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Un trimestre, l'50 pessetes

:

Anuncia y remitits

a

Any
La

preus convcncionals

A)armes infundades
Recordo que fa ja alguna anys, presenciant
una funció de teatre, va
produirse en aquell colisseu una forta alarma motivada per un trist paper de fumar que, tirat impensadament¡va anar
a caure al mitg d'un petit
llum de gas.

Que aquella alarma va esser fundada en una
petita com insignificant causa, aixís quedá corroborat després d'haver analisat el seu
orígen;
pero devem convenir que d'alarmes injustificade y d'insignificant importanci se'n registren
per desgracia molt sovint y de diferentes menea,
motivades¡les de carácter polític, per la gran
abundancia de mala fe y bona part d'odi de que
están posseits certs elements contraria de tot lo

que representa sinceritat, avena y cultura.
Quanr fruit de reposada meditació¡els nuclis
republicana autonomistes de Catalunya s'acoblaren al entorn de la gloriosa bandera federa-

tiva, gest
ment

per tots

conceptes patriótie¡r dé'

forem el blanc ont

contraria.

Els titulats

dirigiren

regionalistes, que's

nomistes indiferents

mo-

els tira nostres

nomenen

auto-

forma de govern
hem de recelar
s'aprofiten del
a

tota

-

deis quals ens
més insignificant motiu pera ternos el tragala,
la guerra; y per altra part els nomenats radicalsr
escudats ab un republicanisme de duptosa conseqüqncia fan lo propi, resultant d'aquesta ma—

que estem entre dos focs: el d'un radicalisnegre y el d'un radicalisme roig¡un y altre
no apoiats en terreny solit.
D'aquí resulta que tots nostres moviinents polítics son censurats ab malevola intenció per
aquells elements que s'inventen les més absurdes
patranyes pera trevallar nostre desprestigi polític¡com aixís ho hem pogut apreciar ab motiu de
nera

me

EL GLERGAT GAT0LIG Y LEs
COmeiltaris

a lllla

—

l'enemic.

l'elecció de la Junta Municipal de nostres correligionaris barcelonesos.
iQuina obra pi actica fan aquells elements observant tan funesta conducta?
Se nomenen elements defensora de l'orde y
del progrés y s'aprofiten de qualsevol
insignifi-

cancia pera desprestigiar nostra acció, nostra
obra de veritables elements d'orde y de progrés que tremolem enlairada la bandera republicana federal y nacionalista.
Pero 1qué hi hem de ferhi? A nosaltres ens
está encomenada ia missió de despistar la seva
acció funesta empenyanthi nostre dever de ciu.
tadans lliures, convensuts -de la puresa de nos
tres ideals.

Nostra missió deu quedar circumscripta al cony difusió de dits ideals per aixís fer obra positiva. Hem de procurar per tots els media
unificar la acció de nostres
correligionaris envers
la consecució de nostre fí, manera única y exclussiva pera derrotar al enemic comú.
Les petiteses de conducta política, quan exisreu

Ceíxen¡deuen ésser' vensriges peei Pámor 'y cbdseqüencia envers nostres conviccions sempre altruistes, sempre piogressives.
IAh, correligionarisl si aixís ho observem, farem obra
practica y convincenta, que es la que
vol y desitja 'nostre poble qui aspira a la seva
lliberació per medi de solucions clarea y

POliimica.

concre-

tes.

Y aquestes solucions sola les tenim nosaltres,
els que hem esmersat nostres energies en el conreu
y difusió deis principia de deslliuransa y de

progrés.

Posem en práctica l'interés que tenim en el
triomf de nostres ideals y cumplirem com a bons
idealistes; y les infundades alarmes d'altres elements

no

progressius quedarán

Areere de lrer, Setererrre rle 1911

QÜEsTI0Ns

Finalment la controversia pedagogica que ve sostenintse en las planes del confrare bisbalenc sembla entrar resoltament en el terreno que li correspon: el de la
Relligid o si voleu, el de la Teología.
Alegrémnosen, car es l'íinic modo d'arribar a un re-sultat definitiu y d'ilustrar a l'opinió sobre un assumpte de tan trascedental importancia.
En efecte .. Cs exclusivament en el camp relligiós
aont deu portarse tota polémica sobre les escoles neutres, ja qu'es una idea relligiosa, mes ben dit, ja
qu'es la idea relligíosa la que les separa de les escoles
confessionals y al mateix temps encara que baix un
altre punt de vista de les escoles laiques.
Mossén Corominas aixís ho ha comprés. Acossat
per l'orde, el métode y la ilógica incontestables del
seu contrari, ha hagut de regoneixrer que s'havía
equivocat a l'orientar la discussió per uns camins arbitraria y, deixantse de cites mes o menys apropiades,
de noms mes o menys retumbants y d'estadístiques
sensa cap valor intrínsec, s'ha llensat a la lluita ab noves armes, atacant resoltamentel quarter general de
—

jS¡übal 17 de Setembre de l911.

com

lletra morta.

jOAN TORRRNT.

