els franquistes no són
tals Apòstols. És ben cert que u de tot hi ha en l'Església del Senyor ».

L'acoblament d'una espiritualitat aparent amb una materialitat real,
que sobreposa l'Església burocràtica temporal a la Religió, crea una antítesi
incomprensible i inacceptable per a tota consciència dreturera. Heus-ací
enunciada la gran tragèdia de la nostra clerecia i de les seves vocacions, dece-
budes per la gran predominança terrera que han trobat allà on elles havien
somniat trobar-hi espiritualitat pura.

Els sacerdots que es senten així espiritualment desplaçats, no tenen
altra solució que recloure's dintre de si mateixos en un misticisme consolador

1 Ja sé que, malauradament, no manquen sacerdots profitaires, algun nom dels
quals encara prové de la primera dictadura — que solament era galante, — mentre que la
segona actual, essent dictatorialment calólíca, porta una temptació més perillosa per als
sacerdots de consciència deixatada, pescadors en aigües tèrboles, ço que augmenta
els esgarriaments ; però són relativament pocs, perquè la nostra mentalitat és massa rebte
per a serpentejar entre argúcies.

Malgrat tot, estic segur que la gran majoria de la clerecia catalana és nonconfor-
mista en consciència i es neguiteja i es consumeix en l'actual Església polítíco-teológica
del Cardenal Gomà.

Mentrestant, la Doctrina Cristiana roman als llims, esperant un nou adveniment.
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que no tothom té la força, ni el do, d'assolir; o bé, tal com succeeix en la majoria,
fent acte de voluntat, constrènyer-se en la inèrcia del viure, constituint els
sacerdots de volició : una mena d'estat neutre que, de vegades, resulta prou
benfaent, perquè la passivitat llur no comparteix les situacions agitades que es
produeixen de vegades en l'estament eclesiàstic, i així contribueixen a estabi-
litzar-lo. No en manquen a casa nostra, on la coacció social no els permet exte-
rioritzar-se, si bé alguns d'ells han sobressortit en la renaixença de Catalunya,
perquè era un estimulant de la personalitat humana en la plenitud de consciència
¡del sentiment. Jo n'he conegut i en conec encara de clerecia en tal estat de con-
sciència sofrent, i no pas solament en senzills sacerdots, sinó també pujant amunt
cap a la jerarquia ; àdhuc en Ordres femenines he constatat cosa semblant.

Aquesta tragèdia psico-ètico social, és provocada i agreujada en la
nostra terra per l'acció de l'Estat, sistemàticament contrària al nostre Poble,
i per Fobrar de l'Església política subvencionada, que s'avé a tòrcer a servei
de l'Estat i contra dels catalans, la Doctrina social que predica i que per això
practica tan guerxament.

A Catalunya, Franco ha volgut destruir una cultura començant per
arrancar-li la llengua amb Vajud de l'Església, la qual s'ha afanyat a
foragitar-la del Temple, transgredint així l'exemple del Crist; això, per amor
dels avantages que la dictadura li concedeix oli comporta. Diferentment,
fora d'Espanya, l'Església viu honorablement lliure sense privilegis, ni plat
de llenties, amparada per la sola virtualitat de la Doctrina.

El Crist no parlava pas als seus deixebles en la llengua imperial de
Roma, sinó que, amb germanivola amorositat, ho feia en llur maternal arameu ;
si n'hagués pretingut utilitat o usdefruit, els hauria predicat en la llengua del
Pretor, tal com ara es fa i és manat, a casa nostra, on es compleix de grat, no
pas amb esperit evangelitzador, ni cristià, sinó ben al contrari, amb l'intent
premeditat de col-laborar a l'assimilació política nostra, a sia, al nostre
desarrelament.

El que sí feia el Crist, era foragitar del Temple a vergassades, els revene-
dors que hi trobava, si és que la terra ja no els havia engolit abans amb llur
simonia, tal com ho trobem en la Bíblia.	 4

Els qui, seguint aquestes meditacions, vulguin enfondir-les enllà,
fàcilment lligaran el present eclesiàstic amb la Carta Collectiva, proclamació
obligada d'anteriors arrelaments i ombrívoles concomitàncies ; i empassegaran
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amb la informació Magaz-Tedeschini de l'altra dictadura, de conseqüències
eclesiàstiques a complaença de la dèria d'Alfonso XIII i contra Catalunya ;
i. es trobaran amb la guerra carlina, altra collusió político~eclesiàstica ; i amb
l'ensenyament privilegiat de les congregacions, sempre corcant la nostra cata-
lanitat amb llur prosselitisme industrial; i amb la intromissió en la família i
en la privadesa, etc., etc. i, absorbit en aquestes encerques i l'alliçonament
llur, si l'inquiridor hi para bé esment, s'adonarà que se li ha esvanit pel seu
accidentat camí l'espiritualitat, que justament era la motivació primordial
de les seves encerques.

Aleshores, el pensador analista, devot de la Veritat crua i nua, enmig
de les realitats decebedores, depriments i corferidores que haurà trobat, veurà
sorgir la serena grandor i la. fidelitat espirituals del Cardenal Vidal i Barraquer,
Arquebisbe de Tarragona, en defugir l'Església política actual, per a romandre
i morir, sacrificat, en l'Església del Crist, esperant-hi el retorn penedit dels
esperits esgarriats i dels caiguts en temptació de vanitats i d'impures cobejances.

Així sia ; perquè, si la manca d'espiritualitat envileix la vida, el mer-
cadeig de l'espiritualitat es lògicament llevat d'ateisme i d'anarquisme.

19

Fribourg (Suïssa), el 13 de Setembre del 1949, sisè aniversari de la mort
del Cardenal.

1 Aquell rei «constitucional » aleshores era fora de la Constitució i, en voler tornar
a entrar-hi, el poble el desnonà, puix que la votació popular a favor de la República fou,
ans que tot, una repulsa a la Monarquia.

Després, esdevingut ex-rei, també felicità el Gl. Franco quan les tropes d'aquest
entraren a Barcelona, probablement pensant en la promesa de restablir la Monarquia, que
es veu el Caudillo no tenia gens de ganes de complir, seguint la lliçó de la diplomàcia
imperant en aquells temps, que no respectava cap avinença.

Dintre la moral i les normes del dret públic, un ex-rei felicitant el general sublevat,
és ben bé representatiu de la tradicional història d'Espanya, on la Monarquia s'ha refiat
sovint d'actes semblants i, ara mateix, tornaria ben de grat al mòrbid atavisme, puix
que, pràcticament, ja el pidola.

Aquell ex-rei, s'acollí a Suïssa on residí alguns anys, fins que el Consell Federal
l'invità a anar-se, n per raons altres que la política.
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Genève, le 16 aoút r95o

Révd. P. Prieur
Chartreuse de La Valsainte
FRIBOURG

Cher Père Barras :

C'est avec grand regret que je vous écris déj à loin de chez vous car,
avant de quitter Fribourg, j'aurais aimé vous faire mes adieux, ainsi que dire
ma dernière prière auprès du corps de notre regretté Cardinal.

Malheurcusement , ma sante a beaucoup baissé depuis quelques mois,
je suis entré en pleine vieillesse, ne peux plus marcher beaucoup et tout dépla-
cement me devient très fatigant. Malgré cela, je m'étaïs proposé d'arriver à
La Valsainte, mais, vos beaux corridors blancs, si longs, ont fin¡ par décourager
mes jambes qui claudiquent souvent.

Je tenais à vous témoigner personnellement, avec toute Feffusion spi-
rituelle et sentimentale, au nom de la Catalogne chrétienne, notre reconnais-
sance pour le charitable et loyal aecueil que les Chartreux ont fait partout au
Cardinal pendant son honorable exil, oú il a représenté la fortitude et la pureté
de la Doctrine, au milieu d'une Eglise ternie depuis longtemps par ses adhé-
rences et concomitances politiques, qui expliquent si logiquement les boule-
versements et crimes de chez nous, que les étrangers ont tant de mal à com-
prendre, parce qu'ils ne remontent pas aux causes originaires et, partant, ils
les ignorent, ce qui les mène à des conclusions superficielles et fausses.

Espérons que, en revenant au Christ età sa Doctrine, VEglise politique
de là-bas ne manquera pas d'honorer un jour, dúment, la spiritualité de notre
Cardinal qui a été sa victime.

Avec ces mots d'adieu ici-bas, je me recommande encore une fois
à votre chrétien souvenir.

lu
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EL BISBE DE VITóRIA (PAÏS BASC) :

MONSENYOR MATEO MúGICA

u ... porque vieron que yo, su Pastor, salia de
mi diócesis, obligado por indicaciones supe-
riores y por presiones de los mililares ».

MONS. MÚGICA

CATALUNYA TRAMET A EUZCADI
L'EXPRESSIÓ DE GERMANOR EN
I.A SOFRENÇA DE LA TIRANIA
MATERIAL, CÍVICA I ESPIRITUAL.

PATXOT.
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MONSENYOR MATEO MÚGICA, BISBE DE VITÒRIA (PAIS BASC)

Unos practicaban el mal por servir sus
ideales anárgíiicos , otros hacian lo mismo,
pretextando que obraban en itombre de Cristo.

MONS. MúGICA, Pág. 71.

« Exponiendo al Sumo Pontífice Pio XI los motivos al electo pertinentes,
yo me negué a firmar aquella carta — (la Carta Colectiva del Episcopado Español)
-- y lo mismo hizo su Emcia. Rdma. el Sr. Cardenal Vidal y Barraquer, Arzo-

bispo de Tarragona, coincidiendo conmigo, a pesar de que yo no le vi, ni me
comuniqué una sola vez con aquel insigne Purpurado durante nuestra perma-
nencia en Italia ». MONS. MúGICA, pàg. 12.

MATEO MúGICA Y URRESTARAZU, nasqué a Idiazabal (Guipuzcoa),
el Zi de Setembre del 1870. Estudià a la Universitat d'Oñate i després en el
Seminari Conciliar de Vitoria, del qual fou, a més, organista, durant tota la
carrera. Es doctorà de Teologia a Salamanca i esdevingué professor del Semi-
nari de Vitoria. Fins al igi8 fou Canonge Lectoral de la Catedral d'aquesta
ciutat, Secretari de Càmara i examinador prosinodal. El Papa Pius X el
nomenà protonotari apostòlic i el 18 de Maig del 1917 fou consagrat Bisbe de la
Seu d'Osma. El 23 d'Octubre del 1923 prengué possessió de la Seu de Pamplona.

Preconitzat Bisbe de Vitoria el 10 de Mars del 1928, prengué possessió
el 17 de Juny i feu l'entrada a la diòcesi el 24 de Juny. Després de més d'un
segle de Bisbes estranys al país, era el primer Bisbe basc parlant la llengua del
poble i la practicà en el seu ministeri.

El 14 d'Abril del 1931 es proclamà la República¡ el dia 20, Mons.

Múgica visità el Gobernador d'Alava per tal d'oferir-li «respectuosa sumisión

a los poderes constituidos ».
La campanya del Referendum per solicitar l'Estatut Basc, motivà

discussions i divisions en les quals Mons. Múgica cregué que era deure de
consciència intervenir, declarant que els catòlics podien votar-lo i confirmà
les seves paraules votant-lo ell mateix.

1 MONS. MATEO MúGICA. Imperativos de mí Conciencia, Cambo (France), a.vril =945•
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Quan la vinguda del « Movimiento,», seguí defensant amb gran dignitat
1 fermesa cristiana i patriòtica, els seus sacerdots i el poble basc, àdhuc amb
risc personal, car la Falange l'havia amenaçat.

VA^ VICTIS

Tal fou el crit de ferotgia hitleriana amb que el furor hispànic sobreïxent
dels militars franquistes, comanditats pels firmants de la Carta Colectiva,

practicà ad libitum en les contrades basques, que justament són de les més .
tradicionalment i conscientment religioses de la Península 1.

Allà, éren els novells « croats » els que perseguien, empresonaven,
exiliaven i afusellaven. « Así fueron muertos varios sacerdotes de nuestra dió-
cesis, otros fueron internados en campos de concentración, muchos fueron dester-
rados y en el destierro continuan todavía después de casi nueve años... Los más
de los así castigados no fueron juzgados por tribunal alguno y los que fueron

llamados a comparecer... pudieron ver que se les condenaba por actuaciones,
supuestas o verdaderas, pero perfectamente legales en el tiempo y lugar en que
fueron ejecutadas ». MONS. MúGICA, pàg. 9.

Els « nacionales » fusilaron a sacerdotes vascos y a numerosos fieles de mi
diócesis, por considerarlos adversarios de un tipo de patriotismo acariciado por

ellos ». MONS. MúGICA, pàg. 7. Vol dir, perquè eren nacionalistes .2 També ho

1 «... L'aide non dissimulée donnée par les autorités religieuses de FEspagne au
parti rebelle. Seuls, les catlioliques basques et leur clergé se sont rangés du cóté du gouver-
nement pour défendre leurs autonomies politiques, de sorte que dans les provinces basques
FEglise n'a point été persécutée.» DON LUIGI STURZO. L'Eglise et VEtat, pag. 619. Paris, 1937•

2 «Bien qu'il y ail eu des hommes (il y en aura touiours) qui aient voulu monopoliser
Vidée de mation, en Vassimílant à leur groupe politique ou économique, Vidée n'en est pas
moins restée, ext¿rieure et supérieure, méme à VEtat, comme une sorte d'hypostase du peuple
pris collectivement dans son genie, sa race, sa langue, son histoire.

Mém,e au sujel de populations de race et de langues dilérentes soumises à des puis-
sances étrangères, on parle de nation du moment qu'elles prennent connaissance de le2Lr per-
sonnalité nationale ». LuIGï STURZO: L'Eglise et VEtat, pàg. 462. Paris, 1937.

Tot això està molt bé, car és lògic, moral i àdhuc cristià; així s'ha predicat de
Roma estant per radio i tot. Malauradament, tal com recorda el proverbi:

Del dit al fet
hi ha gran tret

car, a Catalunya no solament no es compleix, sinó que és la mateixa Església la que
col-labora a fer el contrari ja de centúries ençà: de primer, corcant calladament la nostra
nacionalitat a favor de Castella mijançant la clerecia regular d'ensenyament, i ara, afe-
gint-hi la clerecia secular ben a l'esventada, ferint les consciències sensibles.

D'ençà de Casp, l'Església ha seguit a Catalunya, més o menys visiblement, la
tèsi de l'antipapa Benet XIII, perquè el seu esperit lliga més amb l'imperialisme, messiànic
jueu, castellà, que no pas amb la nostra mentalitat independent i, per tant, tolerant.
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Bisbe de Vitoria (País Basc).
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éren «nacionales», aquells «insurgentes», pero ells no admeten altre nacionalisme
que llur hegemonia i, fora d'aquest, tots els altres són criminals, cal aixafar-los,
destruir-los, afusellar-los.

Els digníssims sacerdots afusellats, agermanats en vera Cristianitat
amb el Poble llur, sota la jerarquia exemplar del Bisbe Mons. Múgica, complien
estrictament Finstaurare omnia in Cristo, que tants altres solament prediquen
perquè, mancats d'unció espiritual, troben que la vera Doctrina implica
massa devoció i sacrifici.

El Bisbe de Vitòria, de bell començament protestà contra aqueixes
fetes, igualment que n'enterà la Santa Seu (Octbre. del =936), i aún quise

hacer pública esta protesta a fin de salir al paso de la propaganda calumniosa.
Un ruego, que yo no podia desatender, me fué transmitido Para que callara «Por
el momento ». MONS. MúGICA, pàg. II.

Complint el deure de consciència, el Dr. Múgica segui protestant pri-
vadament «dada la vigencia, en la zona «nacional», de ominosos procedimientos
con efecto retroactivo, que más tarde fueron consagrados como métodos de gobierno
en la llamada «Ley de Responsabilidades Políticas». MONS. MúGICA, pàg. II.

Unos sojuzgaban a nuestro pueblo y a nuestro clero ejerciendo inhumana
represión, conculcando « en nombre de Cristo » el derecho natural y el fuero ecle-
siástico. MONS. MúGICA, pàg. 9.

Quan la vinguda del Movimiento, « advirtió al Osservatore Romano del
error en que se incurria al atribuir el bombardeo de Guernica a los rojo-sepa-
ratistas ». Tothom sap que aquella brutalitat fou obra de l'aviació (alemanya)
a les ordres del Gl. Mola, per tal de ferir premeditadament el cor de la tradició
secular basca i de destruir el venerable símbol de les seves llibertats.

« Pidió al Cardenal Gomú que rectilicara la frase insinuante lanzada
en documento Público que si fueron fusilados los sacerdotes, lo fueron por algo
que no se Puede decir ». El Cardenal Gomà no rectificà.

L'actitud i el llenguatge del Cardenal Gomà proven fins a quin punt
l'Església temporal s'ha lliurat d'esperit i de cos a la temptació franquista i, per
tant, comparteix la responsabilitat de les seves arbitrarietats , de tot el qual li serà
molt difícil deslliurar-se i n'eixirà greument tarada, espiritualment i socialment.

Els militars continuaren accentuant la pressió i el Bisbe de Vitòria,
pretextant que anava a Roma per tal d'assistir al Congrés Missional per ordre
del Govern i consell del Cardenal Gomà, emprenia el camí de l'exili.
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Durant la seva absència obligada, el Vicari General D. Antonio Pérez
Ormazabal regí la diòcesi de Vitoria i es convertí en servil instrument franquista
contra la clerecia basca, prescindint del fur eclesiàstic i complint les ordres
del poder cívico-militar, tot el qual sense coneixement de Mons. Múgica,
que n'era el Bisbe forçosarnent absent. Aquest, en carta datada a Roma el
26 de Novembre del 1936, desautoritzà categòricament tot el que es manava
en la seva diòcesi de Vitoria. «De nada que hagan aho ya en Vitoria respondo
yo: allá ellos. A mí, legítimo Obispo de Vitoria, nada me consultan ».

Aquesta situaciò ambigua durà fins al Setembre del 1937, quan fou
nomenat Administrador Apostòlic de Vitoria D. Javier Lauzurica, ço que
era una invitació a la dimissió del Bisbe de Vitoria, que és el que, per tant, feu
Mons. Múgica. El Cardenal Vidal i Barraquer, Arquebisbe de Tarragona, era
de parer que no havia d'haver pres tal decisió.

Roma mantenia l'esperit de la Carta Colectiva, que havia consentit
abans, i nomenà Mons. Múgica Bisbe titular de Cinna, llevant-li així la mitra
efectiva de Vitoria, en un mot : fou destituit, tot el qual a complaença dels
militars catòlics que li afusellaven els seus fidels sacerdots bascs i perseguien
el seu poble, que elle defensà mentre pogué i el deixaren.

Acomplert això, Mons. Múgica es retirà vora la frontera pirinenca, a
Cambo (França), on romangué alguns anys exiliat, car li negaren, repeti-
dament, el retorn al seu país.

Mentrestant, en el País Basc es desbordava el furor militar antibasc :
es prohibí la llengua basca en els seminaris, a l'Església, a les escoles; es des-
truiren els catecismes en basc, es suprimiren totes les publicacions i les melodies
religioses basques, etc. El despotisme invasor àdhuc arribà a exigir que els
particulars lliuressin els devocionaris en basc, que tenien per a llur ús personal.

Malgrat això, l'esperit basc també es redreçava 1 i una colla de sacer-
dots bascs demanaren per escrit a la jerarquia eclesiàstica : «Por què no exigió
cristiana sepultura para los cadáveres de aquellos sacerdotes venerables, ni reclamó
contra la inaudita prohibición de la autoridad civil de celebrarles funerales en
las iglesias, ni se les concedió siquiera un lugar en la necrologia del Boletin

oficial de su Diócesis? ».

1 ALDERDI. Boletin del Partido Nacionalista Vasco. Bayonne.
EGIZ. Publicación de Sacerdotes Vascos.
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Una escena esgarrifosament tràgica ens ensenya la tensió provocada ,
pel despotisme autoritari acoblat amb el servilisme eclesiàstic incondicional.
Es la d'aquell basc que anaven a afusellar i que llençà el seu anatema, formi-
dable en aquells moments, contra la Església franquista : « Això no és una.
Església ! », i després, de cara a la mort, digué als soldats : « Ja podeu tirar ! ».
I caigué mort : un màrtir cristià i un heroi de la pàtria, que mereix un monu-
ment alliçonador el dia que l'Església política, contrita, retorni al Crist i
l'autoritat sia regida pel seny dreturer de la justícia.

