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BALMES Y'L SEQLE XIX
Quan a mitjansdel segle passat, perels
anys calamitosos de la primera guerra
civil un jove sacerdot vigatk comensava a
agitar els problemes religiosos y social^
de l'época, no podíen creures gayre gent
qu'aparexía en aquella modesta posició
un deis gegants de la filosofía. Afable,
senzill, reflexiu, mes
donat a la contemplado
qu'a la vida práctica, el
novell escriptor s'imposava la mes fexuga de les
tasques. En elsmoments
que'is resplandors sinistres de la crema deis
convents presentaven en
una aurora de foch y de
sanch la nova era, be
merexia una voluntat de
ferro erigirse en apologista del catolicisme. No
sois era la revolució del
carrer lo que's debía temer, sino la deis esperits. Arreu lessanchnantes escenes de la guerra
carlista provocaven una
excissió cada cop mes
fonda en l'knim deis espanyols. Els uns, obstinats en no sortir d'un
passat condempnat pera
sempre, Iligaven la causa de la religió ab l'absolutisme y la intolerancia. Els altres, extraviats
per una lógica a la inversa, creyen que no podía triomfar la lliberiat
sens Tabolició del cristianisme.
Balmes, de bon principi, vegé clara la qüestió. Sa serena inteligencia comprengué que la
forsa moral representada
per la religió era insustituhible al nostre país.
La gran convulsió de la
Reforma, qu'havia dividit la fé a Europa,
no havía ni tocat a Espanya. Donchs,
una crisis de conciencia teológica no debía ni podía existir en el poblé. Pero la
influencia deis enciclopedistes francesos
y l'exemple de la Revolució amenassaven
ab quelcom tan gran sino pitjor: i'escepticisme. D'aquí la creuada que Balmes
obrí contra tan terrible enemich. D'aquí
sa defensa calurosa, eioqüent, apassionada, de les veritats cristianes. Ab una erudició tan sólida y un talent tan flexible
com el seu, el combat debía esserplé d'emoció y d'interés. Balmes no defensava
sois una tessis, no argumentava contra
un error. Pera ell la Iluyta era una qüestió de vida y mort, absorvint totes les
forses de la seva ánima. L'escepticisme

rompía Tequilibri moral del home, suprimint sos mes elevats móvils d'acció,
¿qué podía dur sino l'anorreament d'un
poblé quan s'erigís aquella trista filosofía
en norma general de conducta?
Lo admirable del cas de Balmes es que'l
polemista va sempre unit al filósof y fins

VICH. — LA CASA HONT NASQUE BALMES

el filósof domina sempre. Ni en els moments mes culminants de la polémica
s'oblida de la dignitat y la serietat de la
ciencia. May la invectiva ni la furia desordenada enterboleix sa clara inteligencia. Es qu'era deis esperits observadors y
meditatius que may parlen sino quan
teñen quelcom pera dir. L'arranch expontani y irresistible de la passió, que
duya altres de sos contemporanis a la sátira, al libelo, al discurs flamejant de
club, era extrany a la ñaturalesa de Balmes. Grans filósofs han descendit a aquell
nivell. Balmes nó. El seu temperament
l'en preservava tant com la seva ilustrad o . Y Deu sab si mancava la materia
pera fer de satírich en aquella societat
empenyada cegament en tornar al caos a