GAPDALs coNTEMP0RANIEs

Pero, valgam Deu, quin modo de presentar batalla!
L'estrategia de Mossén Corominas es verament infan-

tan infantil qu'ella mateixa proporciona les armes
ab les que'I seu 'contrari ha de confondrel y aplastarlo.
Com un novell Quixot, escomet ab insensata bravura
els molins de vent de la seva fantasía y ala, ala, fina
que no'n deixa boci ni rastre d'existencia... Es verament inconcebible que un home del talent y de l'ilustració de Mossén Corominas 's llensi cegament a combatre idees, doctrines, concepcións filosofiques de les
quals no'n té cap idea concreta, cap noció ben clara.
Y es una cosa que passa de mida que ho fassi després
de declarar, com ho fa en el seu tercer article, que no
pot concebre ni imaginar en qué consisteix l'idea relligiosa en la qual en Casadevall basa l'escola neutra.
Es veritat que aital declaració la fa per boca del Ministre d'Instruccio Píiblica de Prussia en 1889, Herr von
Mühler„peró es igual; tot el seu article demostra palesament que no té de la tal idea relligiosa mes que pressentiments confosos. Suposicions, conjectures..... res
con cret.
Quin valor voleu que tinguin dones totes les seves
gratuites afirmacions, totes les seves argucies y les

til,

-

conclusions de la

seva

argumentació? Quin efecte pot
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obrar la llarga y llampant peroració de Mossén Corominas en l'intelecte d'un llegidor seré
y.imparcial, si
per sobre d'aquest hi passa desde 'l comenqament fina
al final una formidable, una colossal
interrogació? «Digui, Mossén Corominas, quina es aquesta relligió sense
dogmes ni símbols qu'en Casadevall preconisa y
que voste tan fogosament combat?» An aquesta senzííía pregunta que tothom
pot endressarli, que respondrá Mossén Corominas si vol esser verídic
y sincer?...
Realment es un deis signes mes
eloqüents deis
temps la frescura ab que 'Is sacerdots catolics, en la
trona y en la tribuna de la
prempsa, sobretot en la trona, escometen les qüestions modernes. Uri se fa creus,
al sentir certs oradora
sagrats, de veure aquelles munions de fidels escoltant sensa
pestanyejar aquella arguments de peu de banc, aquelles formidables rodea
de molí ab que tracten d"
catequisarlos. Abans tot
anava com una seda, mentres se les havien de tenir ab
el materialisme xorc y el positivisme
egoista. Pero ara,
devant de les corrents idealistes
y espiritualistes que
dominen en tots els camps, fina en el sí de les ciencies
experimentals, els pobres sacerdóts van desorientats
y esma-perduts atacant a tort y a dret coses que no
,eutenen, coses de les quals sola ne tenen un concepte
vagarás y.quasi sempre equivocat, coses en les quals,
per intuició, hi senten el germe de nous valors y de
1luvr:e Griclltacions qüc 'llan drenderraear lo vell
y lo
fracassat. Ells ja ho veuen que ab les armes de
que
disposen no poden obtenir cap victoria positiva; pero
per deure, per disciplina, y perqué es de llur ofici contínííen atabalats a matar lo que ja es mort
y a embestir
els molíns de vent de la llegenda...
Per lo que respecta a Mossén Corominas
y en relació a la qüiestió de l'escola neutra, hem de convenir
que malgrat la seva ilustració y el seu alt sentit de
irse cá rrec, continúa, ab els seus procediments y ab
la calitat de la seva dialectica, la secular tradició del
clergat catolic. Mossén Corominas abans d'empendre
la refutació del follet d'en Casadevall sobretot després d'haver vist qu'una idea relligiosa l'informavadevia haverse dirigit privadament an ell o an
algú que
hagués pogut interpretar fidelment les seves conviccions y ferli exposar en ses línees generala el sistema
relligiós que preconisava. Aixis s'hauría estalviat de
anar d'Herodes a Pilat fent unes marrades lamentables y donant motiu als anticlericals enragés de riure
y bromejar a costes seves. Ara ja no té remei; ara será després d'haverse posat en desairada evidencia
que
Mossén Corominas haurá de demanar an en Casadevali que li expliqui en que consisteix «aquesta
especie de relligió que no es evangélica, ni
catolica, ni
jueua, ni té un matís precís y determinat» segáns paraules de Herr von Mühler.
Y haurá de venir en Casadevall a fer de super-home, iniciant a Mossén Corominas en idees y en doctrines que podríen portar molt bé una gran pertorbació en el seu intelecte y en la seva honrada concien—

cia.

les doctrines qu'en Casadevall exposará,
de la polémica ho comporta, tenen un encis
irresistible, son d'una forsa d'atracció tal, qué dificilment l'esperit profón que les penetra pot ja mai mes
abandonarles. Elles coneilíen els mons més oposats,
fonen en una sola totes les ciencies y totes les filosofíes, donen la clou esotéricu de tots els misteris sagrats y ofereixen als pensadora y als vidents les gestes mes ocultes del passat y les vastes perspectives
de l'avenir.
Esperem dones confiats, el desenrotllo en aquest
sentit de la controversia que desde tanta dies ens
ocupa, segura de.que l'opinió sensata y estudiosa y
assedegada de veritat n'ha de treure precioses ensen-

Perqué

si'I

cura

yances.