« Ahy Constanti, e de quants mals fo mare,
no ta convercio, mas celle dota,
que de tu pres lo primer rich sant pare ».1

Aquest apòstrof d'un vident profètic, Constantí no se'l treurà mai de
sobre i tampoc el Poder Temporal, car fou el seu fill.

A¡!, Dante !, Si ara visquessis en el centre peninsular ibèric, no en
tindries poca de feina encara per a versificar l'espiritualitat valorada en tem-
poralitats davallades a corporalitats.

Digue'ns :
On ficaries el nostre Cardenal Vidal i Barraquer, que morí en exili

per amor del Crist i fidel a l'espiritualitat de la seva Doctrina?
On ficaries Mons. Múgica que, mentre el deixaren, complí religiosament

el seu deure episcopal envers el Crist i el poble basc perseguit ?
On ficaries el Cardenal Gomà ï els seus seguidors episcopals que han fet

real politic a l'engròs, servint-se de la Religió per tapadora i abusant de la cre-
dulitat excessiva de les multituds ? Els que, a Catalunya, fan l'acció colonial,
desnaturalitzadora, que els tenen encomanada ?

L'esperit eclesiàstic espanyol es presenta ben .nu i agressiu en les
següents manifestacions autoritzades, que transcric en llur part essencial:.

Té la paraula el Cardenal Gomà. « ... para dar a entender claramente,
a Pesar de la censura, que al utilizar los medios legales... preparábamos en rea-

1 DANT. La Comedia. Inf. XIX, Is5. Traducció de N'ANDREU FEBRER, (XVen.
segle). Barcelona, 1878.

Es refereix a Constantí quan, a les darreries, féu donació de l'Imperi al Sant
Pare, el qual li reto rnà espiritualment condicionat al Papat: era l'alba del Poder Temporal.
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lidad el camino para aquellos que, prescindiendo de todos los escrúpulos legalistas,

marcharian un dia hacia el honor y la gloria». A més: « "Tuvimos que combatir,

por tanto, la errónea idea que sustentaban ciertos católicos respecto a la ilegalidad

de la insurrección y del uso de la fuerza*'. I per si no n'hi havia prou: « Es

preciso que termine la guerra ; pero nada-'de reconciliación. Esto nos dejaría
donde antes estábamos. Hay que llevar las hostilidades hasta el fin y lograr la

victoria a punta de lanza » 2 . Semblant llenguatge no és pas el d'un Apòstol

del Crist: és d'un polític, d'un militar, d'un conqueridor material. Altres

Bisbes eren més explícits, com p.e., el Bisbe Irurita de Barcelona, el qual,

en la intimitat, recomanava la mateixa orientació, potser perquè com inte-

grista ressentia el carlisme.
En una de les assignatures obligatòries en les escoles oficials, amb les

quals s'enterenyina el seny y es desvia el sentiment de la nostra juventut,

se li ensenya que Juan Antonio decidí recórrer a la violència i, per tant, és

un dels fautors de la guerra civil, amb el seu seguici de destrucció, arbitra-

rietat, crims, tirania, etc., ço que no impideix pas que hi hagi gent que faci

pregàries a Juan Antonio.
El pecat original de l'Església franquista és: la política on s'ha en-

fangat, agreujant així la seva malura crònica; perquè, fora de la política i

el servilisme interessat, l'actual obrar eclesiàstic a Casa Nostra, no té cap

justificació. La Doctrína és lluminosa dretura espiritual, mentre que la polí-

tica és fosca tortuositat jussana.

Tothom hauria de llegir i meditar bé el fullet de f ensivo de Mons. Múgica
perquè, amb la sola exposició dels fets consumats, resulta una acusació trà-
gica de cara a l'alta Jerarquia eclesiàstica; majorment l'hauria de llegir la
nostra clerecia catalana car, en el fons, el cas dels bascs és ben bé el mateix

nostre.
El fullet es presenta motivat per una carta que, el 20 de Març del

1945 , li adressà el Prof, del Seminari, Revnd. José Miguel de Barandiaran,
exiliat com ell, el qual li tramet una colla de preguntes encertadíssimes que,
en acabar una conferència , li feren els assistents. Les transcric a la seguida,
condensades en la part doctrinal i referint-me sempre a l'original, perquè
estic segur que els lectors les sentiran ressonar en llur consciència:

1 PEDRO DE BASALDUA. Situación religiosa en España, pág. 16.

2 XAVIER D'IRAMUNo. El Clero Vasco, pág. 23. Bayonne. 1926.
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ia. Nuestra religión nos obligaba a rebelarnos contra el Gobierno repu-
blicano de España, es decir, contra un poder constituído, reconocido como legítimo
por todos los Estados del mundo?

aa. Estábamos obligados bajo pecado a adherirnos al levantamiento de
Sanjurjo el año 1936, siendo así que los obispos espait-oles habían condenado

toda insurrección contra los poderes constitttídos poco después del primer levan-
tamiento de Sanjurjo el año 1933?

3a. ...era deber de conciencia sumarnos al partido de Franco y considerar
como justa su guerra ofensiva?

4a. ...era razón encomendar la defensa de la justicia a un bando que, al
privar de sus fuerzas armadas al Gobierno de la nación, hizo posible tal revolución;
que, según confesión del propio Franco y del Cardenal Gomà, inició la guerra
con desatiento; que la continuó en su forma totalitaria y bárbara, y que, entre otros
fines, perseguía el arrebatarnos los derechos tradicionales de nuestra autonomía?

5a. La defensa que los vascos organizaron al lado del Gobierno republi-
cano contra los ataques de las fuerzas de Franco puede ser calificada de contu-
bernio con el Comunismo?

6a. Los vascos se han separado de la Iglesia al defender sus libertades
tradicionales atacadas por el bando de Franco?

7a. ...Es que la defensa de nuestra justicia es incompatible con la Reli-
gión? Es que entra, entre los designios de la Iglesia, el de hacer desaparecer a
los vascos como pueblo?

8a. Cometieron algun delito contra la Iglesia o contra el Estado aquellos
sacerdotes vascos que se mantuvieron neutrales... En caso negativo, por qué la
Iglesia no los defiende, antes permite que sean castigados con privación de cargos,
con multas, con prisiones, con deportaciones y con destierros? Es que la Iglesia
no contrae ninguna obligación con quienes la sirven en su sagrada misión, aun
cuando éstos tales sean atropellados injustamente o se vean reducidos a la indi-
gencia ? MONS. MÚGICA, Págs. ¢ i s.

La pregunta 4a. és bàsica en la història de la insurrecció i l'esclat de
la guerra civil; és un gran descàrrec per a la República, perquè quan aquesta,
fent marxa enrera, volgué contenir la demagògia que se li havia desbordat, es
trovà amb la defecció de l'exèrcit i sense prou forces per a contenir les masses.

Malgrat això, al començament la posició de Franco era precària a
Andalusia, però aleshores, sense que ni Itàlia, ni Alemanya, estessin en guerra
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amb la República espanyola, l'esquadra italiana féu passar els moros del
Marroc a reforçar Franco, i Alemanya cuità a suplir-lo d'artilleria, tanks i
aviació amb l'oficialitat corresponent. Així apuntalat, Franco guanyà la
guerra al cap de tres anys, i envaïdes Catalunya i Bascònia, foren sotmeses
al règim colonial, amb la collaboració servilment incondicional de la teo-
cràcia espanyola.

I ara Franco, segueix pregonant que no vol tolerar cap intromissió
estrangera en la Península, essent així que la seva dictadura és filla d'aquelles
intromissiones experimentalment interessades.

També cal anotar que el fullet El Clero Vasco delendieitdo la ¡usticia
y la Iraternidad sirve a la Iglesia de Cristo, Bayonne, 1946, conté una lluminosa
i magistral Memoria adreçada al Papa Pius XII, la qual fa honor a la menta-
litat i a 1a consciència del Poble Basc, car és una exposició que argumenta
amb fermesa el dret natural, les normes de la Llei moral i proclama la
personalitat humana de tots els pobles.

A la Bascònia francesa, Mons. Múgica no estigué pas massa tranquil.
De primer, les autoritats franceses volguéren internar-lo ; després, vinguéren
els alemanys que l'empresonaren a S. jean Pied de Port, d'on es pogué treure'l
al cap de pocs dies.

Finalment, el 22 d'Abril del 1947, li permetéren el retorn a la seva
terra on, des d'aleshores, resideix a Zarauz (Guipuzcoa) ; tenia 77 anys. Allà,
li posaren dos policies a la porta, els quals complien el doble efecte d'allunyar
els covards i d'espiar els valents que l'anaven a visitar. Al cap de dos finesos,
li retiraren la guàrdia i el visità el Governador amb l'intent de fer-li firmar
una carta on constava el bon tracte que havia rebut de les autoritats. Es clar,
Mons. Múgica es negà a firmar-la : era la mentida oficial en funcions.

L'antic Bisbe de Vitoria, Mons. Múgica, igualment que el Cardenal
Vidal i Barraquer, Arquebisbe de Tarragona, eren massa fidels cristians i
lleials doctrinaris per a junyir-se a la collusió politico-eclesiàstica formulada
pel Cardenal Gomà en la seva Carta Colectiva, prèviament consentida per
Roma.
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DE LA

ESGLÉSIA NACIONAL FRANQUISTA

EN Fï1NCIONS

La religió oficial, com una ¡nena
de decoració, a servei dels maqui-
nistes de l'escenari polític.

MOMMSEN

Què hi diria el Crist ?





PRESENTACIO

L'Església no pot lligar els interessos
de la religió a orientacions determinades
per a finalitats purament terrenals. Ella
no es pot pas exposar a] perill que hi
hauria si hom dubtava del seu caràcter
religiós. rius XII. Missatge del Nadal 1951-

Quan els Bisbes espanyols s'adonaren de que la majoria dels catòlics
europeus eren contraris a la rebellió de Franco, s'afanyaren a santificar-la,
i publicaren a l'estranger un fullet imprudentment prematur: Le glorieux

mouvement rédempteur de VEspagne appuyé par la hiérarchie Ecclésiastique
espannole. Prologat per el Cardenal Gomà. Bruxelles, 1937•

Crec que fou contraproduent, perquè els catòlics estrangers, com que
viuen en països pluriconfessionals, estan avesats a raonar per llur propi compte
i així, llur catolicisme no és pas merament costumari com a casa nostra.

Als que, malauradament, coneixem a fons l'Església espanyola, ens fa
l'efecte que aquell document se l'adressaven els mateixos firmants, com
volent-se convencer de quelcom del qual no es sentien prou segurs.

Quants d'aquells Bisbes ratificarien ara la firma llur?
Perquè, alguns que posteriorment deixaren translluir escrúpols de

consciència en llurs pastorals, fóren reptats públicament , i d'altres reberen

privadament amonestacions dictatorials.
Per tal de judicar degudament els esgarriaments que omplen aquest

capítol, cal recordar l'escenari tèrbol i la boira eclesiàstica d'adulació dintre
dels quals s'esdevenien.
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L'esperit eclesiàstic, el diuen ben clar les seguents paraules de coactors
caracteritzats. El Cardenal Gomà confiava « en la semilla echada en los campos
de España en los surcos abiertos a. Punta de espada ». 1 El Cardenal Arquebisbe
de Toledo va assegurar «que la giterra se hubiese perdido Para los insurgentes
de no mediar el estímulo divino (Dicbre. .x936) ». 2 El Bisbe de Pamplona
suspirava pel triomf de «nuestras armas» i ja veia «brotar en la Punta de las
bayonetas de nuestros soldados el ramo de olivo (Novbre. 2938) ».3

Arreu sobreeixia un engrescament guerrer, apologètic de la violència,
pregonat per boques que oblidaven el que eren, el que representaven i el
que devien predicar i practicar. He dit «engrescament », perquè és el mot
més indulgent que se m'acud per a designar el confusionisme que barrejava
les més altes espiritualitats amb els crims i les destruccions de la guerra
civil, i amb, les baixeses i els falliments humans més deplorables, puix que
aquelles exaltacions no eren pas netes dels dos pecats mortals de l'home
en societat: l'esperit de domini i l'intent de destrucció del contrari.

Es que l'Església creu que l'autoritat de Franco, assentada sobre
baionetes subversives, també prové de Déu ? I que així com nosaltres som,
ètnicament, una intrusió en la Península, també som una extrusió eclesiàstica
que cal reduir per la força ?

El Gl. Franco ha negat Catalunya amb una inundació de catolicisme
polític espanyolista, fent-hi una barreja terrosa en la qual la Religió no hi ha
guanyat res, i de la qual el cristianisme català és fora. Algun dia, aquestes
aigües poden botir i provocar una regolfada.

Usant del dret de presentació que el Vaticà li concedí, el Gl. Franco
tria els Bisbes que li convenen i els presenta a Roma on accepten els que els
agraden més o els desagraden menys, perquè de tot i ha. L'afavorit marxa a
Roma i allà jura l'espiritualitat i la disciplina eclesiàstiques ; després torna a
Espanya a jurar també la materia litat de les temporalitats i 1'Estatuto Nacional,
en el qual els pobles peninsulars no ténen art in part, puix que se l'han fet
a mida els mateixos que l'havien d'usufructuar. Acomplert això, el nomenat
pot ocupar la seva Seu episcopal.

'PEDRO DE BASALDUA, pàg. 24.
2 XAVIER D'IRAMUNO, pàg. 22.
3 Idem, pàg. 23.
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En certs casos, segons el càrrec que tinguin, els Bisbes també juren
fidelitat a la Falange, a la rebellió militar, al Sindicalisme «nacional»
i a la Revolución Española.

D'aquesta nanera formal i mijançant la promiscuïtat triple, el.
Gl. Franco s'és fet, pràcticament, el Cap de l'Església espanyola. Això,
engrescà els clericals irreflexius i els catòlics custumaris, però alarmà la
consciència dels verament religiosos, perquè saben que VEsglésïa espanyola
ja porta nafres seculars d'aquesta barreja de conceptes dissemblants i de
normes incompatibles.

Fórmula del jurament estatista, convinguda amb la Santa Seu:
Ante Dios y los Sagrados Evangélios, juro y prometo, como corresponde

a un Obispo, fidelidad al Estado Español.
Juro y prometo respetar y Hacer que mi clero respete al Jefe del Estado

Español y al Gobierno establecido según las leyes españolas.
Juro y prometo además no tomar parte en ningun acuerdo, ni asistir a

ninguna reunión, que pueda perjudicar al Estado Español y al orden público y
que haré observar a mi clero igual conducta. Preocupándome del bien e interés
del Estado Español, procuraré evitar todo mal que pudiera amenazarle.

Així es resolgué el punto neurálgico, com deia un diari católico-
franquista.

Per tant, els Bisbes franquistes, abans d'ésser mitrats i de poder ocupar
el setial episcopal, s'han de reconcixer funcionaris d'Estat. En el fons, això
no és pas cap novetat perquè sempre havia estat així, però romania a l'ombra,
mentre que ara, l'Estat totalitari ha volgut refermar-s'ho amb la publicitat
juramentada, i l'Església s'hi ha avingut fent reserves mentals.

La fórmula és verament diplomàtica, car l'Estat i l'Església es junyeixen
en amistós recel :l'Estat pot exigir i l'Església pot defugir i esmunyir-se mijan-
çant aquell previsor como corresponde a un Obispo, distinció dialèctica pròpia
de teòleg.

Aqueixa duplicitat de juraments cau de pM dintre la dita castellana
nadie puede servir a dos señores, la qual es veu que ha estat derogada per la
triplicitat sirvent que segueix.

En Desembre del rgga, el Caudillo constituye el IIIer. Conseiq Nacional

de F. E. T. y de las J. 0. N. S., ço que implica un tercer jurament.
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Fórmula del jurament falangista:
En nombre de Dios, juro servir con lealdad a España, a la Falange

Española Tradicionalista y de las J. 0. N. S., al Caudillo Jefe Supremo del
Estado y del Movimiento. Juro fidelidad a los princi pios f undamentales del

Estado y de la Revolución Española.
Cal anotar aquesta virada de l'Església i subratllar-la perquè caracte-

ritza el nebulós present i els seus esgarriaments. Abans, l'Església s'esverava
davant dels sols mots « revolució » i «sindicalisme », mentre que ara s'hi
adhereix de grat i s'hi juramenta fàcilment, d'ençà de la seva conversió al
franquisme.

Som en plena època juramental l , com si les institucions es malfiessin
de llurs adeptes i aquests àdhuc es malfiessin de si mateixos; tot i tothom
es lliga i relliga fent un cabdell dintre del qual resta tancat el franc voler,
que justament és el fill gran de la consciència. D'altra banda, l'escola
dictatorial va emmotllant fornades d'autòmates gregaris, mantenedors de
llur propi servatge : la llisor inespiritual que és vital per a la subsistència
de les dictadures de tota llei, perquè la dictadura és la culminació de la
negació de l'home ésser conscient.

En canvi, cap Bisbe és juramentat devers els pobles que pretenen regir
i respecte dels quals són deslligats, com ho hem vist confirmat tràgicament a
Euzcadi, i ho estem veient triomfalment a Catalunya on, per oblidança de la
Doctrina Cristiana, els Bisbes són, espiritualment i socialment, antipoble, puix
que, en avinença amb l'Estat, ens neguen el dret natural i la Llei moral.

La previsora distinció dels teòlegs, sembla que no ha pas evitat els escrú-
pols de consciència de tots els Bisbes interessats, puix que a alguns se'ls sobre-

posen tals escrúpols fins fer-los dir « que no són pas ells els que promogueren
la guerra civil » ; d'altres, en mig d'actes purament polítics on són obligats
a formar, cuiten a declarar que ].'Església no deu, ni pot, ésser política, desau-
toritzant així llur pròpia presència i representació a l'acte, etc.

A mi, em plau més la franquesa d'aquell Bisbe no basc, de les contrades
basques, el qual no s'està pas de dir : « que deu molt a Franco i al règim i que
solament obeeix a ells » ; aquest, al menys, diu la vera veritat.

1 «En 1931, Pie XI a condamné par l'encyclique Non a.bbiamo besogno, la théorie
fasciste de FEtat et la pratique du serment qu'il ne toMre qu'avec des reserves. » Don
Luigi STUxzo, L'Eglise et VEtat, pág. 621.
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Nosaltres, com que no més som gent assenyada del comú, que veu les
realitats de la vida, confessem que no arribem pas a capir les duplicitats i
triplicitats consignades més amunt.

El lector, si té la consciència lliure, vull dir, si no la té llogada, ni emmet-
zinada, ni constreta per les necessitats ineludibles del viure corporal, s'ho ha
de resoldre ell mateix, independentment dels causants.

La promiscuïtat política de l'Església amb l'Estat, que vé de tant
lluny, és una malura que afecta l'espiritualitat religiosa i mai no s'havia pro-
clamat i practicat tant a la llum del dia com s'ha establert darrerament.1

L'Església que es comporta com la d'ara a Catalunya, no és cristiana
perquè ha deixat l'ànima catalana al carrer i col-labora a ofegar-li la veu.
Servil del militarisme dictatorial, i sotmesa al catolicisme nacional franquista,
com quedarà aquesta Església totalitària el dia que s'esqueixi el feixuc vel
terrós que l'encobreix, si aleshores el poble català té verament consciència
religiosa i cívica ? Quan això arribi, molts s'avergonyiran del que han fet,
d'altres, per haver-s'hi associat, i la gran majoria per haver-ho consentit ;
però, les conseqüències encalçaran a tothom.

L'actual deplorabilissim amistançament de l'Església amb l'Estat,
està fent un gran pòsit de malvestats, no solament en el domini religiós,
sinó una vera provocació al civisme del nostre poble ; tot això ja fermenta i
sobreeixirà en el seu dia. Llavors, és que també serà la culpa, com sempre,
únicament del dimoni i la francmaçoneria ? No sortirà per fi un esperit prou
serè, un cristià fidel, que faci examen de consciència i la part de responsabilitat
al positivisme polític de l'Església oficial ?

Regida per una jerarquia forastera de naixença, en presència i per
potència, desconeixedora de la llengua, de la tradició, dels costums i, per tant,
de l'ànima del nostre poble, quina connexió i quina autoritat moral pot
pretenir-hi una Església així sobrevinguda, o millor dit, imposada amb
adherències transgressores i nodrida amb tals mitjans, per a finalitats tan poc
dretureres ?

'«In its essentials, the considered conduct of the Church in political affairs has
been indistinguishable from that of the Army. At any given moment of decision, both
have made their political choices on the basis of a simple, uncomplicated, uncritical
judgement of the best method to serve their own interest and welfare. » E. J. HUGHES,

Report from Spain, New-York, 1947, pàg. 52.
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Ara, els Bisbes són els « governadors eclesiàstics » del Gl. Franco, que
completen la trilogia governamental, transposada d'aquesta manera : mili-
tars, eclesiàstics i civils, o sia, una inversió gairebé total, i per això dóna les
incongruències i les absurditats que veiem ; car, en una democràcia verament
organitzada, la gradació orgànica requerida és : poder civil, exèrcit sotmès
al poder civil i Església a part de la política.