forsa de voler crear un món modern a
forsa de lleys y decretsl Potser un menyspreu, molt explicable d'altra part, es la
rahó d'aquella abstenció ais detalls de la
vida pública. Pero Balmes no era de la
rassa deis pirronians, deis indiferents per
sistema que coloquen el pensament huma per sobre deis nU'
vols a copia de volarlo
independent. Ell veya
ciar qu'en els anys que
vivía una greu crisis .
agitava'l país, de la que
debía sortírní; sa salvació ó sa ruina.
Conegudes les tendencies d'un esperit se pot
predir, sens grans dots
de profecía, lo que fará
en un gran momeni desa
existencia. Balmes era
optimista per ñaturalesa
y per reflexió. Les turbulencies de la seva época no'l feyen desconfiar
del progrés. Ell se prometía quelcom millor
deis seus compatriotas
quan haguessin atravessat aquella crisis de crexensa. Les Iluytes de
partit, el furor deis guerrillers, la ignorancia del
poblé, la pérdua de la
riquesa nacional, no podíen arrencarli la confiansa en un millor pervindre. Cristiá en la mes
noble acepció de la paraula y fill d'una térra
en que'l pensament ha
secundat sempre l'acció
en lloch de divorciársen
posava'ls seus ulls per la
salvado de la patria en
un llunyá día, pero inevitable, y descansant
en ell trobava la pau de
l'ánima. Axis s'explica
qu'en aquella época de proba, y de proba
tan dura per cert, tingues temps y calma
pera sos estudis de Ilógica pura, deis que
sembla déu apartar el soroll d'un món
que s'ensorra.
Pero passés lo que volgués a fóra, Balmes estava tancat en un hermós país
interior, inaccessible ais simplement espavilats y incomprensible pera'l vulgo.
Son pensament era un baluart que res
podía atacar ni destruhir. Desde la pura
y serena regió en qiie vivía les revolucions humanes havíen d'aparéxer molí
petites. Podíen triomfar de moment el
frau y Terror, podía perdres una bella
jornada, podía expiar la seva patria una
hora de follía per un sigle de rebaxament.
Pero Balmes no dubtava may que hi ha
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una justicia y una veritat que tart 6 d'hora s'imposen. Per axó
sos escrits son de una forsa abrumadora, no sois per lo segur
de la dialéctica y l'acopi d'arguments, sino per la convicció
qu'arreu resplandeix, de que parla en nom deis grans inleressos de la humanitat. D'aquesia ¡dea res l'en podía treure y tot
lo que passava aprop seu 11 confirmava. — Marxar del món sa-
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bent que s'ha portal a cap un'obra bona es consolador pera ün
esperit recte. Balmes, al sortir ben jove encara d'aquesta vida,
que pera ell fou tan plena y laboriosa, podía sentir un legítim
orguil. Havía predicat la pau, la concordia, la serietat, el treball, en els moments de mes confusió y desordre de la histo-
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ria del seu país. Quan tothom dubtava del progrés, ell may
ne desconfía, del mateix modo que quan els mes cuites esperits s'inclinaven a la irreligió, ell anteposá a tot el valor de la
fé cristiana. Balmes no fou sois un pensador, un sacerdot, un
literal, sino un ciutadá. Massa,<gran son geni pera perdres a
les intrigues deis parlils, ho era massa també pera desinteressarse del pervindre de. sa
patria. Si l'escéptich de les caries, son famós
adversar! en imaginació, tornava altre cop a
líspanya y veya la deis-nostres díes, lindria
un bon tema pera obgectar a Balmes sa fé
en els homes y les coses, ni que fos en un
plasso llunyk. ¿Estem aprop de la regenerad o somniada? ¿Ens hem curai deis greus
defectes y vicis que feyen desconfiar de nosaltres a mitx sigle xix? Peró'l filósof tal
volta respondria que mitx sigle d'expiació
es poch pera la vida d'un poblé, que del
excés del mal pot sortirne'l be, y per fi, que
l'exemple y la llissó del be may son perdudes pera tothom ni pera sempre. Nó. Ningú
deis que saluden avuy aquest nom ilustre
poden creure qu'hagués fet millor de seguir
una vía menys pura y menys noble.
Per axó avuy no sois el seu poblé, sino tot
lo món, l'aclama y l'honora ab motiu de la
commemoració del centenari del seu naxemenl, homenatge al que s'hi adhereix entusiasiament aquesta ILUSTRACIÓ CATALANA.

pSCRIPTORl HONT AB PREFERENCIA ESCRIVÍA L ' Í N S I G N E FILOSOPH

W . COROLKU.
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BALMES

IMPROVISACIÓ

Voltada de tiirons, oberta y franca.
me semblas, gran ciutat,
un niu de Jlors penjat en una branca
del Pirineu nei'at.
Dintre tos murs ses aligues aovaren,
¡y quina n'hi ha nascut!
quan per ion cel ses ales s'axamplaren
semblara un gran escut.
Un gran escut pels tronos y peí temple.
peí món un Ilibre obert.
pels segles a venir un gran exempte.
llevar que may se perl.
De roure de mil anys prengut' la sai'a.
son vol del aquiló,
quan de Montseny a Tosa sen volara.
de Tosa a Canigó.
Segui la térra ab sa volada llesla.
com un pagés son camp,
y enlre'ls núvols qu'apila la tempesta
vegá'ls camins del Itamp.

LA CASA HONT MOHl

DEL CENTENARI BALMES

Vich, la noble ciutat de Vich, s'ha sapigut
mostrar ben digne del seu eminent fili, lo filósof en Jaume Balmes y Urpia, a l'hora del
Centenar] del seu naxement, qual commemoració s'esta celebrant a l'antiga ciutat ausetania a hores d'ara. No es pas que'ls vigatans
JACINTO VERDAGUER, Pbre. haguessin descuydat ni un moment la bona
memoria del seu sabi compatrici, puix ja en
Mar Atlántich, i8j5.
1853, poch després de la seva mort, li axecaren

Son esperit del cel buscava l'ayre,
del fanch del cós després,
>' en l'ayre sen volava, tan en l'ayre,
que'l món no l'ha vist mes!