Quan el Crist predicava « doneu al Cèsar ço que és del Cèsar i a Déu
ço que és de Déu », marcava bé la separació entre l'Estat i l'Església, i la rati-
ficava formalment quan proclamava « el meu regne no és d'aquest món »,
contrastant així l'espiritual amb ço temporal, que ara es barreja i mercadeja.
tan fàcilment.

Les dignitats eclesiàstiques que alcen el braç, no pas per a beneir els
fidels, sinó ratificant llur soladiritat amb la guerra civil i llur submissió a la
dictadura, fan un gest que publica la claudicació de llur consciència doctrinal
per amor de 1'utilitarisme temporal ; els tals, són verament els actors d'aquella
antinòmia «político-teològica» que concebé, calificà i executà, el Cardenal
Gomà.

A Catalunya fa centúries que l'Església va de bracet amb l'Estat i que
l'Estat va contra l'ànima de Catalunya ; en canvi, el Crist deixava estar l'Estat
i anava amb el poble ; per tant, a casa nostra, VEsglèsia no pot predicar el
retorn al Crist mentre no hi retorni de primer ella mateixa, respectant la
nostra catalanitat.

Sorpren que Roma comporti fins a tal punt l'esgarriament de l'Església
nacional franquista, i els escriptors catòlics faran bé de prendre nota de l'actual
acció pública eclesiàstico-burocràtica, perquè si, un altre dia, malauradament,
es reproduïssin les cremes d'esglésies i convents, ells haurien de començar
per recordar¡ situar-se dintre de llur deplorabilíssim present, abans d'enter-
bolir-lo barrejant-hi les culpes d'altri.

La presència del Cardenal Tedeschini com delegat papal evoca i rati-
fica aquella traïdora informació política Tedeschini-Magaz de la galante dic-
dura Primo de Rivera, a pler d'Alfonso XIII, informació que donà per resultat
ordres secretes vingudes de Roma, contra la clerecia i les vocacions
catalanes que compartien cristianament i cívica la religiositat del nostre

poble.
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L'Església sap molt bé la facilitat amb que les multituds obliden, llur
tendència al mimetisme i com els plau de substituir l'acció per la còmoda
inconsciència del costum : això explica la manca de reacció per part del nostre
poble en el cas Tedeschini ; aleshores i ara.

El Gl. Franco, amb la collaboració de la seva Església política, practica
la inquisició espiritual a Catalunya.

La dictadura, al fer de l'Església un complement de l'Estat policíac
totalitari, ha estimulat la turbulència espiritual que explica, però no pot
justificar sinó que condemna, l'actual servilisme adulador de la teocràcia, a
canvi d'un subdomini terrenalment profitós. Aquest subdomini és el preu
— o el càstig — d'haver-se ficat l'Església dintre del parany de la seducció
franquista, que oferia temporalitats immediates.

D'aquella turbulència prové el vocabulari actualista, estatista i estatal,
que la propaganda fa ressonar per la nostra terra, on el clàssic pronuncia-

miento espanyol ara es defineix com un « plebiscit armat », denominació
fallaciosa que fàcilment torna a la boca i que ha resultat sinònima de guerra
civil portant el seu seguici de foc, sang, destrucció i una disbauxa de crims,
tot el qual coronat amb la tirania. I s'hi escampen redundàncies fallidores
com són la e democràcia evangèlica » i la « democràcia cristiana », sense
parar esment en que així rebaixen l'enlairada significança dels calificatius
originaris.

Tal com ara actua a Catalunya, l'Església és política per damunt de la
Religió i la Doctrina cristiana ; és l'agreujament d'una tradició secular que
actualment s'exhibeix públicament d'una manera gens vergonyant, ço que ha
motivat que la gent assenyada de la nostra terra la denomini i defineixi com
una «sirventa aduladora», estigmatitzant així la present devallada espiritual.

La simbiosi franco-eclesiàstica és la realització de la frase de Bismarck :
«en tota aliança, sempre hi ha un que fa de cavaller i l'altre de cavall », per
això ha enfortit materialment Franco, tant com ha minvat espiritualment
l'Església, la qual s'ha arrapat fortament a terra, fent un aparellament incon-
gruent que s'encamina cap a un col-lapse social catastròfic per als pobles
peninsulars, car, amb el monopoli confessional oficial, la Religió fàcilment
hi perd tot el que la rutina costumà.ria i certes ingerències eclesiàstiques
hi guanyen.
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EL BATEIG FRANQUISTA DE LA CATEDRAL DE TARRAGONA

Hidalguia.

Després de salvar el Cardenal Vidal i Barraquer, La Generalitat de
Catalunya el lliurà a l'esquadra italiana fondejada fora port de Barcelona (1936).

Aleshores, el Cardenal passà a Itàlia, on sojornava part de temps a
Roma i part a la Cartoixa de Farneta.

Quan el Cardenal Gomà publicà la Carta Collectiva de l'Episcopat
Espanyol adherint-se a la rebellió franquista (1938), el Cardenal Vidal i Barra-
quer es negà a firmar-la, «perquè era un document politic que la seva consciència
no li permetia signar » .

En entrar a Catalunya les tropes del Gl. Franco (1939), cuitaren a
pintar en la paret de la Catedral de Tarragona, la seva fé de conquesta i baptisme
franquistes : la inscripció que reprodueixo i transcric, amb la qual el novell i
victoriós militarisme catòlic espanyol es sobreposava passionalment triomfal
a la cristiana jerarquia eclesiàstica de l'Honorable Absent exiliat.

Perquè, en voler tornar a Tarragona el Cardenal Vidal i Barraquer, el
Gl. Franco li prohibí la entrada ; per això, el Cardenal Arquebisbe de Tarra-
gona; morí en digníssim exili a Fribourg (Suïssa), el 13 de Setembre del 1943•

AL GENERAI IsIMo FRANCO. VICTORIOSO. GLORIA DE LA MILICIA ESPAÑOLA.

El gran dissolvent que és el temps, va esborrant generosament.aquest jeroglífic triomfal,
fent justícia al baix intent provocatiu de qui manà pintar-11i.
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Núm. 2. -- Barcelona el 20 de Maig del 1939•
Davant de la Casa de la Ciutat cantat el «Cara al sol ».
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Núm. 4. — Madrid el 3 de Març del 1941.
Subjugació complaent de l'Església a l'Estat totalitari.
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Núm. 7 . — Vich el 10 d'Octubre del 1945•
Discurso del Ministro Sr. Blas Perez en la Catedral.
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RETALLS

En altendant, les hommes vivent hyPno-
tisés par le pouvoir, et cela s'élend à la
vie de l'Eglise, qui peut, elle aussi,
se trouver étre une des /orines du royaume

de César. BERDÚBFF

Para muestra basta un botón.
Dita castellana

En començar l'any 1936, un predicador pujà a la trona i, en l'engresca-
ment desbordant de la Victoria, proclamà que el Gl. Franco era «l'Angel de
la guarda que la providència havia enviat per a la salvació d'Espanya ».

Aquesta doctrina s'estengué ràpidament i s'inflà amb modalitats
diverses, no sempre fidels a la veritat, ni respectuoses envers els sentiments
i les conviccions d'altri ; àdhuc amb estridències agressives, de vegades.

La Vanguardia Española, 10 Febrero 1939
Con madera del histórico árbol de Guernica, se construirá un Crucifijo

Para el Generalísimo, segun acuerdo de la Diputación de Bilbao.
La destrucció de Guernica fou obra premeditada de les tropes del

Caudillo, i això de convertir la fusta de l'arbre simbòlic i venerat del Poble

Basc en una presentalla al vietimari és una doble profanació. Quan l'Església
franquista torni al Crist, haurà d'agafar aquella imatge, portar-la a Guernica

i posar-la en un altar, també doblement expiatori.
L'acord de Bilbao, com el substituir a Barcelona, el nom de Plaça de

Catalunya pel del Ejército Nacional, són desfogaments del furor hispànic,

enemic dels drets i de la llibertat d'altri.
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La Vanguardia Española, 7 Marzo 1939:
La milagrosa imagen del Santo Cristo de Lepanto... ha sido restituida al

culto en la Catedral de Barcelona.
Durante toda la maitana la antigua Plaza de Cataluña, hoy llamada del

Ejército Nacional... 	 1

El Correo Catalan, 7 Marzo 1939
Seguidamente, en nombre del Cabildo y en misión del pueblo pel, el

Dr. Vilaseca recitó la siguiente oración:... Proteged a nuestro e Caudillo », tan
católico como español, que ron la mirada fija en Dios y en España, està librando
a nuestra patria del comunismo y de la masoneria, hijos espúreos del judaismo
internacional.

Aquell hijos espúreos recorda la patrioteria de quan la guerra de Cuba,
i e1 judaismo internacional, és tret de la psicosi hitleriana.

El Correo Catalan, 20 Junio 1939
Barcelona. Reconciliación litúrgica de la Capilla de San Jorge del Palacio

de la Diputación.
Palabras de nuestro Prelado: ... Invitó a todos a laborar sin descanso

para hacer Españà Una, Graiide, Imperial, como quiere el Generalísimo Tranco.
Finalment expresó la confianza de que la Diputación Provincial sabrá

escribir en la historia de España los primeros renglones de sus nuevas glorias ...

El Correo Catalan, 19 Septiembre 1939
Oviedo. Inmediatamente después, el Jefe de Estado se trasladó a la silla

pontifical ...

El Correo Catalan, 26 Septiembre 1939 :
En la Catedral de Barcelona. Palabras de gratitud de nuestro amado

Prelado : Siempre el Ejército ha sido el exponente vivo de la nación. Pero espe-
cialmente lo f ué en estos tres últimos años de Cruzada, que coronó con la mas
grande Victoria...

El Correo Catalan, 18 Juliol 1940:
Cruzada Nacional, Muy Iltre, Dr. D. Ramón Baucells, canónigo Doc-

toral de Barcelona :
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... No se trata de una guerra civil, sinó de una Cruzada por la Religión,

Por la patria y por la civilización, escribia el Obispo de Salamanca.
... La guerra f ué una Cruzada, pero no f ué la Iglesia quien la promovió...
Ací traspua una mena de ròssec de la guerra civil; perquè la veritat és

que l'exèrcit amb l'Església i els monàrquics, creien fer solament un Cop

d'Estat segons el classicisme espanyol, i els resultà que arboraren una

guerra civil. Amb el mateix esperit de descàrrec, en la Carta Col-lectiva surt

el fallaciós argument de la u guerra preventiva ».

El Correo Catalan, 25 Septiembre 1940 :
Fiesta de la Merced. Pronunció el panegírico el Rdo. Dr. joaquin

Masdexaxart :
... probó con hechos... el triuna f o de la libertad verdadera en la Cruzada

del Caudillo, guiada por la mano de la Virgen.

El Correo Catalan, 6 Mayo 1941 :
Acción católica en Tarrasa. Brillante discurso del Sr. Obispo:
... Este sacrificio, esta fortaleza, nos dieron la Victoria en la reciente

Cruzada... a las órdenes de la espada mas pura de Europa... 1.

El Crist feia envainar l'espasa a Pere ; ací, el Bisbe l'enlaira amb ardi-
ment i, en el climax de la lloança, l'absol dels crims franquistes que són moral-
ment torça més responsables que els de les turbes desfermades ; no és pas
d'envejar la consciència, ni la memòria, castrenses, de l'orador. Aquesta abso-
lució es donada en la buidor, perquè hi manca la confessió d'aquells crims
comesos, la contrició dels mateixos, i la penitència hi és substituïda per un afalac
desbocat de les temporalitats satisfetes.

El Correo Catalan, 22 Julio 1941 :
Montserrat. Ofrenda del yugo y las flechas
El Rdmo. Abad P. Marcet, la recogió... puso de manifiesto la íntima

alegria que le proporcionaba aquel acto, no solo por lo que tiene de valor material
la joya que se o f renda añadió, sinó por lo simbólico de la acción.

1 « Aún así no podíamos pensar que los que decían que venían a hacer la guerra por
la alta causa de la religión, habían de manchar sus espadas con sangre de ungidos del
Señor, nuestros muy amados sacerdotes de la diócesis vascongada ; pero nos equivocamos
muy lastimosamente, y fueron fusilados los presbíteros... ». Mons. MúGICA, Pág. 13.
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La Vanguardia Española, 25 Septiembre 1 94 1 :
Barcelona. Fiesta de la Merced. Sermón del P. joaquin Seguí, escolapio
... luego Salve para el feliz retorno de los voluntarios de la División Azul.

El Correo Catalan, 29 Enero 1942:
Barcelona. Basílica de la Merced. Imposición de la Medalla de Oro de

Camarista de Honor a la Exma. Sra. Doña Carmen Polo de Franco.
... abandonó el Templo bajo palio a los acordes del Himno Nacional...

Diario de Barcelona. 24 junio 1947:
Te-Deum en la Catedral de Barcelona.
El Obispo de Colo jón, Fr. Malias Solà, revestido de pontifical... Doña

Maria Eva Duarte de Perón y Doña Carmen Polo de Franco, iban bajo palio...

I així per l'estil, desplegant i gaudint la promiscuïtat político-eclesiàstica
dintre la qual l'Església s'ha ficat, emborniats Wincens i, caprodant d'adulació,
van fent la recristianizacion de España, segons frase del Primat de Toledo.

La borinor bellicosa del començament de capítol, ací desbota en un
davassall de lloances, no pas ben netes de dos pecats mortals de l'home en
societat: l'esperit de domini i la dèria cainiana de destrucció del contrari.
Ni la caritat, ni l'amor al proïsme, no s'hi senten, ni s'hi endevinen, perquè
llurs apòstols s'han aterrat massa i han deixat aquelles virtuts en la forària.

Temps a venir, la sóla recordança de tant Wincens espessit amb la
fumera de l'adulació, farà plorar els ul.ls a molts marxants del Temple : els
uns ho faran per enyorança, i d'altri, rosegats que seran pel corc de la con-
sciència, camí del penediment.

La Religió pertany al fur intern de la consciència, l'Estat l'ha de
garantir i respectar; no és cap dret públic que es pugui imposar, com ara
es fa, i per culpa d'això, hem tornat als temps del fariseisme i dels moriscos.
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La sirventa aduladora.
Judici popular

Salvar el cos
venent-se l'ànima.

PATXOT

Els que som fills de la passada centúria tenim una rigidesa de consciència
que iio es pot, ni es vol, avenir, amb les plasticitats morals i espirituals que ara
s'estilen, perquè nosaltres ens trobem molt millor amb la consciència i la men-
talitat nostres.

Es per això, que tampoc entenem i ens sorprèn la manera com l'Església
franquista s'ha llençat al carrer amb els incensers curulls i la llengua vessant
lloances al senyor de la terra.

Car la Religió és un sentiment íntim que solament pot esplaiar-se en la
quietor i el recolliment dels nostres Temples, en els quals àdhuc s'escatimen
els finestrals perquè la Religió és llum interna que no comporta l'enlluernament
forà. Treta d'aquest seu estament i portada al brogit i a la curiositat escènica
del carrer, els actes religiosos trenquen la introspecció, llur signi.ficança es
dilueix i, si s'acoblen amb altra mena d'actes públics, perillen de semblar una
comparseria.

Com que nosaltres som espiritualistes i sentimentals, ens esvera per
les seves conseqüències, la facilitat amb que l'actual Església espanyola
s'exhibeix com un ornament estatista al compartir espectacles bon xic teatrals
i no poc de propaganda, però no pas gaire religiosos, precisament.

Aquesta Església també prodiga el palli d'una manera que li treu el
simbolisme tradicional quan el converteix en una manifestació corrent i un
moble massa a mà. Dessota el pal-li, ara hi veiem, no solament el Cap d'Estat
— per falla d'un monarca declarat — sinó també la seva familia i els seus amics
i les amigues. Potser sia això l'adveniment de la democràcia evangélica pressen-
tida en la carta del Cardenal Gomà. Aquesta extensió del domini del pal-li
Podria servir per a justificar el nom de « tàlem » amb el qual el poble català
designa el pal-li, puix que el mot « tàlem » té un origen familiar íntim, sense
gens de connexió eclesiàstica.
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El lladruc històric de la forasteralla rnonacal espanyolista
— Hable Vd. eaa cristiano!

que escandalitzà tants confessionaris, perquè és un veritable menyspreu del
Crist i de la seva Doctrina, ara s'ha ratificat i prescrit públicament amb l'expul-
sió del català dels Temples nostres, a complaença de finalitats polítiques
recompensades.

La passivitat amb que es tolera aquesta triple transgressió — espi-
ritual, moral i cívica — prova que, a Casa Nostra, la ReligiO és merament un
costum que segueix els canvis de temps, i no és pas tal com caldria, un
convenciment actiu i vibrant, que no fa giragonces.

Aixà explica moltes coses del passat, del present i d'altres que en
vindran, fatalment i dreturera.

L'ocupació de Catalunya ha posat en descobert íntel•ligencies nòmades
que s'acomoden a tots els terrers i floreixen dintre qualsevol ambient ; una
munió de consciències pastoses que s'emmotllen a totes les formes, «si forma
pot dir-se d'allò que no en té cap », segons la coneguda frase de Shakespeare.

Refiaiit-se d'aquest factor inert, el consorci franquista catòlico-dicta-
torial ens vol arrencar la llengua, per tal Xemborderir així la nostra espiri-
tualitat. Aquesta feina hi ha temps que ja la fa calladament la clerecia regular
amb els seus establiments d'ensenyament « oficial », inflant la història d'Espanya
i enterrant la de Catalunya ; però ara s'hi ha conjugat a la descoberta l'epis-
copat secular — sinó tota la clerecia — de manera que el seny català ha
d'estar molt despert i mostrar tremp de consciència i fermesa de voluntat,
per tal de fer follar aquell mal intent.

Nosaltres hem de romandre al costat del Crist, arrapats a l'esperit de la
Terra, proclamant sempre el nostre Dret natural i la Llei moral, mentre els
altres segueixen llur camí, esgarriant-se amb l'agiotatge de llur comandita
temporal.

Un ministre franquista trobà massa encorigit el meridionalisme lauda-
tori castrense del Bisbe foraster de Barcelona i cuità a eixamplar-lo parabò-
licament fent-ne la espada mas limpia del mundo, frase que un sacerdot saba-
deHene, embadalit d'entusiasme, estampà en un llibre seu on, mijançant la
disposició tipogràfica intencionada, també suggereix la comparança del Gl.
Franco amb Constantí i Carlemany.
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Com la majoria dels nostres sacerdots, sembla que aquest ignora aixi
mateix la història vera de Constantí, que l'Església pla bé que es guardà de
beatificar, malgrat ésser l'origen del cèsaro-papisme. Pel cas, hauria estat més

m	 encertada la comparança amb Felip II i les seves pretensions espanyolistes,
inquis i.torials i eclesiàstiques, totalitàries 1.

La quixoteria en boca eclesiàstica és ben demostrativa del present
social a Catalunya. Ni el dret, ni lá doctrina, ni la veritat, ni el franc voler, no
s'hi veuen, perquè són talment per damunt de Fincens i del palli actuals, que
romanen fora del migrat horitzó d'aquests.

Aquests braços enlaire, que malament voleu dignificar variant-ne la
signïficança, bé prou que s'abaixaran en defallior, vençuts per la feixuguesa de
Ferrada i del desengany. Aleshores, la disbauxa d'incens que us ha fet caprodar
s'haurà tornat un braser de fuma lls que enronquirà la veu i no és podrà cantar
més el Cara al Sol, que és una dissonància pagana i bon xic panteísta àdhuc
pels católicos oficials, però que és intolerable en boques eclesiàstiques.

El vostre Cara al Sol prendrà el seu lloc de cobla de carrer per una
temporada, i després emmudirà quan vosaltres, retornats al recolliment del
Temple que és el vostre lloc, hi desgranareu la salmòdia penitencial, contrastats
de cara al Crist.

I l'escàndol que hàgïu sembrat, seguirà florint ï granant,part defora.

He reproduit les fotografies que precedeixen perquè són testimonis
gràfics fefaents d'una època d'esgarriament total i algunes mereixen glosses
complementàries.

Núm. z. --- El posat conqueridor i commínator ï. del Bisbe temporer
de Barcelona expressa ben bé l'esperit de l'Estat policíac al qual ell és associat,
i fa de molt mal comprendre com pot lligar l'amorosita t i la mansuetud de la

caritat amb un temperament tan teatralment autoritari; quan se li acabà la
interinitat, retornà decebut a la seva diòcesi de Cartagena, un escenari força
mès modest, on morí.

3 « La conception de Philippe II était strietement césaro-papiste... il se sentait
vraiment le chef des évéques de ses Etats, le conseiller autorisé, le contr6le efficace du

pape et le soutien des intéréts de FEglise (qu'il tendait à identifier avec ceux de ses Etats
et de sa couronne) ». Don Luigi STURzo, L'Eglíse et VElat, pàg. 276. Paris, 1937.
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Núm. 2. — La fotografia resulta simbòlica i suggerirà als catalans de
la meva generació, evocacions, reflexions i comparances, que omplirien una
doctrina cívica molt diferent de la que ara s'imposa en les escoles dictatorials.

Fivaller, dignament enlaire, representa l'esperit viril de la seva època
en la qual el ciutadà, ferm en els seus drets, s'encarava amb la reialesa que
volia conculcar-los-hi ; per això, Fivaller guaita cap a baix la gent que té als
seus peus i, els assenyala amb la mà abaixada per damunt dels caps.

Aquella multitud és el ròssec d'una sublevació militar, que va de bracet
amb una Església terrera, representada pel Bisbe de primer rengle en positura
de comandament, que implica sotmissió, però no pas amor al proïsme.

Afinant-ho més, també ens adonarem de que, en el moment de la foto-
grafia, la gent cantava el Cara al Sol donant-li l'esquena, però tant se val,
perquè el sol d'aquell seguici, tampoc no era el del cel, sinó un altre que tran-
sita per terra. En la nombrosa collecció de fotografies que tinc, sempre que
es canta el Cara al Sol, es veu que ho fan d'esquena al sol-astre; en temps
dels romans, els augures hi haurien temut la influència d'un mal fat.

Aquest Cara al Sol, el mateix fa sospitar una irreverent paròdia del
Poverello, que recorda la guitarrada al pie de tú ventana. I les boques celesïàs-
tiques avesades a la profana vtilgaritat del Cara al Sol, amb quina unció
religiosa podran entonar llurs solemnials i severs cants litúrgics ? Amb quina
reverència s'ouran llurs veus promiscuals ?

Núm. 3. — En la fotografia cal notar com, àdhuc els capellans
revestits del tern, també alcen el braç, però d'una manera dubitativa,
vergonyant, que els honora, perquè segurament llur consciència els deia que
aquell gest era una intromissió forana, desavinguda amb el ritual secular r.

1 «Even those stern words suggested plainly that the arm accustomed to tlie
Faseist salute felt strangely muscle-bound when it tried to make the sign of the crossa.
EMMET JoHN HUGHEs, Report from Spain, New York, 1947, pàg. 67.

El llibre de HUGHES l'hauria de .11egir la nostra burgesia, que tant refiadament
s'ageu en les idees que ja li presenten fetes, car és el testimoni presencial d'un membre
de la Legació Nordamericana que passà tota la guerra civil a Madrid; a més, és el judici
d'un catòlic estranger, ço que n'augmenta considerablement la independència.

També l'hauria de llegir i meditar la nostra clerecia secular que encara manté
contacte amb el poble i en comparteix la seva espiritualitat tradicional, diferentment
de la clerecia regular, que ve de lluny assaciada amb l'Estat per a l'ensenyament polític
de la mítica estatal espanyola, a fi d'esborrar la personalitat històrica de Catalunya i les
seves conseqüències. Així, deslleialment, viuen a Catalunya i de Catalunya, aquelles
Comunitats regulars que no la respecten en el més íntim.
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Núm. 4. — Es la representació vivent de la subjugació de l'Església a
l'Estat. El Gl. Franco, Cap d'Estat i ensems Cap Suprem de la Falange, portat
sota pal-li, rep l'homenatge del Bisbe de Madrid, situat part defora, el qual li és
subordinat com estatista i falangista juramentat. La impressió que fa l'acte, no
te res de solemnial perquè solament és l'exhibició somrient d'una reciprocitat
circumstancial convinguda amb les reserves mentals dels contractants, pro-

vinents de la previsora fórmula juramental.
El Bisbe que presenta, és el Bisbe de Madrid-Alcalá, Mgr. Leopoldo

Eijo-Garay, el obispo azul, al qual Hitler féu presentalla d'un auto Daimler,
potser per haver beneït la división azul, que anà a combatre al costat dels
nazis'. Dit obispo azul, també prohibí a la capella catòlica aferent a l'Am-

baixada Francesa, el que donessin els Sacraments a cap francès que no fos
lleial al règim de Vichy; un altre mèrit per merèixer l'auto de Hitler 2.

El franquisme i el falangisme són deixebles del nazisme; àdhuc
l'Església franquista, en certes peroracions i actuacions, té no poca simi-
litud amb aquella deplorable escola.

Aquest Bisbe també ha volgut arrapar-se a la rossèga de la rondalla
Paraula de Rei — vegeu pàg. 345 — prescindint de les decisions judicials i
de les firmes notarials d'un Cardenal i un alt re Bisbe, antecessors d'ell en
aquest mals intents.

Núm. 5. — La solemne entrega del yugo y las flechas a la Virgen, de
Montserrat, fou publicada per part de la premsa falangista com la impo-

sición del yugo y las flechas per tal de fer creure que la Moreneta també s'havia
fet falangista ; es veu que la consciència i la veritat falangistes són balderes
i tenen força eixamplis.

Núm. 6. — Així com en la fotografia anterior — núm. 5 — el Monestir
solament feia un paper passiu, en aquesta — núm. 6 — el té ben actiu fins al
Punt de que el Monestir cedeix al Gl. Franco el seti abacial, mentre l'Abad
P. Escarré se li adressa de baix estant, i l'associa a1 montserratisme dels
monarques espanyols que el P. Marcet havia lloat anteriorment.

1 «No instance is known, however, of the Bishop hi rnself attempting such a
visit - certainl not in the sleek, black Daimler which he received as a personal gift from
Adolf Hitler »YEMMET JOHN HUGHES. Report from Spain, pàg. 79. New York, 1947.

1Id., pàg• 79•
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I

Núin. 7. — Un esperit crític pot veure en la fotografia el fruit de la
conjugació de l'Estat amb l'Església. Un Ministre, &s del mig de l'Església i
d'esquena a l'Altar Major, s'adressa ala Jerarquia i ala Comunitat eclesiàstiques,
arreconades devers les parets. Aixà esdevé perquè aquella promiscuitat postulada
és reversible, cosa que, posteriorment, sembla haver sorprès l'Església, malgrat
que era fàcil de preveure, tenint en compte la idiosincràsia del cònjugue.

Allà, en l'Església vigatana, al costat del monument a Balmes, es
canten les glories del camí que es fa i que ell ja deplorava previsorament.

Núm. lo. — Ací, el presbiteri de la Catedral de Vich s'ha convertit
en estrada de la Presidència, la qual té la paraula d'esquena a l'Altar Major.
Es allò de la reversibilitat, que molt fàcilment s'encomana.

Núm. 12. — En la premsa europea hem llegit sovint que Espanya és
una monarquia sense monarca, o sia, una incongruència. Aquells als quals
ofengui semblant constatació, poden impugnar-la retreient aquesta fotografia
que, a més, els pot servir de consol.

Núm, 13. — Jo he demanat a capellans illustrats el què volia dir això
de la reconciliación litúrgica i cap d'ells me n'ha sabut donar raó. Potser sia
un ritual novell o bé terminalogia d'un vocabulari eclesiàstic modernista. A
menys que St. Jordi també s'hagués fet falangista i, renegant de la seva
pròpia mítica, en comptes de deslliurar la donzella, s'hagi avingut amb el
drac a fi de menjar-se-la ambdós amigablement a mitges.

Núm. 14. — Segurament que la Mare de Déu de la Mercè devia recordar

ï enyorar els <d Pomells de Juventut », morts ab ¡rato durant la dictadura

alfonsina de Primo de Rivera.

Still waters run deep.
Proverbi anglès

Malgrat els unís l'enemistat contra la República que volgué trencar
barroerament males tradicions i reduir posicions abusives, el problema de
relació de l'Església amb la rebellió ]Franco era dificilíssim de resoldre perquè
en el fons, ambdós tenien pretensions encontrades,
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D'altra banda, com que, políticament, els convenia una avinença
oportunista, a força de maldar diplomàticament s'acordà aquell jurament
episcopal que, amb la seva argúcia dialèctica, encloia les dues pretences en
un consorci aparent i capciós.

Però, l'efectivitat de la convenció aparegué aviat, i l'Església es trobà
junyida a l'Estat totalitari de la Dictadura militar, com no podia ésser altra-
ment, perquè el catolicisme franquista és polític, i l'adhesió eclesiàstica tampoc
no era, ni podia ésser, moral ni espiritual, en aque lla situació tan anòmala
per ambdues bandes.

En conseqüència, les relacions Madrid-Roma no foren pas gaire llis-
quentes i grinyolaren de bell començament, perquè en el triumvirat Franco,
Església i Falange, cadascú lluitava per el propi predomini. Franco denegà
sistemàticament les peticions papals d'indult de penes de mort passionals
alguns Bisbes, que havien firmat a contracor per feblesa i després gosaren
manifestar llur estat de consciència, fóren amonestats de seguida, públicament
o privadament, per el Ministeri dictatorial; quan l'Any Sant, hi hagué desa-
vinences respecte la manera de presentar-s'hi oficialment el franquisme, etc.

La preparació del vinent Congrés Eucarístic ha estat una sèrie de
topades per no dir-lio altrament, perquè Franco el volia, naturalment, a Madrid,
i el Vaticà s'hi refusà resoludament imposant Barcelona i, a més, rebutjant
el parament militar amb el qual Franco volia portar la representació papal.
Els dictadors son egocèntrics i no concebeixen, ni poden tolerar, cap acte en el
qual ells no aparentin com capdavanters.

L'Església s'ha esmunyit per l'escletxa capciosa d'aquella frase
incidental en el j urament episcopal estatista, car per això hi és. Aquesta escletxa
previsora és una fórmula eclesiàstica secular, dictada per l'experiència de les
lluites entre el Papat i l'Imperi per al predomini terrer, dominion niundi.

Quant a la localització del Congrés a Barcelona, no és pas cap
desgreuge a Catalunya, res d'això ! Barcelona solament és la pilota més
avinent per a tirar un gep, hàbil i certer, a la Dictadura¡ prou, perquè
l'Església seguirà fent-nos la contra com hereva de l'esperit de Benet XIII,
papa in Partibus.

Fa de mal creure que tota aqueixa mar de fons, que de temps vé botint,
no pugi a la superficie durant el Congrés Eucarístic i no s'hi manifesti, calla-
dament, el divorci existent, malgrat la prodigalitat espectacular¡ la verbositat
oratòria amb què se'l vulgui amagar i distreure les multituds.
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Es clar, també cal heure esment de què els Bisbes de generació fran-
quista són un nucli de resistència passiva amb què cal comptar, car es troben
bé en l'actual gaubança del servilisme adulador.

Així mateix s'ha de veure com reaccionarà l'esperit inquisitorial de
l'Església espanyola enfront de l'atavisme aràbig que, darrerament, ha corprès
la Nueva España i que la porta a flirtejar amb els pobles de l'Islam i a oferir-
se'ls-hi per padrí en les relacions internacionals. El Cardenal Segura, sempre
amatent, després de voler anorrear els protestants, ja ha donat el crit d'alarma
contra l'amistat islàmica, car fóra una ombra malastruga per al monopoli
confessional.

D'aquesta manera, amb l'Església catòlica per puntal interior i l'Isla-
misme com puntal exterior, PEspanya franquista podria afermar la seva esta-
bilitat, i àdhuc lluir duplicitat liberal quan li convingués. També continuaria
essent « una monarquia sense monarca », tal com la premsa europea la té
denominada.

Franco ha seguit l'escola de Hitler, de Mussolini i de Staline, i ara
s'inspira en l'hàbil diplomàcia del Mariscal Tito, que em sembla massa subtil
per a que pugui casar amb la inflor cridanera del quixotisme meridional.

Sia com se vulla, la imposició de Barcelona com seti del proper Congrés
Eucarístic, podria ésser l'inici d'una emancipació, precursora d'una estrebada
d'alliberament de l'Església; però, no hi ha cap poder de la terra que pugui
desfer actes consumats, i els que acabem de consignar ad perpetuam rei menao-

riam, perquè s'ho mereixen i cal que no s'oblidin, no són pas laudatoris, ni
espiritualment, ni moralment, ni cívicament.

E::.



COMPLEMENT DOCUMENTAL
1929. El Vatica i Catalunya. 1938.

«Sagrada Congregación del Concilio. Níi m. 4477138
Roma 4 Enero 1929.

« Ilmo. Rvnio. Señor:

« Ha comprobado esta .Sagrada Congregación del Concilio que de las cues-
tiones civiles que se agitan ardorosamente en Cataluña, se, hait producido no
pocos ni leves abusos en la disciplina eclesiástica, de los cuales hay que temer,
con fundamento, que sufra detrimiento el bien de las almas.

«A fin de remediar este daño y para que tengan los Obispos una mïsnia
norma de conducta sobre el particular, la expresada Congregación ha creido de set
deber enumerar los abusos e indicar los remedios para corregirlos, teniendo la
seguridad de que los mismos Obispos, por su devoción y reverencia hacia la Santa
Sede, han de emplear todo en cuidado y la diligencia necesaria para que todos
observen religiosamente las prescripciones canónicas en asunto de tanta impor-

tancia.
« i. De la conducta del clero en las cuestiones políticas. Nadie ignora que

el clero debe abstenerse generalmente de intervenir en los asuntos meramente civiles,
ajenos a su estado. El clero, por tanto, dejando a un lado las cuestiones civiles,
debe buscar úizicamente la salvación de las almas. Por esto, los Romanos Pon-
tífices no cesaron nunca de exhortar a ambos cleros a seguir esta disciplina. Baste,
sobre este particular, recordar lo que Leon XIII, de feliz memoria, escribía el dia

10 de Diciembre de 1894 al Arzobispo de Tarragona, a raiz del Congreso de

Católicos :
« Conviene pues, que aquellos a quienes ha sido encargado el

cuidado de las cosas sagradas se abstengan completamente de cuestiones
civiles a fin de que no caigan sospechas en el ministerio de la Iglesia. »
«Esta norma de conducta no prohibe, ciertamente, sentir especial afecto

por lo que llaman patria chica, o Cataluña, y procurar su bien: pero prohibe,
indudablemente, que por amor a la propia región se quebranten las leyes canó-
nicas y se niegue el amor a la Patria entera, esto es, a España, a la patria grande

y la fidelidad a los que legitintamente la gobiernan.
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« Ahora bien, consta que en muchas Diócesis de Cataluña ambos cleros
se han apartado mas o menos de Palabra o por escrito de las citadas normas

católicas.
« Para corregir estos abusos esta Sagrada Congregación dispone se obser-

ven en lo futuro las siguientes reglas:

a) Los Obispos procuraran, por medio de la palabra y del ejemplo exhortar
al clero a cttmplir su deber eit asunto tan grave;

b) Cuidaran los mismos que por todos sean observadas las prescripciones
de la Sagrada Sede acerca de la conducta del clero en las cuestiones
políticas, llegando a imponer penas canónicas si el caso lo requiere;

c) Vigilaran que nada se publique por el clero sin la debida licencia de la
Autoridad Eclesiástica, y ésta se negará a los escritos que no se ajusten
a las normas canónicas arriba expresadas.

« 2. De la lengua catalana. Consta por referencias que el clero de Cataluña,
especialmente en Tarragona y Barcelona, se abstiene de aprender y cultivar la
lengua castellana, de modo que puede afirmarse seguramente que en Tarragona la
lengua castellana ha sido subrogada por la lengua catalana, no excluyendo aquellas
Congregaciones Marianas que antes, en toda España, usaban la lengua
castellana.

« El Principal instrumento de la difusión de la lengua catalana en las
Iglesias, en substitución de la castellana, es el «Foment de la Pietat Catalana»,
con las obras por él fundadas, esto es, la Obra para el Fomento de las Misiones
y de los Ejercicios Espirituales en Cataluña; la Obra del Culto y la Obra de los
Santos Evangelios. Ni falta quienes creen que el «Foment» es Por su naturaleza
eclesiástico y exento, Por lo tanto, de la Autoridad Civil.

«A fin de proveer aún en esta materia, la Sagrada Congregación:
a) Exhorta encarecidamente a todos los Obispos de Cataluña que procuren

y solicitamente vigilen que el clero añada al estudio privado de la lengua
catalana el estudio, ya sea privado, ya público, de la lengua castellana,
con el fin Principal de poder cumplir rectamente los deberes espirituales
Para con los fieles castellanos que existen en su territorio;

}^) Manda que en el «Foment» se suprima el epíteto «Catalana» de con-

formidad con el voto de los Obispos de Cataluña en la conferencia tenida
el año 1923, con el cual voto estaba conforme la mente augusta de Benedicto
XIV, Pontífice máximo, el cual, si bien en el primer autógrafo habia
dejado dicho epíteto, en el segundo lo substituyó por el de « Cristiana »
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e) Declara que la Santa Sede no esta conforme con los que creen que el
«FomenÚ> está revestido de un carácter exclusivamente eclesiástico, y
que según sentencia de algunos Obispos de la región, se tratara de una
empresa editorial destinada a publicar obras y, por lo tanto, no exenta
de la vigilancia de la autoridad civil.

« Sírvase V. S. Ilma. Procurar que todas las instrucciones antes expresadas
lleguen lo más pronto posible a conocimiento del clero de su Diócesis, vigilar
sean fielmente observadas por todos y dar cuenta, solícita y exactamente, a esta
S. Congregación de los resultados obtenidos.

« De V. S. Illma., atto, s. d.
DOCTOR CARDENAL 5BARRETTI

Prefecto.

« Al Excmo. P. D. Francisco de Asis Cardenal Vidal y Barraquer,
Arzobispo de Tarragona y a los demás R. R. P. P. D: D. los Obispos de la Pro-
vincia Eclesiástica de Tarragona.

« Se dice que en estos últimos tiempos ha empezado y se ha desarrollado
en la región de Cataluña un movimiento, que algunos llaman catalanismo y que
parece tiende a introducir y establecer formas nuevas aun en orden político en
la misma citada región.

«Tambien ha sido comunicado a esta Santa Sede Apostólica que algunos
eclesiásticos favorecen este movimiento, y con todo, los Obispos, que, por otra parte,
sobresalen por su piedad y su celo pastoral, no sólo callan, sino que, segun afir-
man algunos, a veces, un tanto con buena intención, se han puesto de su parte.

« No cree esta Sagrada Congregación, que las cosas sean tales cuales han
sido delatadas; con todo, si en esta región existe algun movimiento político como
arriba ha sido descrito, esta S. Congregación ha considerado bueno y provechoso
recordar a los Venerables Obispos de la región de Cataluña lo que tan repetidas
veces los Sumos Pontífices enseñaron, a saber: Que los eclesiásticos, rechazando
todo partido político, según sus fuerzas y su autoridad han de promover la paz,
guardar el orden, mandar se obedezca al Rey y a los Gobernantes, defender la
concordia fraternal y cerrar puertas y ventanas a las perjudiciales disensiones,
a fin de que no falte caridad, que es la fuerza mayor del ministerio pastoral.
Todo lo cual, con graves palabres hablando a los Obispos Españoles, expresaba
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Leon XIII, de feliz memoria, en la Encíclica Cum Multa Sint Publicada el

8 de Diciembre de 1882. A la verdad, que el que los Sacerdotes se entreguen por
completo a las ambiciones de partido, hasta el punto de que parece cuidan mas
de las cosas humanas que las eclesiásticas, esto no está conforme con su ministerio.

« De lo que dicen, no se deduce que el clero no pueda útilmente cultivar la
lengua y las tradiciones de la región de Cataluña, las cuales tambien es lícito
defender, con tal que se haga en modo digno y legítimo, a saber, sin que estos
estudios ofendan la caridad o la justicia, ni se opongan en nada al orden legí-
timamente establecido.

«Aprovechando esta ocasión juzga tambien oportuno esta S. Congrega-
ción rogar encarecidamente en el Señor a los mismos Obispos, que se guarde
fielmente lo mandado en los Cánones (Can. 334, 1 ; 335, I : 336, I y II ; 274)

al obrar o dar disposiciones, tanto en la materia de que ahora se trata como en
cualquier otra de la disciplina eclesiástica, sobre la que sea necesario u oportuno
legislar.