L ' H A B I T A C I Ó HONT DONA L ' A N I M A A DEU, CONSERVADA EN El. MATEIX ESTAT
QUE TENÍA A L'HORA DE LA SEVA MORT

un rich panteó al cementiri d'aquella ciuiai,
progecte del professor d'esculptura de la Escola de Nobles Arts de Barcelona don Joseph
Bover y Mas, escullit en públich concurs d'artistes y pagat per suscripció popular, qu'es el
mateix qu'actualment se troba ais claustres de
la Seu vigatana hont fou transportat el 4 de
Juliol de i865. Pero fou tan ¡mportant l'obra
realisada per aquesi fill de Vich durant els
pochs anys que li tocaren de vida, es tant el
relleu qu'ha prés durant el temps transcorreguts desde la seva mort, qu'avuy h'auriá estat
un oblit imperdonable en una
població tan ilustrada, tan catalana y tan patriótica com Vich
no remembrar dignament, esplendorosament l'adveniment al
món d'un compatrici ilustre que
tant va enlayrar ab los seus feí";
el nom de la seva patria, enjoyantla ab un honor de que no
poden gandir tots los pobles.
Y que Vich ha correspost a lo
que d'ella s'esperava ho comprova Tactual programa de festes, a
les que hi assistexen representacions de tots els esiaments, desde
la Sereníssima Infanta donya Isabel y'l senyor Ministre de Gracia
y Justicia en representació del
Rey y del Govern espanyols respectivament, fins al mes modest
fill de la comarca vigatana. ¡Com
nó, si l'obra realisada peí íilósof
vigatá s'emporta la simpatía de
tothom, de tot aquell que, fins
somerament, s'hagi fixat en la
seva vida! Per qu'en Balmes, nal
a Vich el 28 d'Agost de 1810, de
pares pobres, després de distingirse molt en los estudis fou n o -

ARRIBADA A BARCELONA DE LA S. I. DONYA I S A B E L , AL DIRIGIRSE A LA C I O T A T DE VICH EN R E P R E S E N T A C I Ó D E L REY D ' E S P A N Y A ,
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AB MOTIU DE LES F E S T E S EN HONOR D ' E N B A L M E S . — ( B a l I c U f . )

menat professor de matematiques d'un colegi de Vich, escrivint aleshores el seu traclat Trigonometría rectilínea y esférica. Mes tart, quan tenía 29 anys, escrigué la memoria.2?/ celi-

bato del Clero que fou premiai a Madrid y l'any 1840 ropúscoí
Observaciones sociales, políticas y económicas sobre los bienes
del clero, que li obrí les portes de l'anomenada que l'emme-

V I C H . - LA NOVA ESTACIÓ D E L F E R R O C A R R I L INAUGURADA A Q U E S T S D Í E S , A H O N T S ' H I HA COLOCAT UNA L A P I D A COMMEMOBATIVA
D E L C E N T E N A R I DE B A L M E S , — ( S a g a r r a f.)
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presente, ni pierda de vista lo porvenir. Mes avant, a
Barcelona, hi funda altra revista titulada La Sociedad.
Entre altres molts treballs escampáis en diferentes
publicacions, dona a llum el folleto «Conversa d'un
pagés de la monianya» escrit en cátala; La Religión
demostrada al alcance de los niños; Manual para la
tentación y les notabilíssimes obres Cartas á un escéptico en materia de Religión; Filosofía elemental; Filosofía fundamental; El Criterio, y El Protestantismo
comparado con el Catolicismo en sus relaciones con la
civilización europea, passant moltes les fronteres, traduhides a diferentes llengues.
Fou un sincer: per axd, potser, morí jove y avuy
l'estima tothom.
MEDALLA DEL CENTENARI BALMES, FETA ACUNYAR PER I,A COMISSIÓ
ORGANISADORA DE LES FESTES, OBRA DEL ESCULTOR CARRERAS

UN CIRCOL VICIOS. ¿AHONT VA LA OENT?
— ¿Ahont van vostés ais vespres?
— A dormir. Es alia hont se gasta menos.
— Y ¿fa lemps que no han anat al teatre?
— ¿A. quin teatre vol qu'anem, sant crisiiá.''
— També es una rahó.

MEDALLA COMMEMORATIVA DEL CENTENARI BALMES, ACUNYADA
PER LA EMPRESA EDITORIAL « L ' A V E N ( ; »

naren camí de la gloria. — Colabora y dirigí a Barcelona La Civilización
qu'era allavors la millpr revista católica europea y trasladar a Madrid hi
funda El pensamiento de la nación qual programa quedava consignai ab
les paraules següents: Fijar los principios sobre los cuales debe establecerse en España un Gobierno que ni desprecie lo pasado, ni desatienda lo

En realitat, es forsa difícil poder anar al teatre una
familia, ais temps qu'ara correm. Y no parlo ja de la
despesa que representen les eniradés y les localitats.
Parlo deis genres que's conreuen generalment en els
nostres escenaris y escenariets, ben poch apropósit
pera que'l pare hi pugui dur la filia, el marit la mu11er y'l germá la germana.
En una de les nits de revetlla d'aquest istiu dos
mairimonis forasters varen voler donar un cop d'ull
al Paralel, del que havíen sentit parlar en el sentit
de cosa altament pintoresca.
Y's varen trobar devant d'un teatre y s'hi varen
ficar sense pensarshi gens. Pero, mentres cercaven
lloch, una de les mullers va mirar al escenari y'n va
apartar la vista, tapántsela rkpidament; l'altra muller
va enrogirse fins a les orelles... Y desseguit va abaxar
els ulls un deis marits, espantat de que se'ls podes

LA NOVA BANDERA DE LA C1UTAT DE VICH, INAUGURADA AB MOTIU DEL CENTENARI DE BALMES
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Sovinteja també'l cas del malrimoni
que no aniría per tots els diners del món
a serhblanls espectacles y en .cambi se'ls
dexa explicar ab tota amplitut — y adhuc
devant de les nenes — peí nebot calavera
que hi va cada nit.
Y la familia escolla la narració ab johsl
admiratius d'esgarrifament y ab una
semi-rialla que no arriba a esclatar. Y
quan el nebot es fóra, no poden menys
que confessar que'l xicot es molt axerit.
— Una mica calavera, ax6 si, peró'ls
joves, ja se sab... —
Y la familia se'n va al Hit mitx esgarrifada,mitx joyosa.

Y ara, Iligarém el cap de dialech del
comensament ab un altre qu'es tanibé
molt comú.
Un senyor que no va al teatre sol dir,
quan 11 parlen de la seva abstenció:
— ¿k quin teatre vol qu'anefn, sant
cristia? —
Y no dexa de teñir certa rahó.
En vista de lo qual vaig preguntar l'altre día a un empressari:
— ¿C6m es que's decanten tant lotsvostes al genre sicaliptich?
— Es... per que'l públich el vol. ;,
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pendre per altri y, sobretot, de que s'hi
podes pendre a les senyores.
Finalment, varen acabar les dues parclles per recular afrontades, no gosaní
mirar a ningú per por de sentirse la sofocació del ridicol.
(El cas es rigorosament histórich).

Si sois fos un teatre'i qué dongucs espectacles de certa naturalesa; si'n fossin
dos ó tres ó quatre, se compendría per.fectament: Barcelona es prou gran pera
que hi hagi de tot. Y diñare Barcelona hi
ha d'haver per forsa un gran contingent
de públich que senii com una necessitat
el genre d'especiacle pornogrkfich ó semipornografich.
Pero l'original del cas es que la excepció consisteix en lo qu'hauría de ser normal, es a dir, en Tespectacle decent. Cosa
per altra part ben distinta del espectacle
anodí y sense solta qu'alguns consideren
com l'únich apropiat a les families.

Altra cosa extranya que succeheix ab

axó, es que, ab tot y
estar Barcelona infestada peí genre !i.i<««<y<i ^ " " • "
pornografich en els
seus distinls maiisos, no pot una persona anar a un local hont s'hi con7
reua que al endemá no ho sápiguen ab
escandol totes les seves conexenses.
Per una banda semblem una gran ciutat viciosa y per l'altra'ns escandalilzem
de serho.
— ¿El senyor Tal? — deya l'altre dia
un meu conegut. Y arrufant el ñas, afegía: — No me'n fio gayre del senyor
Tal. —
Y al preguntarli el per que de la seva
desconfiansa, afegia:
— Figuris que, fa poques nits, el vaig
veure a... — (qualsevol teatre de la pila;
pot triar el lector.) —
El que parlava, quan va veure al senyor Tal, hi era al teatre; Y no oDstant,
s'esgarrifava de que hi fos el senyor Tal.

— No obstant, jo conech families
que... —
L'empressari'm va interrompre pera
dir:
— Desenganyis, don Patrici, aqüestes
families, quan va comensar la onada pornográfica, que'n diu vosié, ja no venien.—

Y véusensaqui al círcol vicios de sempre. ]Y tan vicios, en aquesl casi
Les families no van al teatre per que hi
fan pornografía y'ls empressaris fan pornografía per que les families novan al
teatre.
¡Que hi vagin d'un copl Y que's reventi
despietadament tanta brutissia com infecta l'ambient.
PATRICI

CIVIL.
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JAUME BALMES Y URPIA
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