«Confia esta S. Congragaci0n que los Obispos de la región de Cataluña
aceptaran y si es necesario cumpliran los consejos de esta Sagrada Congregación
con aquella devoción y reverencia que siempre laudablemente tuvieron a la Sede
Apostólica.

«Dado en Roma, en la Sede de la Congregación
Consistorial el dia 8 Febrero de 1929.

Num. 652/28.	 CARLOS CARDENAL PEROSI

Secretario.

En el seu temps, vaig heure esment d'aquests documents, per refe-
rència solament; ara, en puc transcriure el text gràcies a la gentilesa d'un
català expatriat, al qual els agraesc en efusió de sentiment, desitjant que
per molts anys pugui continuar les seves nobles encerques per a la defensa
dels drets de Catalunya.

Aquests documents, de motivació i finalitat polítiques, semblen esbor-
ranys de Madrid refrendats per Roma, amb vocabulari espiritual.

Ells fan ressortir la fermesa espiritual i cristiana del Cardenal Vidal i
Barraquer, Arquebisbe de Tarragona, d'exemplar memòria i contra el qual
eren inspirats.

885



\t

GUAITANT ENRERA

Barregen convenientment la Pàtria, fet natural, amb l'Estat, artifici
polític que dogmatisen, no admetent-hi « f ormas nuevas ». Colguen la pàtria
chica amb la pàtria grande, la dels altres, sobreposada, i recomanen respecte
<: a los que legítimamente la gobiernan », significant els poders subversius i
illegals imperants; arreconen la nostra llenga a «privado», de un «modo

digno y legitimo », a favor dels castellans residents a casa nostra; la pietat
cristiana no pot dir-se «catalana», etc., etc.

Contenen una falsia. intolerable contra els sacerdots catalans, els
quals, d'ençà que entraren a l'escola en llur infantesa, fins que cantaren
missa, foren ensenyats exclusivament en caste llà i deprecant el català, mala
feina antinatural, antipedagògica i ben poc cristiana, a la qual col-laboren
insistentment els mateixos que els retreuen no saber prou el castellà.

Tot el qual per complaure i servir la dictadura, parlant per boca
del Gl. Barrera, peticionari delator, ben acollit contra l'ànima catalana.

Entre la data d'aquests documents (1929) i la Carta Colectiva (1938),
l'Església Cremada hagué de tornar a parlar (1936) a l'Església política
temporal, però fou altre cop debades.

I ara, l'Església terrassana viu d'esma, encisada, brandant els incensers
en una atmosfera plena d'adulació i afeixugada de servi lisme.

Què hi diria el Crist, Ell , ensems tan espiritual i tan bellament humà ?...

Signe cabalístic que conté la causa prima d'aquest capítol.
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Cantin papers
i mentin barbes

Dita popular

Cosas veredes...



NOTA

Les meves relacions internacionales, científiques i culturals, feren que,
durant la guerra, a prec d'amics forans, hagués d'informar respecte dels esde-
veniments, cosa que jo fiu, naturalment, independentment de la mentidera
propaganda oficial.

Els documents que segueixen, són part d'aquelles informacions, escrites
en llengües diverses i que ara dono traduïdes al català, tan literalment com he
pogut, si bé deixant-hi una mica de regust dels originals.

w
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El document adjunt no és pas meu, però, ja que sóc el seu introductor,
desitjo que em permeteu algunes remarques, amb el ben entès que jo no he
estat mai polític. He esmerçat la meva vida — 65 anys — en ciències físiques
i exactes, ajudant l'avenç intellectual de la meva terra, Catalunya. És per
aquesta raó, que tinc algunes connexions internacionals.

REMARQUES

ESPANYA : L'ESTAT.

El document 1 que acompanyo, revela l'error fonamental de FEspanya
constitucional.

El fet natural en la Península, és que hi ha molts pobles amb una men-
talitat, un sentiment i una psicologia diferents, mentre que el fet polític ho
ignora i lliura l'Estat a un d'ells en perjudici de tots els altres ; d'això, en pervé
violència, parasitisme i un divorci moral que capgira la vida pública normal.
Per tal de mantenir-la es recorre a la coerció — força física — però, com que
alguns d'aquells pobles pensen i viuen més en acordança amb la tendència
general de la civilització, llur força moral va creixent mentre que l'Estat s'afe-
bleix, ço que dóna lloc a la qüestió catalana, Euzcadi, Galícia, etc.

Quan l'avinença de San Sebastián, que portà a la caiguda de la monar-
quia, els delegats catalans tractaren la proposta d'una federació espanyola,
però després es passà per alt aquella entesa amb Catalunya i la retallaren
tant com pogueren, mentre es donà als socialistes molt més del convingut,
sens perjudici que ells mateixos es prenguessin la resta i es així com la Repú-
blica Espanyola també nasqué unilateral, tal com Espanya ha estat sempre,

1 Es refereix a un document, que em feren a mans, vingut de Barcelona, per tal
que jo el trametés a les directives d'una Potència europea.	 P.
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EL GOVERN.

La vinguda de la República fou saludada amb joia i escassament cap
institució novella no pot esperar un acolliment més prometedor, malgrat que a
Espanya la República no pugui prosperar perquè — exceptuant Catalunya —
a Espanya no hi ha republicans. El veritable espanyol, o bé és amo, o be ser-
vent, però no pot ésser mai un company, ni liberal, ni demòcrata.

Un cop en el poder, els republicans espanyols es posaren a fer la Repú-
blica llur i per a ells solament. Agreujant expressament els sistemes majori-
taris, tancaren la porta als partits d'oposició, burlant-se del liberalisme
i de la democràcia, exactament tal com ho havia fet Primo de Rivera i,
pensant principalment en els Jesuïtes, proclamaren constitucionalment el
prendre la propietat sense compensació, una pràctica que les masses han
estès ad libitum.

Essent així barrada, de fet, la via legal, es recorregué a la clàssica pana-
cea espanyola del pronunciamiento i l'exèrcit es migpartí.

A les dues bandes es conspirava i se'n segui una cursa de crims ; fou
assassinat Calvo Sotelo i esclatà la insurrecció de l'exèrcit, merament amb intent
d'un « cop d'Estat », però havent fallat Madrid i Barcelona, en resultà una
guerra civil. Les dretes, amb l'Església i tots els desposseïts, s'aplegaren amb
els insurrectes.

El Govern es lliurà follament als socialistes (Largo Caballero), que feia
temps cridàven més que ell, i l'extrema esquerra va armar les masses. El
poder anà a mans dels bàrbars meridionals i aquests desfermaren la bèstia
humana.

La cupiditat internacional sostingué ambdós costats.

CATALUNYA: EL POBLE.

Catalunya és un exemple entre molts, de la imminent tragèdia d'Europa.
La major part dels Estats nasqueren del « dret divinal » dels reis, els

quals, mijançant conquestes, casaments, l'ajuda de l'Església, de la diplo-
màcia i, amb dret o sense, lligaren països, fent-ne els actuals Estats.

Quan vingueren les idees liberals i democràtiques, ensenyant que el
poder pervé del Poble, molts països de seguida s'adonaren, no solament que
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ells no tenien gens de part en la creació dels Estats dintre dels quals s'esqueien,
sinó que, àdhuc llur Estat, els era sistemàticament contrari.

Catalunya és un d'aquests Pobles. Com que les noves idees s'acordaven
amb la seva manera liberal i democràtica, una forta renaixença la portà al
primer rengle i féu sentir i entrar en compte la seva personalitat : és ella la que
omple la major part del pressupost espanyol.

L'Estat espanyol, seguint la seva equació dogmàtica govern = domini,
odia tals renaixements, els sotja amb molta cura i s'afanya a aixafar-los de
qualsevol manera, repetint les errades i els abusos colonials, que crearen el
separatisme com un genuí producte espanyol. La història té la paraula.

A Catalunya, una de les tàctiques menys fressoses i més traïdores, és
la d'afavorir la immigració, i donar als forasters tota mena de preferència
legal, burocràtica, educacional, obrera o eclesiàstica. Ara bé ; els catalans són
individualistes, mentre que els forasters són gregaris i així, quan el sindica-
lisme s'estengué, fàcilment caigué en mans dels darrers, esdevenint una invasió
que amb ingratitud fa la contra al Poble que l'allotja i la nodreix. Els polítics
mercadejaven amb això i el resultat final és un Govern de Catalunya
fictici, tan estrany a l'esperit de Catalunya, com Catalunya ho és a la resta
d'Espanya.

L'EXÈRCIT.

Al començament, la nova República féu una cosa realment bona, com
era posar l'Exèrcit en el seu veritable lloc, ço que escandalitzava la tradició
militar espanyola. Però, la inspiració d'Azaña era més passional que doctrinal
i per això anà massa lluny : el ressentiment cresqué i reproduí les passades
juntas de Defensa, una pretesa germandat militar, però, de fet, un poder amagat
que treballava a l'ombra. Car, l'Exèrcit espanyol està avesat a fer i a despatxar
governs, a enlairar i a deposar reis, perquè els soldats espanyols es consideren
una mena de casta part damunt de tot, inclús la llei : u l'Estat són ells ».

Diferentment, quan els radicals vingueren al Poder, amb Lerroux com
a President del Consell, ell féu revenir les males tradicions amb la idea de tenir
l'Exèrcit de la seva banda i el mateix féu Gil Robles, quan era Ministre de la
Guerra i les dretes començaren a pensar en un u cop d'Estat », per causa de
Fexasperadora conducta dictatorial del Front Esquerrà.
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L'assassinat d'un oficial de policia, provocà com a represàlies l'assas-
sinat de Calvo Sotelo, i això posà l'Exèrcit insurrecte en acció, abans d'hora,
segons l'experiència provà poc després.

L'ESGLÉSIA.

L'Església espanyola és un instrument polític secular de la monarquia,
que portà la inquisició per amor de la unitat espiritual, una conveniència pràc-
tica per als governants. La religió s'imposà per força, esdevingué generalment
una submissió, un costum, una superstició o un fanatisme, tot menys un estat
de consciència.

Aquest pecat original, amb els seus privilegis diluint-se fàcilment en
un profitisme moral i material, malmeté l'Església i, en conjunt, féu que es com-
portés més com constantiniana que com cristiana. Cal tenir en compte aquesta
constatació quan s'estudien els abominables crims i la destrucció q líe l'Església
espanyola ha sofert més d'un cop.

Àdhuc en la posta de la dictadura de Primo de Rivera, quan tothom ja
veia i sabia que la monarquia estava llesta, el Nunci Mgr. Tedeschini es féu
veure a Catalunya amb una ultratjant informació política, que donà peu a que
vinguessin de Roma ordres públiques i secretes que, trepitjant la Doctrina,
deixaven virtualment la consciència catalana fora de l'Església, donant al
Cèsar minvant ço que pertany a Déu.

PERSPECTIVES.

El crit de guerra dels partidaris de Franco, és la divisa carlina, canviada
per u Déu, Espanya, Franco ».

En algun lloc, ell explicà la seva pretensió de reconstruir VEspanya dels
Reis Catòlics, justament la mateixa cosa que ara s'està enrunant en sang i
matances i destrucció a l'engròs. Un eixerit amic meu, ho diu així : e Franco vol
substituir el crim per la tortura, la mort per l'agonia ».

La Restauració de la monarquia és un altre dels propòsits, però aquí
ja s'hi ha ficat un problema d'allò més difícil.

N'hi ha que pensen en el fill d'Alfonso, que ara serveix de midshipman
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en la Marina Anglesa, i es refien de què aixi la futura monarquia respiraria
l'esperit anglès i vivificaria la decaiguda institució.

D'altres, els més forts dels partidaris de Franco, han triat un Borbon-
Parma, proposat pels carlins, apuntalat per l'Església i la Itàlia, que així
assegurarien llur tutoria damunt de Franco.

EL FINAL.

Evidentment, l'actual govern espanyol no pot durar i una reacció
militar com la de Franco no és cap remei, sinó una recaiguda predient nous
col-lapses.

Deixar la guerra a Espanya mateixa com una qüestió interior seria la
vera doctrina si l'actual enverinament no hagués estat portat per la intromissió
estrangera : russa, alemanya i italiana.

Rússia ha fet d'Espanya una propaganda de primera i un atac de flanc
contra l'Europa occidental.

Alemanya patrocina Franco per amor d'avantatges econòmics i de
penetració.

Itàlia tutorej a Franco per tal de tenir les illes i costes mediterrànies
a disposició de la Marina Italiana.

Potser fóra indiscret d'afegir que Franco es permeté un perillós flirteig
amb el « Frente Popular » de Madrid.

Després de tot això, la « no-intervenció » fa l'efecte d'una incongruença
tardana i, moralment, apar cruel, perquè les nacions com Rússia, Alemanya
i Itàlia, que són culpables de la guerra d'Espanya, s'avenen a estar-se guaitant
llur víctima.

A més d'això, cal no oblidar que d'ençà de la Gran Guerra, la fe púnica
ha arrelat a Europa i podria fer nàixer jocs de mala llei amb una pitjor topada
final. Audaces f orluna juval i el terrible cas de VEthiopia solament és d'ahir.

Març del 1937.
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La a no-intervenció » essent el començament de la intervenció, ha
d'esbrinar a fons les causes internes.

Tots els propòsits d'intervenció, tal com s'han donat a conèixer, mostren
que molts dels motius interns de la tragèdia espanyola són ignorats o errada-
ment considerats i, sense resoldre, tan bé com sia possible, les causes deter-
minants, no es trobarà cap solució duradora : de l'anarquia caurem dintre del
feixisme, per a retornar a l'anarquia i així successivament, amb tots els perills
externs que ara ja patim.

L'actual Govern espanyol és hereu i amo de la unilateral República
Espanyola que, d'ençà de la seva naixença, no s'avingué amb l'esperit general
del poble espanyol, tristement decebut en les seves aspiracions després de la
dictadura monàrquica.

La decepció produí enemistat i, en sentir-ho, el Govern repub licà mirà
d'aguantar-se ell mateix i la seva pròpia' República, no pas mitjançant un
penediment, sinó apressant-se cap a una dictadura d'extrema esquerra, fàcil-
ment descompassada per l'anarquia latent que la fallença de la seva autoritat
havia creat i nodrit amb impunitat.

Un tal Govern, no pot, ni ha de durar ; no pas per amor de cap idea
política, sinó per estricte raó i dignitat humanes ; cal escombrar-lo de totes
passades, amb tots els seus partidaris que prosperen amb el robatori i el crim.

Qui és que ha de fer-ho ?
A jutjar per certa premsa estrangera, molts dels forans, esgarriats per

noms i aparences, de seguida respondrien : Franco.
Especialment els esperits conservadors, deurien anar amb molt de

compte i no oblidar quants de falangistes són els anteriors rojos CNT., emblan-
quinats i passats a l'altra banda, després d'haver afusellat llurs capitostos :
Franco és socialisme d'Estat, assentat sobre baionetes.

Això, em suggereix d'altres prevencions.

La reacció pretesa per Franco era necessària i inevitable, però, per tal
d'ésser profitosa, havia d'haver estat iniciada i menada per un civil amb
l'exèrcit i el poble al seu darrera, i no pas per la clàssica malura espanyola
d'un soldat que, en el passat, es digué : Gl. Pavia, Martínez Campos, Gl. Primo
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de Rivera i ara Gl. Franco; amb frate rnitat alemanya, orgull espanyol i
enamorament italià.

Deixada a si mateix, les tradicions de l'exèrcit espanyol fatalment
malmetran les seves dites i fetes, com està succeint actualment — Gl. Queipo
de Llano — perquè a Espanya, l'exèrcit ha estat instrument d'oligarquies
ventureres per tal de subjectar el poble damunt del qual vivien i d'ací la seva
inclinació conqueridora i la devoció envers el feixisme.

Actualment, Espanya està torbant l'Europa, però encara n'hi hauria
molt més en reserva per a un proper esdevenidor, si es realitzés l'Espanya
franquista tal com ell la proclama i els seus partidaris estan actualment pro-
pagant, perquè la posició de Franco és completament errada de cara a les
infirmitats més sensibles i perilloses de l'Estat Espanyol.

Franco comença per confirmar el dogma secular de la unitat espanyola
del qual la natura es riu, perquè ni l'absolutisme reial, ni l'assimilació política
eclesiàstica, no han pogut imposar mai semblant comoditat governativa,
mentre que, al contrari, amb tal pretensió, han malgastat tot l'imperi colonial
espanyol.

La unitat espanyola sempre ha significat un spoliarium de les llibertats
i els profits d'altres pobles, en el nostre cas, principalment aquells com Euzcadi
(els Bascs) i Catalunya que, essent més avançats i tenint una mentalitat i
una psicologia diferents de les de la veritable Espanya (Castilla), fa temps que
estan bregant per a l'autonomia.

Quan Franco proclama externament España una, interiorment ¿ll
vol dir : Euzcadi, Catalonia, etc. abajo ! 1

Ço que ara veiem en el Nord n'és una prova.
Els Nacionalistes Bascs — els patriotes — són catòlics tot d'una peça

i, no obstant, han arribat a una entesa circumstancial amb els rojos i lluiten
a llur costat, perquè saben que Franco i els seus partidaris volen fer tabula rasa
de l'esperit i el cos bascs.

Els v blancs » ho han dit a plena veu i llurs diaris ho estan publicant
diàriament amb l'assentiment de la censura militar. De conformitat amb això,
Franco ha posat a Donostia (San Sebastián) un foraster per President, un

1 El Gl. Franco és l'exponent i executor d'aquest separatisme peninsular que els
governs centrals sempre han formulat, propagat i conreat, per amor de llur pròpia hege-
monia i usdefruit.
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soldat retirat que fou secretari de Primo de Rivera ; les seves tropes també
han afusellat capellans i frares pel crim d'ésser cristians fidels a llur pròpia
terra i al poble ; i la destrucció de Guernica i el seu llenguatge respecte de
l'evacuació de Bilbao, donen una visió clara de VEspanya incorregible
de Franco.

A Euzcadi, Franco no combat pas pròpiament el comunisme, sinó,
encegat d'espanyolisme, ho fa molt més apassionadament contra el noble
esperit tradicional del Poble Basc.

Aquells qui coneixen la forta consciència nacional de la nostra liberal
i democràtica Catalunya, amb la seva independència i les seves realitzacions
culturals, fàcilment poden endevinar l'enorme sentiment anti-Franco pro-
duït per aquells fets, intensificat per les folles assercions dels «blancs» que
« de Catalunya solament n'ha de quedar 1a terra, però la resta tant se val! »;
que el castellano és el sol llenguatge espanyol i l'únic que s'ha de parlar a
Espanya », etc. El separatisme és un producte genuinament espanyol, tal com
és escrit en ambos hemis f erios.

Franco podia haver estat un liberador, però lluita per ésser un conque-
ridor : pur atavisme espanyol. D'aquesta manera, ell tampoc no és cap solució.

That is the question.

Les més grans dificultats en qualsevol solució o mediació efectiva i
duradora, quan vingui i àdhuc podria venir « per força », seran

a) el secular absolutisme espanyol ;
b) una Església medieval monopolitzant la religió
c) els fets actuals : les Espanyes realment diferencials que ara estan

lluitant (Euzcadi, Catalnia, València).
d) el sentiment modern i l'estat de consciència, que porten una cen-

túria de davantera a la veritable Espanya — la de Franco — que pretén
l'hegemonia.

Respecte d'aqueixes qüestions vitals, els Anglesos poden, per tant, donar
consells de pes i molt convincents, mostrant llur assenyat camí, des de l'admi-
nistració colonial, passant pels Dominions, fins a l'actual Commonwealth :
ensenyant a qualsevol que sia, que l'autonomia no és pas una delegació mate-
rial administrativa a base de comissió, com sempre han pretès els polítics
espanyols, sinó insistint que, per damunt de tot, l'autonomia pertany a les
necessitats morals i espirituals dels pobles interessats, perquè els pobles també
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tenen llur pròpia ànima, les necessitats de la qual s'han de preservar curosa-
ment si la humanitat ha d'arribar a ésser quelcom més que un magatzem de
sexes per a la producció d'autòmates, que certs països retolen « ciutadans »,
malgrat no sien sinó mers homes evanescents.

Maig del 1937.
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Els actuals esdeveniments d'Espanya ofereixen una avinentesa per a
assajar de resoldre el problema fonamental de YEspanya constitucional. Ja
es perdé una oportunitat semblant quan la caiguda de la Monarquia i es va
deixar passar igualment quan nasqué la República. Actualment, Espanya
no és capaç, ni sembla tenir ganes, de resoldre aquesta qüestió, però el fet real
és ben diferent.

És incapaç, perquè el problema, ni és seu, ni en les seves mans : portat
i nodrit des de fora, la solució és a fora.

Sembla no voler-ho, perquè els polítics espanyols sempre provenen o
bé de soldats sublevats o bé de la burocràcia — Azaña — o bé del professorat
— socialistes — d'on resulta aquell sentit propi de .la política espanyola :
un manat d'accions oficials, lligat amb parasitisme i embolicat en noms resso-
nants ; és clar, els tenedors s'hi aferren.

Sota qualsevol tapadora, aquests fets romanen els mateixos.
Rojos — Govern de València — són conductors polítics a servei d'una

invasió forastera, disfressada d'una Constitució que després ha estat exhi-
bida trepitjant-la.

Blancs — Franco, super-espanyols — són el més característic del
distintiu espanyol: una insurrecció militar comerciant amb una invasió
estrangera disfressada de voluntaris.

El resultat sempre és el mateix; no pas Govern, ni dret, ni j usticia,
sinó dominació. Tal fou el pecat capit al de la Monarquia caiguda i ho és de la
República que està caient ï de l'antinatural mons Parturiens de la España
eterna de Franco.

En aqueixes circumstàncies, és debades parlar de deixar la qüestió a
a la mateixa Espanya. El « deixar la qüestió a ella mateixa » és una assumpció
tan mítica i sarcàstica com la « no-intervenció » de les Potències que — excep-
tuant Anglaterra — tenen les mans ficades a la barreja. L'Espanya que les
tals Potències invoquen no existeix pas, a menys que elles vulguin significar
llurs desigs i conveniències.

Però, si en la Península no hi ha una « entitat » política espanyola real,
hi ha al contrari moltes « entitats » naturals i morals, secularment ofegades
per la violència i donant sempre neguit per culpa d'això mateix. Si la civilit-
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zació té una significança, no solament la justícia, sinó àdhuc el sentit comú
i raons pràctiques, han de posar en acció aquelles « entitats» i fer-los costat.
Ara es té a mà una nova oportunitat i ja que VEspanya de Franco — medieval
— pren l'usual camí errat espanyol, algú d'altri l'hauria de redreçar.

M'adono perfectament que estic pledejant la llei moral i el dret natural,
monedes antiquades en les actuals transaccions internacionals, però la
història ens ensenya que la tal llei sempre es manté ferma perquè és transcen-
dent i la humanitat s'hi basa, malgrat els seus transgressors.

I preneu esment que el Gl. Franco representa i està imposant la vella
Espanya enemiga de l'Anglaterra i odiant la llibertat de les entitats naturals
i morals (Catalunya, Euzcadi, ete.), que són tractades arbitràriament com meres
colònies per al profit d'una hegemonia (Castilla) injusta, incapaç i anacrònica.

Aquest és el veritable pecat original espanyol, que ha d'ésser batejat
en aigües noves.

Hi ha molta gent que no s'acordaria pas que Espanya pot i ha de roman-
dre un sol Estat polític com aquests darrers temps, perquè la major part dels
Estats són embolics històrics generalment bastits amb les conquestes, els
casaments reials, les participacions de l'Església i així per l'estil; en una paraula,
no són pas cap apologia del costat més lluminós i noble de la natura humana.

Jo crec que, avui dia, en l'actual fase de consciència personal i de
civilització empassegadora, aquesta noció crua de l'Estat que passa l'home
per alt i l'aixafa, està minvant per la seva pròpia culpa i abús — socialisme
d'Estat — i ha de prendre el seu lloc una concepció més natural, humana i
moral. Ací ens trobem amb la doctrina del President Wilson que roman enlai-
rada, esperant l'apòstol que la posi en pràctica contra el neo-feudalisme dels
actuals Estats dictatorials. No hi ha dubte que, d'aquesta manera, molt del
present malestar, social i internacional, seria molt simplificat, si és que no
desaparegués enterament.

Però, àdhuc suposant que, de moment, Espanya ha de romandre una
convenció política, no hi ha cap altre solució, veritable i estable, que la de
convertir-la en una Confederació d'Estats — Suïssa, Estats Units — basada
en aquelles « entitats » de què hem parlat i garantint-los lliure joc. Això és

molt diferent del somni de Franco, però és l'únic camí per a intentar l'harmonia
en la discordança i portar l'amor en el divorci dels molts pobles peninsulars,
tan diferents de mentalitat, costums, sentiment, llenguatge i grau de civilit-
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zació : és senzillament substïtuir ' el. domini i el parasitisme per un govern
racional.

Això sembla una mera qüestió interior, quan de fet és la determinant
del malestar crònic espanyol amb les seves perilloses complicacions exteriors.

És l'enemistat personal del Rei Alfonso envers l'esperit autonòmic
i la forta renaixença de Catalunya, la que portà l'acostament oficial espanyol
-- no pas el popular — vers la Itàlia, amb la dictadura de Primo de Rivera i
la caiguda de la Monarquia, mostrant el camí i alliçonant l'actual reacció
dels partits de dreta que fan oposició a la Dictadura republicana d'esquerra,
que s'apuntala en 1a Rússia i ha estat la seva joguina.

De passada, cal recordar també com França ha « estat » sovint la
qüestió catalana -- pro o contra --- per arrencar avantatges als governs de
Madrid.

La mateixa Itàlia pren molt esment de la dificultat catalana¡ jo sé
de feixistes molt enlairats que estan estudiant la manera de capejar-la.

Més curts de vista i apassionats, els falangistes de Franco han consi-
derat i proposat seriosament, una transmïgraciO de la població catalana i la.
seva substitució per les multituds « purament espanyoles » de la meseta
castellana.

Aquesta absurditat se relaciona amb les altures, perquè, després de la
caiguda de Bilbao, el Gl. Franco féu un discurs motej ant de « separatistes »
i actualment castigant — una errada vulgar i mal intencionada -- els patriotes
Bascs que estan lluitant dreturerament per a llur Poble i llur llibertat àdhuc
per damunt de l'Església i sostinguts pels seus capellans. Així parlant, el
Gl. Franco deixà anar una vegada més la phobia espanyola que, acoblada amb
la cobejança d'Alemanya per als districtes miners, és responsable del crim
de Guernica i de la campanya del Nord.

Amb el mateix encegament passional, els Tribunals Militars de Franco
semblen voler afusellar un catòlic representatiu, En Manuel Carrasco i Formi-
guera, pel crim d'ésser un membre del Parlament Català que visitava el Govern
de Bilbao; ambdós fets perfectament legals, mentre que la condició insurrecta
de Franco no ho és pas. Si succeeix aquesta enormitat, encara enfondirà més
l'abisme moral, j a prou ample, que separa la Catalunya conscient de la il-liberal
Espanya de Franco.

A Euzcadi, els falangistes prengueren per endavant les cases, els cotxes
i els diners que aquells patriotes tenien en els bancs i visqueren d'ells, festí-
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vant la unitat dogmàtica d'Espanya que, en el diari de l'oficial italià fet pre-
soner a Guadalajara, ell fa constar: « aquells s'han venut tres vegades a
Mussolini ! »

És exactament el mateix que els rojos han fet a l'altra banda als « bur-
gesos » en nom de la humanitat i amb discursos apresos del període de la
Revolució Francesa, ensiamats segons el gust i el vocabulari russos.

Les narracions d'ambdós costats són una terrible competència de bru-
talitat i fanatisme.

Quan vingui la mediació --- suposant que sia acceptada i doni resultat ---
els consellers han de tenir ben present que, ni la pretesa revolució social de .la
República, ni la insurrecció de Franco, porten cap solució a la tragèdia espa-
nyola. Ambdós costats són una representació falsa, una coerció violent de les
reals capacitats naturals i morals dels diferents pobles peninsulars.

Així com agrada als rojos destruir el cos i la matèria, plau als blancos
trepitjar i negar la ment dels altres, ço que és el camí usual cap al domini.
D'ençà del mateix començament, les dites i fetes de Franco el presenten com-
partint altre cop el fatal vell estatisme espanyol, que dues centúries d'histó-
ria han condemnat : ell és contrari als drets i als desigs de les contrades penin-
sulars més vives i avançades. Aixó vol dir una nova tirania per a elles i, és
clar, llur reacció inevitable, perquè els fets naturals són més permanents que
les epidèmies polítiques.

Per tant, si els consellers no poden fer canviar aqueixa disposició,
el darrer capítol de la present guerra solament serà el prefaci d'un nou dalta-
baix interior, amb el seu perillós reviscolament de temptacions exteriors.

Juliol del 1937.
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A PROPÒSIT DE L'ESPANYA

És molt difícil a la Suïssa capir ben a fons la guerra espanyola, perquè
la Suïssa ja fa temps que ha resolt els problemes que són el vici orgànic — cons-
titucional — de FEspanya i, a més d'això, a Suïssa, el Govern prové de tota
una altra deu.

Perquè Espanya és un Estat bastit amb herències reials, amb fruits
de conquestes, aportacions en casament, marxandatges diplomàtics, colla-
boracions eclesiàstiques, etc. Aquest arreplec, mentalment i orgànicament
heterogeni, era regit secularment per una monarquia hereditària, amb auto-
ritat de pretès origen divinal i, per consegüent, fàcilment absolutista, per a la
qual els pobles que ella posseïa o havia sotmès, només comptaven com peces
de joc collades al sòl.

El temps i els excessos del sistema portaren l'empenta democràtica
segons la qual l'autoritat no és més que una delegació del poble i, dintre d'aquesta
tesi, l'Estat no podia fer altrament que esquerdar-se, moralment i política-
ment, quan les gents que el suportaven s'adonaren dels drets i els fets sobre-
vinguts fora d'ells, malgrat ells o contra d'ells. Fou una transició transcen-
dent, que prengué modalitats intellectuals, sentimentals, econòmiques, etc. ;
un capgirament que encara, no s'ha calmat i que fa tintinejar la societat en
Fafollament d'una organització que, de moment, ella no arriba a suplir.

L'Espanya tradicional, hegemònica — castellana — incapaç d'adaptar-
se als temps nous, s'acontentà de simular un liberalisme que amagava els
interessos més o menys legítims del passat, bo i continuant-ne els mals usatges.
Aquesta ficció no podia pas deturar les realitats constretes des de llarg temps
i esclataren en la persona d'Alfonso XIII, rei transgressor, que enderrocà
la monarquia.

La República prengué el seu lloc i mai cap república no havia pervin-
gut a multituds tan mal preparades, indisciplinades, amb nocions cíviques
primàries, sense cap sentit republicà, que l'acolliren amb un entusiasme mític,
infantívol, fanàtic, gràcies al qual el país s'estalvià tota llei de desordre.
Aquesta bella entrada es malmeté ben aviat.

Els capitostos republicans, la major part buròcrates producte de l'es-
cola castellana, dogmàtica, tancada, que només admet senyors i serfs, i no
comprèn, ni accepta, un company 	 una democràcia — s'apoderaren de la
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República i, per tal d'usufructuar-la, s'afanyaren a vestir-la a llur pròpia
manera, unilateral, amb una empremta tan autoritària i absolutista com la
monarquia que ells acabaven de substituir; era una aparició de FEspanya
tradicional, embolcada en les mateixes errades.

Seguint el mal ekemple dels reis perjuris del nostre temps i dels estats
que deshonoren llur pròpia firma, els capitostos republicans començaren
per voler tòrcer i ignorar els compromisos del Pacte de San Sebastián, que havia
engendrat la República i on, a proposta dels representants de Catalunya,
s'havia tractat la constitució federal de la República Ibèrica. Oblidant la doc-
trina democràtica, ells deixaren de banda i després entrebancaren, sectors
d'opinió pública poderosos en qualitat i quantitat i sense els quals la Repú-
blica esdevenia bòrnia i coixa. Tan poc republicans com llurs masses, els
capitostos, enmig de lirismes farcits de vocabulari estranger, no feien sinó
continuar el secular axioma espanyol

Govern = dominació,
l'equació que ha liquidat tot l'imperi colonial de FEspanya i que està anorreant
el seu haver moral i material.

La impaciència revolucionària, simplista, cregué dominar amb decrets
la inèrcia històrica, només que canviant-li el signe i girant-la cap al seu costat,
sense adonar-se que, així, els que es deien republicans no feien més que conti-
nuar la imprevisió hereditària. D'aquesta manera, la justícia esdevingué un
instrument de facció, els crims restaren impunes, la seguretat desaparegué
i els torts que abans es feien d'amagat, ara s'ensenyaven amb un aire desver-
gonyit i es lloaven d'una manera revoltant.

Enganyant els uns i ferint els altres, la reacció no podia pas trigar. Els
que havien estat decebuts en llurs refiances demagògiques, se n'anaren cap
a l'extrema esquerra, somniant una nova revolució ; mentre que les víctimes
del Govern s'arrengleraven a l'extrema dreta, pensant en la contrarevolució ;
però, tots ells tenien una mateixa convergència : la violència.

Com que mancaven republicans, la situació esdevenia inéstable i
cada vegada més tivant ; qualsevol incident la podia trencar : aquest fou el
crim com a funció d'Estat.

Havent estat assassinat un oficial de policia, se'n seguí com represàlies
la mort de Calvo Sotelo, ex-ministre de la dictadura alfonsina i cap aparent
de la contrarevolució. La insurrecció de part de l'Exèrcit li féu seguici i la
República hi respongué armant les masses.
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Com succeix sovint en tals casos, els esdeveniments s'havien precipitat,
puix que cap de les dues parts encara no estava a punt i, havent fallat el movi-
ment a Madrid i a Barcelona, centres vitals, ço que només havia d'ésser u n.
cop d'Estat, degenerà en una guerra civil amb perilloses connexions exteriors
ï que, amb noms diversos, desfermà la bèstia humana d'ambdós costats.

En aquest quadre hi ha factors que mereixen tractament a part :
]'Església, l'Exèrcit i Catalunya.

Fa centúries que l'Església espanyola — comprenent-hi les Congre-
gacions que frueixen d'una situació doblement privilegiada — és una
institució politica afectada i lligada a la monarquia, mitjançant concessions
mutuals.

Certament, que no hi manquen pas admirables excepcions, però, en
conjunt i sobretot a les altures de la jerarquia, és un organisme públic que
monopolitza la religió, amb tots els perills inherents als monopolis i llurs temp-
tacions, que atrauen els marxants del Temple, entre els quals hi ha «directors
espirituals » que floregen la gent rica.

Així, la religió no és més que una imposició, una temença, un costum,
de vegades un avantatge, sovint un fanatisme, rarament un estat de consc ièn-
cia. Ara bé ; dintre d'aquest enterboliment, l'Església, amb les seves
temporalitats, passa sovint davant de la religió i aleshores el pes d'aquell
feix material fa encorbar l'Església cap en terra i la Doctrina cristiana en
pateix molt.

La Carta Colectiva de l'Episcopat Espanyol adherint-se a la rebellió
Franco és una proclamació i un exemple sorprenents d'aquest deplorable
falliment.

Perquè el catolicisme espanyol sempre ressent l'esperit inquisito rial
d'on pervé i aquesta ascendència li ha fet cometre l'error enorme de proclamar
la guerra santa en la crisi actual. El mateix Papa té treballs per a retenir-la
en aquest atavisme i VEspanya del Gl. Franco ja ens exhibeix cardenals, arque-
bisbes i bisbes, revestits d'oficiar, fent la salutació feixista entremig dels mili-
tars : és ben bé l'Església constantiniana.

Moltes vegades, el caient estatista de l'Església espanyola pot més que
la seva espiritualitat i aleshores ella s'avé de grat a servir de reforç d'ocupació
en les contrades que difereixen de la mentalitat espanyola i, per consegüent,
s'hi resisteixen.

904



PECES D'UN DIPLOMATARI

Per això, durant la dictadura alfonsina, el Nunci Mgr. Tedeschini féu
una pseudo-enquesta a Catalunya, de la qual se'n tregueren resultats ultrat-
jants, puix que ella donà al Cèsar, ço que era de Déu, i el poble català es
trobà, moralment i de fet, foragitat de les seves pròpies esglésies, car foren
lliurades als forasters. En canvi, en aquest moment, encara tenim a Catalunya
més de dos mil capellans catalans, que continuen heroicament llur ministeri
cristià i que no han volgut passar a VEspanya dita blanca.

En el País Basc, hi ha capellans que són exiliats per llurs bisbes sense
altra raó, ni procés, que la sola demanda dels militars. D'altra banda, en aquella
coritrada són les tropes del Gl. Franco les que han afusellat capellans i monjos
bascs, que eren romasos fidels a llur terra i a la seva Doctrina.

Evidentment, aquestes deplorables errors cròniques no justifiquen pas
el salvatgisme i els crims que l'Església espanyola acaba de patir, però p ro

-ven que hi ha causes pregones, altres que el diable i la francmaçoneria, tan còmo-
dament usades en els raonaments catòlics espanyols. Per culpa d'això, de
manca d'un mea culpa expiatori, l'Església espanyola reprèn d'allò més amb
Franco, en promiscuïtat de do ut des i do ut lactes. Ella prepara la nova foguera.

Aquesta síntesi no és pas una critica, sinó més aviat la lamentació
d'un cristià ja envellit, la consciència del qual no sap transigir amb la tradició
de l'Església constantiniana espanyola... sed magis amtca veritas.

En la història d'Espanya, l'exèrcit escriu sovint el mot pronuncia-
miento, o sia, insurrecció, perquè ell hi constitueix una mena d'autocràcia
consentida per un Estat feble i convencional. Amb la petja dels antics conque-
ridors, ell és molt gelós del seu manteniment.

Aquest esperit de cos, o millor dit, de casta, pren també la modalitat
secreta de les Juntas de Delensa — comités de defensa, una mena de sindica-
lisme militar — que sovint imposen llur voluntat als governs i els fan caure.
Per un d'aquells escamotatges, que no són pas rars en YEspanya política,
volent legalitzar aquesta illegalitat, a un cert moment el mateix rei Alfonso
XIII, aparegué oficialment com essent el president visible d'aquestes juntas
invisibles.

Al començament, la República féu la bona obra de posar els militars
a llur propi lloc, però no es deturà pas a això, car, després, el President del
Consell, Sr. Azaña, es posà a provocar-los, tant més quan certs generals
enyoraven els antics costums i no es resignaven a llur inanició política.
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Diferentment, quan el Sr. Lerroux, vell republicà demagògic, assolí
el poder, tornà a honorar els antics caients en avinença amb el seu Ministre
de la Guerra, Sr. Gil Robles, cap de les dretes, ambdós preparant la contra-
revolució. D'aleshores ençà, l'exèrcit es partí en dues benvolences, amb les
conseqüències que ara estem tocant.

Cal no oblidar que, quan la República atorgà a Catalunya una, dita
autonomia — que no és més que una delegació de poders — el Gl. Sanjurjo,
cap de l'exèrcit d'Andalucia, es revoltà, sense reeixir, en nom de YEspanya
tradicional — la llur — i hagué d'envolar-se a Portugal. No tingué pas més sort
quan en tornava en avió, per a posar-se al front de la guerra civil, car morí
en el seu aparell ablamat.

El Gl. Franco prengué el seu lloc i és el seu successor, d'esperit
i de cos.

Is el pecat original del moviment, una insurrecció més, que el condemna.
Lenine, Mussolini, Hitler, no eren pas milita.rs sediciosos : es tractava de civils
emportant-se un poble.

Altrament, sota l'incident i el « camouflage » d'una guerra contra el
bolxevisme, en el fons persisteix el fet secular del centre parasitari lluitant
sota bells mots, contra el Nord, liberal i treballador.

Si el problema d'Espanya és mal conegut, ho és molt pitjor el de Cata-
lunya, constantment falsejat amb tots els mitjans de què disposa l'Estat
espanyol. No obstant això, el seu enunciat és ben senzill : havent perdut
el seu imperi colonial, VEspanya l'ha substituït per la Catalunya, d'on ella
treu la major part del seu pressupost, sense atorgar-li compensacions morals,
ni materials, de cap mena; ni tan solament el respecte degut a l'ànima del
poble català, que té un altre esperit, un altre temperament, una altra llengua
ï una tota altra provinença que la resta d'Espanya.

Antigua potència mediterrània i poble independent, amb un reialme
que, passant per la França, la Itàlia i la Grècia, portà la seva expansió fins
a l'Orient i l'interior de l'Africa, la Catalunya veié la seva existència discutida,
perquè un dels seus reis no tingué successió i aleshores el rei de Castella, que
estava a l'aguait, avingut amb un dels Papes — era durant el cisma d'Occi-
dent — trobà la manera de desviar la corona de Catalunya a favor d'ell, deixant
de banda el veritable heureu català el qual, segons la solució clàssica, fou
empresonat i morí en exili.
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Els Catalans, poble liberal ï democràtic, eren governats per una mena
de República hereditària, justament l'oposat de ço que representava el rei
estranger que els sobrevenia. És el començament de la lluita secular, que encara
dura, entre els dos esperits : el català, independent, i el castellà, dominador.

Castella, havent-se apoderat de l'Estat, n'usa i abusa contra Cata-
lunya per tal d'imposar-li la seva hegemonia, però sense arribar, ni a assimi-
lar-la, ni a dominar-la, d'on un divorci que VEspanya oficial té gran cura de
presentar com « separatisme » i que no és més que el fet natural, moral, lògic,
agreujat per la injustícia espanyola tradicional.

País molt industrial, la Catalunya ha tingut necessitat de la immigració
i, per raons polítiques, l'Estat sempre ha afavorit aquesta invasió per tal d'entre-
bancar i pervertir l'esperit català. Aquestes masses d'immigrants havien
trobat a Catalunya un benestar que ells desconeixien i, plenes d'ingratitud,
són elles les que han comès la major part del pillatge i dels crims.

Com tants altres països, la Catalunya, sobretot d'ençà del 1848, esplaiant
una renaixença en tots els ordres, reprengué la seva personalitat nacional on
empassegà la dictadura d'Alfonso XIII, i que la República es veié forçada a
acceptar, retallant-la tant com pogué.

És contra aquesta Catalunya espiritual — que no té res a veure, ni
amb la revolució, ni amb la guerra, de la qual encara és víctima — que el
Gl. Sanjurjo ja es revoltà i ara és el seu substitut, el Gl. Franco, que també
s'ha redreçat contra ella, proclamant 1'Espanya del XVIè. segle, o sia, la
mateixa que acaba de naufragar en el crim, el foc i la sang.

En el vocabulari estatista espanyol, el mot «unitat » sempre ha signi-
ficat, no pas l'avinença de .les parts en un tot, sinó la sotmissió de les parts a
una altra sola part que se'n dóna tots els privilegis, se'n pren tota llei de para-
sitismes i que hi exerceix la tirania del nombre. Segons la paraula i els fets fins
avui, VEspanya eterna de Franco, és 1'Espanya incorregible de la història..

Com tots els problemes mal plantejats, la tragèdia espanyola no té
pas així una solució veritable, real i positiva.

La República és morta de naixença, perquè no és més que una dicta-
dura d'extrema esquerra en un país mancat de republicans i on el sectarisme
és sobirà, a la dreta i a l'esquerra.

La reacció Franco porta el pecat original d'ésser una insurrecció inilítar
més — aquest classicisme espanyol — i d'haver comès, de bell començament,
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l'errada de posició de pronunciar-se contra VEspanya del Nord, la més rica,
la més activa, la més avançada, la més europea; errada que l'ha agreujat
considerablement pels fets — crims — durant la guerra.

Fer tant, Franco no resol pas la qüestió interior fonamental : calia
un liberador i Franco només obra que com un conqueridor, una recaiguda en
l'antiga malaltia.

Sota el punt de vista exterior, Franco representa VEspanya secularment
enemiga de l'Anglaterra i de la França. No obstant, l'Anglaterra és Gibraltar,
l'entrada del Mediterrani, i la França és el somni del túnel de Gibraltar —
els estudis del qual són començats — passatge per a portar els seus reforços
de l'Africa.

De manera que la tesi personificada per Franco vol dir, en resum
represa de la .11uita interna a curt terme i una nova collaboraciO a la guerra
exterior.

La veritable solució és a una altra banda i cal cercar-la en acordança
amb el dret natural i la llei moral, principis que no són gaire corrents en la
nostra època de civilització brutal, quan l'abús d'Estat nega l'home i després
els homes reneguen d'ells mateixos.

Ara bé, sense l'Home, pot haver-hi autòmates, ramats i tota mena de
coses, però jamai no hi haurà Humanitat.

P.

El 10 de Març del 1938.

m
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SINTESI DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA

There is something
rotten...

HAMLET

El Rei Alfonso XIII era un rei constitucional nominal, que fàcilment
oblidava l'adjectiu que el condicionava.

Durant la campanya del Marroc, l'exèrcit espanyol sofrí una derrota
que li costà 12 000 baixes ; el poble s'alçà aïrat i la qüestió fou portada al
Parlament, d'on n'eixí una enquesta.

Per estrany que sembli tractant-se d'Espanya, l'enquesta es féu lleial-
ment i donà per resultat que comencés a aparèixer massa la intervenció per-
sonal del rei en el desastre.

Precisament aleshores, el General Primo de Rivera, es revoltà a Bar-
celona pel seu propi compte ; el rei li féu reclam cap a Madrid i arcades ambo,

de llur unió nasqué (1923) la primera Dictadura, que el poble anomenà- la
galante, perquè Primo de Rïvera, en els seus discursos radiats, mai no oblidava
d'afalagar les dones espanyoles.

D'aquesta manera arbitrària, el Rei aparentà momentàniament cobert,
si bé, és clar, sempre fora de la Constitució.

Un govern permanent militar essent impossible majorment a Espanya,
els esdeveniments obligaren a recórrer a mitjans més normals. D'ací unes
eleccions generals amb una sorprenent explosió de republicanisme ; era la
repulsa del poble a les habilitats del Rei (1931) ; el mateix Rei havia portat
la República als braços dels republicans.

El poble la va rebre amb una alegria infantívola de deslliurança i
s'exaltà amb un entusiasme ordenat i tranquil, meravellós en un país meri-
dional i impulsiu.

Tal fou la veritable naixença de la República Espanyola: emocional
més que altra cosa.

Els capitostos republicans, més apassionats, no tingueren prou seny
per a aprofitar-se plenament d'aquests auguris tan atractívols. En comptes
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de pujar la República, ells es feren a mida la República llur, signant així
el seu fat, perquè, en molts de respectes, era una mera rèplica dels pecats de la
Dictadura precedent, només canviada de signe, amb un vestit diferent i
usant un vocabulari bon xic aspre.

No obstant això, la República portava dos nous propòsits transcendents
¡justos, que si haguessin estat posats estrictament en acció, haurien curat
les pitjors infirmitats orgàniques de l'esguerrat Estat espanyol

a) el fer recular l'exèrcit fins al lloc que li pertoca
b) 1a separació de l'Església i de l'Estat.

Tant més després del lliure joc durant la Dictadura, l'exèrcit, convertit
de molt enllà en una casta avesada a tractar Espanya com el seu propi feu,
aviat es sentí malament en el lloc que li pertoca.

Encara que d'una manera expectant, l'Església tenia el mateix daler
que l'exèrcit, perquè sempre havia estat un suport i un agent polític efectiu
de 1a monarquia, fruint-ne en canvi tota llei de privilegis : una promiscuïtat
que cal tenir ben present quan es tracta de l'Església espanyola.

El ressentiment de l'exèrcit esclatà quan Catalunya arrencà per fi de
la República un semblant d'autonomia (1932), que l'exèrcit considerà com
una intrusió en el seu propi feu i una minva del seu domini. Per aquesta
raó, el Gl. Sanjurjo inicià una revolta a Andalusia, que de seguida fou , domi-
nada, però el Govern cometé la generosa errada de deixar-lo envolar cap a
Portugal.

Aplicant barroerament un article d'allò més malaurat de la Consti-
tució, el Govern prengué intencionadament la propietat als jesuïtes, augmen-
tant així la malfiança de les congregacions eclesiàstiques i féu alçar l'Església
amb la poderosa inèrcia de tot el seu seguici.

D'aquesta manera foren remogudes aqueixes funcions, les més perillo-
sament pertorbadores de la vida social espanyola: el militarisme i el
clericalisme.

En sentir això, els polítics republicans cometeren la gran errada de
requerir les masses, que ja eren fortament organitzades i tiraven més i més
cap a la demagògia.
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L'Exèrcit i l'Església, cobejant recobrar plenament llurs minvants
proponderància i abús, s'uniren en una amigable collusió, mentre que les masses
es proposaven la destrucció d'ambdues forces que se'ls oposaven.

La guerra civil roncava virtualment a tocar.

És de justícia fer constar que, en tal moment crític, la República es
deturà i mirà de tornar enrera en el seu fatal camí, però fou massa tard : la
major part de l'Exèrcit ja era compromès en la creixent conspiració per a
enderrocar la República i establir una nova dictadura: la seva. Si l'exèrcit
no hagués trencat la seva lleialtat, s'hauria pogut evitar la guerra civil.

Les parts en lluita s'espiaven afanyosament l'una a l'altra, portant la
tensió fins a un punt insuportable, implicant el daltabaix social a qualsevol
moment.

Així esdevingué quan, havent estat assassinat un oficial de policia, en
represàlies fou també assassinat Calvo Sotelo, cap visible de la conspiració.

Després, els esdeveniments s'acceleraren.

Tornant de Berlín per a prendre el comanament, el Gl. Sanjurjo morí
en el seu aeroplà incendiat ; el Gl. Franco, aterrant per l'aire des de Canàries,
el va succeir : les guarnicions de Barcelona i Madrid es revoltaren ; la primera
fou fàcilment vençuda amb l'ajuda del poble i la segona amb un xic més de
dificultat.

Havent perdut Barcelona i Mad rid, la rebel-lió era condemnada a la
fallida i la posició de Franco a Andalusia esdevingué precària, però la marina
italiana l'ajudà a fer passar l'Estret als seus moros, al mateix temps que esta-
blia una base aèria a Mallorca per tal de combatre Catalunya; l'Alemanya va
proveir Franco d'artilleria, tanks i forces aèries.

L'Axis, havent-se aprofitat considerablement de l'errada « no inter-
venció », es va assegurar millors posicions per als prolegòmens de la imminent
guerra europea.

L'esperit colonial de l'exèrcit espanyol, violentament proclamat per
Sanjurjo, fou confirmat per Franco el qual, en desembarca r, s'afanyà a alçar

el puny i a esmolar la llengua contra Catalunya, perquè ella era culpable de
proposar assenyadament la federació com solució dreturera de l'heterogeneïtat
espanyola (1936).
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A Catalunya, no succeí res abans de la revolta de l'exèrcit, però, després
de la seva desfeta, la demagògia es desfermà.

Com que no era cap secret la connexió de l'Església amb la conspiraciói,
les masses, inflades per la immigració en una contrada fortament industrial,
començaren a cremar esglésies i convents, cometent els abominables crims tan
coneguts. Gairebé encara s'ha de dir tot dels crims « blancs » de Franco, no
pas menys nombrosos i més responsables moralment.

Empès i reforçat amb l'ajut estranger de l'Axis, després de tres anys
de lluita furiosa, Franco reeixí per fi (1939)

L'amenaça de Franco contra Catalunya s'acomplí impetuosament i
amb passió de revenja.

L'exèrcit ho ocupà i agafà tot, actuant contra l'esperit i la cultura cata-
lans, les seves institucions i l'obra secular de la nostra civilització ascendent,
exactament tal com les masses ho havien fet envers la seva manifestació
material ; la sola diferència era que la demagògia apuntava al cos, mentre
que l'exèrcit de Franco ens vol privar de la nostra pròpia ànima.

L'Església havia proclamat ostensiblement la seva associació amb la
rebellió, en la seva famosa Carta Collectiva de l'Episcopat Espanyol (1937),
un document sorprenent, irreconciliable amb la Doctrina Cristiana, a menys
que sia amb una moral de dues cares i els omniscients distinguo dels teòlegs.

El zel eclesiàstic fou tal que, des de la trona d'algunes esglésies es pre-
dicà a favor de Franco, presentant-lo com un àngel de la guarda enviat del
cel ; més tard, l'Església descobrí que Franco la tractava com un útil subor-
dinat polític.

1 En les paraules del Cardenal Gomà, pàgs. 825126, s'hi proclama sense embuts
a) la complicitat de l'Església oficial en la conspiració,
b) la inducció a prescindir de todos los escrúpulos legalistas,
c) l'elogi de l'ús de la força hasta el fin y lograr la victoria a punta de lanza.

Tot el qual a pesar de la censura, diu el Cardenal Gomà.
Com antecedents de l'esperit eclesiàstic, vegeu també : pàg. 332, Nulla est redemp-

tio?; pàg. 339, Paraula de Rei; pàg. 384, Quo vadis?; pàg. 882, Complement Documental.

Un catòlic estranger de representació; E. J. HUGHES, en el seu llibre ja esmen-
tat, diu, a la pàg. 52: «In its essentials, the considered conduct of the Church in poli-
tical affairs has been indistinguishabl e from that of tlie Army. At any given moment
of decision, both have made their political choices on the basis of a simple, uncompli-
cated, uncritical judgement of the best method to secure their own interest and we1fare ».
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Sia com se vulla, els dos associats, trepitjant la llei moral i el dret
natural, ara s'ufanen en l'abundor de profit i de vergonya, arrapant-s'hi
fortament, gaudint i tement al mateix temps, a causa dels signes amenaçadors
que hi ha encauats en llur paradís bizanti :l'esdevenidor ho aclarirà.

Catalunya és ocupada, tiranitzada i xuclada fins als ossos : els preto-
rians monopolitzen tots els càrrecs de direcció civil ; la nostra llengua és pros-
crita a tot arreu, àdhuc en l'església, ara sotmesa a Bisbes forasters prèvia-
ment triats per Franco, de manera que nosaltres som considerats estrangers
en la nostra pròpia Terra : el Poble és enganyat i la corrupció floreix en la cosa
pública.

De llarg temps clamant justícia, Catalunya és abandonada per la
consciència i l'ajut europeu, potser a causa de la seva petitesa i posició geo-
gràfica, malgrat que la llei moral és independent del nombre i de la superfície.

Els Aliats, que tan braument han lluitat fins a la fi per a llur doctrina
resoludament alliberadora, a la nostra Terra estant entelant llur esplèndida
victòria, en consentir la sicofàntica murrieria de Franco, un veritable escarni
de llur triomf dignificador.

Lasciate ogni speranza?
Plus ça change et plus c'est la méme cliose?
Das kommt nur in Spanien vor?

That is the question!
iu

N. B. — Aquest document — núm. 49 ter. del « dossier » Núvols —
acompanyava la meva carta del 1g de Maig del 1947 a Sir Johnson Nelson,
President O. M. I., per tal que fos comunicada al Consell O. M. I., i aquest
poguès veure i judicar el marc dintre del qual uns oficials de l'exèrcit franquista
espanyol havien comès el pillatge del nostre fogar, de les relíquies de les nostres
filles difuntes, de la meva biblioteca, del meu arxiu geofísic, etc., etc., justi-
ficant la dita castellana : Espanya és un presidio suelto.'

1 Vegeu : Das kommt nur in Spanien vor, pàg. 392 ; Petit Epistolari, pàg. 573
Historial d'una usurpació oficial franquista, pàg. 667.
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El 16 d'Abril del 1944, celebràrem les nostres Noces d'or a Fribourg
(Suïssa), on ens havia portat la conveniència i les majors facilitats per a l'edu-
cació dels Néts, cosa que la nostra Filla iio trobava a Lausanne, entre moltes
altres raons, perquè, a causa de la guerra, també s'havien tancat algunes escoles.

Malgrat aquesta poderosa motivació moral, el deixar el nostre estatge
de La Rosiaz (Lausanne) feu un gros trenc en el nostre viure car, d'allà estant,
a tocar, però fora de ciutat, des de les altures del nostre piset, sense que res
ens privés la miranda, dominavem l'extens panorama que s'esplaia de la riba
del Valais encaixant tot el Leman, fins al SaMve esfumant-se en l'horitzó; el

muntanyam de la Savoia se'ns redreçava a l'enfront, a l'altra banda del llac,
oferint-nos els seus encisadors jocs de llum i de núvols en postes de sol mera-
velloses ; les revolçors del torb i, a l'hivern, s'hi afegia la gebror de les nits de
Lluna amb les lluissors dels planells nevats, el formigueig de llumenetes a la
nit : un enfilall de sensacions que evocaven recordances i duien conhort a la
greu ferida que la nostra vellesa acabava de rebre.

Per amor de seguir la nostra jovenalla de la qual, com vells que som,
no'ns podiem passar, amb pregon recança haguérem de deixar la grandor de
tant d'espai i bellesa, i ens calgué enfonzar-nos a Fribourg, que és una mena
de Vic o de Girona suïs i un museu d'hàbits eclesiàstics vivents.
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L'arribada de la solemnitat nostra fou una sorpresa àdhuc per a nosal-
tres mateixos que no'ns Fhaviem esperançada mai i probablement no 1'hauriem
pas pogut commemorar, si la brutalitat de les realitats no'ns haguessin fora-
gitat de la Mediterrània. El clima de Fribourg, encara que sia força més cru
que les vores del Leman — o potser precisament per això — resulta estimu-
lant i tonificant per a natures bon xic marcides com són les nostres. Sembla
que la nostra expatriació, a part de les raons morals, sentimentals i cíviques,
també ha estat un encert, àdhuc fisiològicament.

A Fribourg, tinguérem la sort de trobar un pis segon en la mateixa
casa on la nostra Filla i els seus ocupaven el pis cinqué, ç o, que ens permetia
gran facilitat de comunicació familiar, sense necessitat de sortir al carrer,
una qualitat molt apreciable en temps d'hivern i majorment per a gent d'edat.

La Festa es celebrà en tota intimitat. Per tal d'associar-hi amics del
començament del nostre matrimoni i augmentar així l'escalf de la Nostra
Terra, invitàrem els guixolencs de la riba de Montreux, als quals afegírem
companys d'expatriació : En Ventura Gassol, el canonge Dr. Cardó, el Dr.
Viladrie, secretari del Cardenal, i uns benedictins de Montserrat que estudiaven
a la Universitat de Fribourg. Malauradament, en la cerimònia hi havia un gros
buid : la presència del Cardenal Vidal i Barraquer, que l'any abans ens havia
promes venir expressament de Itàlia, per a compartir i beneir la nostra
celebració.

Al matí, es digué un ofici en la mateixa Capella del Foyer Ste Elizabeth
on morí el Cardenal (a. e. s.). Oficià el Dr. Cardó, fent-li d'escolà En Manuel.
L'altar, sobriament ornat de flors, era presidit pel Crist de la nostra cambra,
que el Cardenal havia beneït tres dies abans de morir. Les Monges de la Comu-
nitat, alternant amb els Frares Montserratins, cantaren durant l'ofici i, a
l'acabar, els montserratins clogueren l'acte amb unes estrofes del Virolai.

Durant l'ofici, el Dr. Cardó ens llegí una al-locució el tema de la qual no
podia pas ésser més apropiat, no solament pel que a la nostra esbrancada familia
tocava personalment, sinó també per la seva transcendència en els moments de
capgirament social que ens ha engolit a tots amb ço que nosaltres estimem més.

Car Yoficiant reféu i ens presentà la doctrina espiritual i moral de la
familia que jo crec és el problema més transcendent en el trasbals de la huma-
nitat actual. Perquè la familia és la cellula social bàsica i la intromissió de
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l'Estat la desfà i l'engruna, matant-hi l'home en el moment de la naixença
això fa que la societat sia esdevinguda un escampall — no pas d'homes —
sinó de deixies i despulles humanes buides, que mals vents arremolinen fàcil-
ment contra la societat portant-hi la destrucció, el crim, el terror, la misèria,
la sofrença i la tirania, com ho estem veient i patint en el present, al qual
manquen homes que el fermin i sobren masses inertes que li fan de projectils.

Per aquesta raó, transcric la prèdica del Dr. Cardó en la seva part
doctrinal i m'aturo quan decanta cap a nosaltres personalment.
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ALLOCUCIÒ

pronunciada en la Missa de les Noces d'Or d'En Rafael Patxot i jubert i Na
Lluïsa Rabell de Patxot. Capella del Foyer Sainte Elizabeth de Fribourg

(Suïssa), el 16 d'Abril del 1944•

Mes bien chers Frères :

Je suis súr X interpréter fcdèlement les sentiments de la f aimille Patxot en
traduisant sa pro f onde reconnaissance envers tous cettx qui ont bien voulu honorer
de leur Presente cette solennité. Et sa reconnaissance — Permettez-moz* de dire
aussi ma reconnaissance — se Porte lout sPécialement aux Sceurs de cette Maison,
de ce Foyer qui garde pour naus tant d'ine#açables souvenirs. C'est en e #et dans
ce Foyer qu'a été maternellement soigne et qu'a rendu sa grande ame à Dieu l'une
des victimes les plus ¡llustres de cette im piété,' fiar f ois déguisée en bigotte, qui est
en train de ravager le monde. Un lieu Plus approprié à cette commemoration ne
saurait étre choisi.

Spiriluellement enveloppés par la Presente de ce grand Absent, nous pour-
rons célebrer cene f éte dans un esprit de recueillement et f erveur qu'aucune gran-
deur terrestre ne saurait luz* Préter.

Cela dit, permettez-moi maintenant de m'adresser à Monsieur et Madame
Patxot en leur langue maternelle qui, vous le savez, est aussi la mienne.

Estimats amics en el Senyor:

Avui que el món ofereix l'espectacle desolant de tantes llars disperses,
llars familiars i llars nacionals, fa de bon celebrar la festa íntima d'una d'exem-
plar que ha resistit durant mig segle els embats de totes les ventades.

La llar és la cosa més celeste de la terra. Ho és tant, que quan els estralls
del pecat i l'arribada de la plenitud dels temps decidiren el mateix Déu a
presentar-se corporalment en aquest món, no va voler fer-ho d'una manera, per
dir-ho així, desorbitada de la normalitat terrena, baixant-hi una natura
humana formada en el cel i desvinculada de tot parentiu amb els homes.
Va preparar-se una mare, va escollir-se una família, va aixoplugar-se en una
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llar i fins en un poble. El fill de l'Home, l'Home típic, havia d'ésser el germà
gran de tots els homes i elevar a símbols del cel totes les pàtries. La seva trans-
cendència damunt tota la diversitat humana no havia d'ésser assolida per mitjà
d'una abstracció que l'allunyés de tota consanguinitat terrena, sinó per enri-
quiment : en Ell havien d'unir-se per trobar llur consumació divina els tipus
de totes les races, de totes les nacions, de totes les pàtries que han estat i seran
damunt la terra. Ell, el Déu Israelita, no pertanyia al seu poble per exclusió,
ans, reunint en la seva personalitat divina tots els caràcters nacionals en el que
tenen de bo, era és i serà l'únic home que no és foraster enlloc del món, l'únic
que no parla cap llengua amb accent d'estrangeria.

El fet d'haver existit en aquest món una Pàtria que ha tingut el mateix
Déu com a ciutadà i una família que ha tingut el mateix Déu com a fill, con-
fereix a la Pàtria i a la família una dignitat que supera totes les grandeses
profanes. Són, en certa manera, com a temples que prefiguren ací baix aquella
pàtria i aquella família eternes, que formaran tots els elets en la Glòria.

Ho indica la mateixa Teologia quan, per expressar la vida divina en
Déu mateix i en la humanitat divinitzada del més enllà, adopta la terminologia
familiar i la patriòtica. Dintre la unitat de la natura de Déu, hi ha una veritable
família: hi ha un Pare i un Fill ; hi ha, encara, un Esperit Sant, nom que si
no desvetlla en nosaltres ressonàncies de sentiments fami liars, és perquè les
relacions que bullen de la fecunditat divina són més nombroses que les de la
consanguinitat humana. I si bé és cert que en Déu no es troba la maternitat,
hom se sent tanmateix temptat de dir que Déu l'enyorava i que per això elevà
la Dona elegida a la dignitat de Mare de Déu, incorporant-la així, en la Persona
del Fill, a la Santíssima Trinitat, a la família de les Persones divines. Amb
aquesta Mare hi són incorporats també tots els homes elevats a la divinitat
per la gràcia, més forta que la natura.

I per expressar el cel d'una manera humana, la Teologia, començant ja
pel Mestre diví, adopta la denominació de Reialme de Déu, que després donà
naixença a la denominació de Pàtria, en oposició a la via, a l'exili, que és la
idea teològica d'aquesta vida.

D'ací és que la llar sigui un temple, on la naixènça corporal és comple-
tada per l'espiritual i la formació dels ciutadans de la terra per la dels ciutadans
del cel. La llar cristiana és un temple, un sagrament del cel, símbol eficaç que
acompleix una de les funcions més grans de l'economia divina: la formació
dels elegits. Si comparem la llar amb el temple, hi veurem una semblança tan
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colpidora, que a penes sabrem dir quina d'aquestes dues institucions és el
model i quina la imitació. La llar, com el temple, infon la vida divina; el
temple, en la seva estructura, s'ha inspirat en la llar : una taula proveïda i
servida pel sacerdot, pare dels fidels, els quals s'ajunten entorn d'ella, per tal
de prendre l'àpat sagrat que conserva i reforça la vida divina.

Perquè el temple és una llar, només s'hi congreguen habitualment els
membres de la família cristiana; perquè la llar cristiana és un temple, no hi
escauen imatges impies o impúdiques, ni paraules desdients d'un recinte sagrat.
Quan una consciència vívida de .la missió augusta de la família informa plena-
ment la vida de la llar, el respecte que es té al seu clos no és gaire inferior al
que es te al temple.

Si no temia d'allargar-me massa, podria fàcilment esgranar paralle-
lismes entre la Pàtria i el Cos místic del Crist, que constitueix la veritable
Església. Quan la Pàtria és entesa cristianament, tots els seus valors, sense
moure's de l'esfera del temporal, prenen tanmateix una tònica religiosa.
La Pàtria té els seus ritus i els seus màrtirs ; té, endemés, una sobirania
sobre la vida corporal de l'home, de 1a qual pot de vegades exigir el sacrifici
i que només troba el seu igual en el poder de Déu i del seu Crist, l'individual
i el social, sobre tot el nostre ésser. La Pàtria, sobretot, és la figura terrena
del Reialme de Déu on trobarem la felicitat perdurable, un tast anticipat
del Paradís.

Aquesta dignitat aportada per l'encarnació del Fill de Déu a l'esperit
de família i a1 sentiment de pàtria és una perfecció de què ja ni l'una ni l'altra
no poden passar-se. Quan Déu eleva a un ordre superior, no és per tornar a fer
caure ; i si la criatura així elevada cau per culpa seva, no cau solament de l'ele-
vació atorgada a la seva natura primera, sinó fins de la seva perfecció nativa.
L'enyorança de la dignitat perduda es tradueix aleshores en inflor d'orgull.
La família es desuneix i es torna la seu de l'escàndol . ; o s'uneix massa, i esdevé
la torre de l'ambició que escampa la desolació entre les altres famílies. I del
que esdevé la Pàtria quan perd el sentit del Crist, l'espectacle actual del món
ens estalvia malauradament la feina d'exposar-ho. El Crist és el foc de totes
les llars. Si arriba a apagar-se, totes les habitacions humanes resten submer-
gides en les tenebres propicies a les envestides d'aquell lleó bruelant que Sant
Pere ens pinta rondant en cerca de presa humana.

Potser per això la dissolució de la família és el preludi de la dissolució
dels pobles. La família és el santuari de la tradició, fins de la tradició nacional.
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No són pas els parlaments, ni els governs, ni les dinasties ; no són ni les aca-
dèmies ni les universitats les que conserven les tradicions d'un poble. Podran
ensenyar la història, però la família conserva¡ transmet la llegenda que, a més
d'ésser quasi sempre, històricament i tot, menys falsa que la història oficial,
posseeix una veritat superior a la realitat : la d'encarnar insuperablement
les éssències seculars de la pàtria i. mantenir sempre encès el caliu del seu
culte.

L'Estat ha volgut substituir-se a la família: l'ha perseguida amb lleis
dissociadores, com el matrimoni civil i el divorci, que li lleven el caràcter reli-
giós ; li ha usurpat la sobirania en l'educació dels fills, arrabassant-los a la mare
per tal de lliurar-los a un culte profà i cruel, enemic de la família i de totes les
pàtries, en primer lloc de la pròpia ; en un mot, ha cuidat apagar el caliu de la
llar i dispersar-ne els fills per fer-ne llenya per al foc d'un imperialisme homeier
sense que la seva supèrbia li deixés veure que quan les llars s'apaguen, s'extin-
geixen les pàtries. S'ha volgut que el cel no tingués símbols a la terra, que la
Pàtria temporal no fos una anticipació que ens fes desitjar la Pàtria eterna,
que la mort ja no fos ungida pel bàlsam consolador d'aquella esperança, que fa
que els absents estimats ens siguin eternament presents en una altra llar refeta
sobre fonaments d'immortalitat.

Però la idolatria moderna toparà sempre amb la fortitud de les obres
de Déu, força més gran que la de les cabòries dels homes.

La família i la pàtria són més fortes que l'Estat, tot i ésser més humils
o, millor dit, perquè són més humils. Sota les maltempsades de la pretesa omni-
potència profana, perduren refugiades en llur humilitat, les institucions natu-
rals eixides de l'Omnipotència autèntica. La família i la pàtria sobreviuran
als atacs de llur enemic i el tornaràn a la seva missió de servidor llur, servidor
poderós és cert, peró que té el seu poder condicionat per la modèstia de servir
a la fortitud oculta de les coses modestes.

C. Cardó

(I.a resta té un caràcter massa personal i no es reprodueix).
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A VOSALTRES, EN RAFAEL i NA LLUÏSA,
EN LA FESTA DE VOSTRES NOCES D'OR

Sou dos anells daurats d'una sardana
Que Amor uní i no separà ningú;
Dos plançons de la Terra Catalana
Que Déu senyà, fonent els dos en u.

Arbre sagrat, eterna primavera
Que no marcí ni el mateix desconhort i
O tronc de Roure amb branques de Palmera,
Quin tremolor que tens de palmes d'or!

Nimbat, avui, d'aquesta llum de festa,
Impàvid, emergint de la tempesta,
En aquest cim on Déu t'ha trasplantat,

Prens un perfil de proa de navili
I no hi ha port, ni àncora, ni exili,
Que et llevi l'esma de la llibertat !

Ventura Gassol
Fribourg, 16-IV-1944
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RECOMANACIO EN PERDURANÇA

Al Revnd Senyor Rector i als nostres Veïns i Amics de Mosqueroles :

Amb guiatge de Mossèn Narcís Pagès, hem rebut la vostra felicitació
per raó de les nostres Bodes d'Or i us l'agraïm coralment, perquè, quan hom
es fa vell, es viu de recordances i s'estima el sentiment, majorment si, tal com
feu Vosaltres, porta un generós intent de conhortar la sofrença, no solament
del cor, sinó, el que és pitjor, les ferides de l'ànima.

Creiem que la millor manera d'estimar-vos-ho és explicant-vos, a fi
que ho sapigueu i vullau no oblidar-ho, ço que era la Masia Mariona, enmig
del vostre Poble, en el faldar del Montseny.

La nostra filla Maria (a. c. s.), morta en flor de jovenesa, retreia sovint
una illusió seva: el desig de tenir un estatge lluny de ciutat, a muntanya, on
somniava ensenyar-hi les criatures del Poble ; és per això que associàvem les
vostres criatures a la naixença dels nostres néts.

Després de la seva mort, nosaltres alçàrem el Casal de la Masia Ma riona,
no pas amb cap pretença de cara als vivents, sinó que volguérem inscriure en
la muntanya, el testimoni durador de recordança i d'enyor d'una ànima i
d'un bell ideal esvanits; un monument que, al mateix temps, arredosses la
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nostra vellesa. Aquells aplegaments de xiprers que vàrem plantar-hi, proclamen
la vera significança del Casal.

Però, es veu que hi ha sentiments i propòsits massa enlairats perquè
no puguin surar, ni perdurar, en els temporals i les batzegades de la terra ;
tal és la lliçó que resta petrificada en la nostra malaurada Masia Mariona, d'on
ens foragità la ponentada forastera, que encara burja d'una manera més
traïdora.

Nada en la dolença, la Masia Mariona morí en la injustícia i, malgrat
ésser violada, cremada i esbalandrada, a exemple del Crist en Creu, segueix
oberta a tots els vents, guaitant els quatre caires de la contrada, per tal d'oferir
acolliment a les bestioles del Bon Déu, ja que la malvestat dels homes no ha
volgut que aixoplugués la dolor d'uns vells, que hi ploraven les filles llurs.

I així, aquelles colles de xiprers, arrelats en una doble enyorança, segui-
ran creixent i estirant-se com volent fugir de la terra, per a millor guiar llurs
cimals cap al Cel.

Us hem volgut contar o, me llor dit, confessar i confiar aqueixes inti-
mitats, a fi que, cada vegada que vegeu el cos de la Masia Mariona, tingueu
un plany humà i una recordança cristiana per als nostres preats difunts ï els
pares llurs, que prou es recorden de Vosaltres i del vostre indret, com d'una
clariana en la posta ennuvolada de la vida nostra.

I que Déu ho pagui al Revnd. Senyor Rector i a tots Vosaltres, i conce-
deixi la millor benanança possible a les Famílies Vostres.

R. P.	 L. R.

Fribourg (Suïssa), el 9 de Maig del 1944•

Jo m'esperançava i desitjava poder morir enmig del bosc, en aquell
Casal votiu d'una recordança punyent, però ell morí — el mataren — molt
abans que jo.

Genève, Octubre del 1951.
19
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El martiri de la MASIA MARIONA : de primer, incautada, el 1936 ; després, repetidament
saquejada, el 1938, i finalment, incendiada, el 28 de Gener del 1939, a les 1i h. de la nit.
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COMPLANTA

Soliloqui

Fent un rigorós balanç de la meva vida, sembla que potser hauria donat
un major rendiment i m'hauria estalviat molts desenganys, si en comptes
d'esmerçar-la en empènyer a d'altri, jo m'hagués cenyit a exercir les meves
facultats segons les afeccions i la capacitat meves ; però això demanava una
independència moral que les tragèdies de la vida i la finor del sentiment no
m'han permès mai, i un físic menys fallidor, i unes possibilitats materials que,
vingudes tardanament, ara ja se'n tornen, diluïdes en el col-lapse, la tirania
i els robatoris mundials.

Si, malgrat això, resta algun mèrit en la meva vida, no serà pas el més
petit, l'haver hagut de presenciar i suportar Fenrunament intellectual, moral
¡material, del meu ésser.

Uns mals pastors, que pretenien ésser amos del « enllà », calomniaren el
meu nom i la nostra familia, mentre, moguts per incentius materials, ells llor-
dej aven en el « ençà », deixant-hi un rastre llotós.

Durant la retirada republicana, una colla incontrolada calà foc a
l'interior del casal votiu a la nostra filla Mariona (a. c. s.), en el Montseny, i
que també havia d'ésser el nostre recer de vellesa.
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Uns mals compatricis, per servil egoisme afalagador de la dictadura,
feren de casa meva l'estatge estiuenc d'un governador adventici, cometent
així mancament de respecte a l'absent i a la tradició de la seva familia.

En l'ardiment de la ocupació transgressora, uns quants subversius es
ficaren ala nostra llar de la Bonanova, i desprès d'haver-la violada¡ de robar
a l'engròs el millor de la meva biblioteca, deixaren la casa empestada d'insults
i empastifada materialment. Companys llurs, també m'havien robat l'arxiu
geofísic, mentre d'altra banda, urpejaven i sangraven els mitjans amb els quals
jo mantenia la meva acció cultural.

Uns inquisidors i pervertidors de la ment, envaïren el meu clos i escap-
çaren la meva sembra intellectual en plena florida, no deixant-la granar
com era de llei.

Seguint la llei borda de la illegalitat prolífera, les gents de la invasió
me e purificaren » a la manera llur, mijançant consciències tèrboles, i llengües
i mans brutes, brutes de lladronici, criminalment brutes de sang i tot.

Es clar ; jo em podria consolar prenent una positura hieràtica, embolcat
amb el non omnia moriar, però la veritat és que jo no havia pas consagrat la
meva vida a fer un escampall de trossam, intellectual, moral i material. Adhuc
esquitxat d'indignitats i decepcions, i aprofitant-se de la meva absència, bona
part d'aquest trossam me l'han pres i volgut prendre, els practicants de la
moral novella, portada i ensenyada i aprovada, per la coRusio catòlica invasora.

Se m'han encarat fills d'antics amics meus, que deixaren noms vistosos
i respectables en la renaixença catalana, els quals s'haurien avergonyit de la
discontinuïtat i el deseiximent d'aquells fills llurs.

Enfront d'això, cert que no ha feblit mai la meva voluntat i no m'he
vinclat mai davant de la tirania, ni l'amenaça m'ha fet recular, i he complert
sempre el deure de consciència de dir malifetes esdevingudes o comeses que la
gent sap, però que tothom te cura de callar i amagar, deixant que campegi
lliurement la mentida, que és el corc social de la Nostra Terra, per això assen-
tada públicament en fals : no crec haver compartit mai semblant negació i
covardia.
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La meva ideologia m'ha costat : materialment, una fortuna que no em reca
gens i, moralment, m'ha portat sorpreses feridores per llur provinènça, contra
les quals la meva consciència s'ha redreçat, àdhuc judicialment. Jo rebutjo
la versatilitat de la novella moral adventícia, la qual no puc, ni dec, ni vull,
compartir, perquè segueixo vivint amb l'esperit de la meva època i és amb ell
que jo moriré.

M'lie expatriat en plena vellesa amb tota la familia, complint el mana-
ment de consciència que no permet abdicar de la personalitat humana, ni,
socialment, del deure cívic.

Jo moriré lluny de la Meva Terra, després d'haver-la servit tant com
he pogut, àdhuc sacrificant-la-hi la meva trajectòria personal íntima.

Guaitant enrera, he vist tot això i molt més, amb la punyida del senti-
ment que ha omplert tantes fruïcions i tantes dolences de la meva vida, moral-
ment tan tràgica.

Per aquesta raó, he de finar tancat en un pis, dintre ciutat, ço que és
un dels més grans sarcasmes del meu final, car el meu temperament contem-
platiu es complau en la natura : la mar i la muntanya m'atrauen i m'encisen
no sóc gens ciutadà. ,

I ara, girant-me cara avant, amb la serenor d'una vellesa desarrelada
del viure terrer, reprenc la resta del camí de posta en l'espiritualitat on regna
la pau de l'ànima ; però, Home encar i sempre, fidel a la veritat, vaig glossant
el planyívol virgilià : Sunt 1acrymce rerum.
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Autògrafs al peu d'uns retrats.

ÈXODE :

Vull plànyer els Catalans de lluny estant i no vull tenir de judicar-los
de prop ; j o, j a he complert amb Catalunya. Ara, el seny i la vida que em restin,
grat sia a Déu, pertanyen a la nostra Filla i als nostres Néts.

Fribourg (Suïssa), diada de la meva setantena, el 8 de Maig del 1942,
època de la negació de l'Home i del seu esclavatge en la brutal
civilització europea.

P.

ÈX-PÀTRIA :

Com que encara sóc Home, no serveixo per al ramat, ni per a titella,
ni per a autòmata, ni, molt menys, per a esclau ; perxò, no vull reveure certs
indrets, ni certa gent, ni certs uniformes, car, ací, encara sóc Home i visc
entremig d'Homes.

Fribourg (Suïssa), diada de les nostres Noces d'Or, el 16 d'Abril del 1944•

la

SÍNTESI :

Imatge d'una vida esmerçada en empènyer a d'altri i que, per a tal
fer, deixà el seu propi camí.

Genève el 8 de Maig del 1952, diada de la meva vuitantena.

19
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LLEGAT

Cantant les veritats
es perden les amistats.

Quod dixit, dixit; quod scripsi, scripsi.

Aquest llibre és el fermall que tanca la meva actuació pública:
científica, cultural¡ sentimental.

És el testimoniatge de falliments humans viscuts en sofrença: con-

vencions, ficcions, esgarriaments, passions disfressades i mentides desvergo-
nyides, etc., que oneigen amb tanta ufanor traïdora en el camp social.

És un acte de devoció inspirat per amor de la veritat i de reverència
envers l'espiritualitat, per damunt d'aquells falliments i d'aquelles febleses.

És un llegat moral que faig als qui, amb fortitud de convenciment,
vulguin acollir-lo, compartir-lo i custodiar-lo.

Ara, és la deixa fefaent d'un hom que ha viscut el passat, que segueix
visquent-lo i que rebutja absolutament el present de la seva Terra.
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CLOENDA

EN EL CIMAL DE LA MEVA LLARGA VIDA I A UNES ALTURES QUE JO NO

HAURIA SOMNIAT MAI ASSOLIR, TINC EL GOIG DE SIGNAR LA PUBLICACIÓ

D'AQUEST LLIBRE, QUE COMPLEIX EL DEURE DE CONSCIÉNCIA DE TESTIMONIAR

FETS ALLIÇONADORS QUE NO HAN PAS D'OBLIDAR-SE, CAR DONEN FE DE COM

SÓC JO, PER TAL QUE NO SE'M PUGUI DESFIGURAR QUAN JA NO SERÉ.

Genève (Suïssa), el 8 de Maig del 1953, diada dels meus vuitanta-Pun
anys i dissetè any de la nostra expatriació voluntària.

R. PATXOT i JUBERT

LAUS DEO
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