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EL FENOMEN CONSTANTINIÀ

Certament, allò que pejorativament 
anomenem «església constantiniana» no 
és sinó la sanció per part de Constantí 
d'un procés que durant tres segles s’ha-
via anat gestant amb força irresistible 
al si de l’imperi: l’acceptació, per part 
de la base popular cristiana, de les ca-
tegories civils romanes com a norma 
evangèlica d’actuació, malgrat les for-
tes reticències de l’element jueu con-
vers. Es tractava, en realitat, del primer 
procés de «secularització evangèlica» 
que la Història coneix, i que l’ambició 
política del vencedor del Pont Milvi va 
saber fer actuar a favor seu. La civili-
tat romana s’integrava de manera in-
dissoluble dins el context del missatge 
de l'Evangeli, i això posseeix una im-
portància de tal magnitud que podem 
dir que es tracta de la primera mani-
festació catòlica de l’Església. L'Esglé-
sia cristiana, tot integrant la civilitza-
ció romana a la seva Tradició, sacralit-
zava quelcom que només un segle en-
rera hauria semblat una utopia.
Aquí deu estar, potser, aquell «quel-
com» que veia Nietzsche, més enllà del 
seu odi antijudaic, a l'hora de fer el 
Panegíric de la Roma del Renaixement. 
Ell veia —i no s'amagava de dir-ho— 
en la seu pontifícia la pervivència «sub 
specie aeternitatis» de l’imperi romà. 
Un imperi posseïdor d’una tremenda 
força de fermentació històrica, talment 
com si del seu cadàver en putrefacció 
emergís l’autèntic humus que donava 
saó a una forma de Civilització de va-
lor irreversible. Dant ja havia parlat de 
«questa Roma onde Christo è romano» 
segles enrera, i segles més tard el car-
denal Newman dirà que és totalment 
impossible aixecar acta de defunció de 
l’imperi romà.
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Segurament que algú m’acusarà de sec-

tari si dic que veig en la Civilització 
occidental la «tomba buida» de l’imperi 
romà. Però tant me fa. Mai no m’he 
avergonyit de prendre partit per una 
forma de civilització que assegura el do-
mini de la raó humana sobre les potèn-
cies còsmiques, malgrat els perills «eco-
lògics» que això comporta. Tanmateix 
no deixo de reconèixer que la supervi-
vència d’aquesta civilització ha passat 
moments crítics durant la història 
—pensem, per exemple, en l’embranzi- 
da musulmana pel nord d’Àfrica i Es-
panya, i l’expansió turca per l'Est d’Eu- 
ropa. Però tal vegada l’època més crí-
tica ha estat la produïda pel binomi 
Reforma-Contrareforma, quan els «prín-
ceps cristians», esberlada la unitat pro-
moguda des de Roma, expandiren llurs 
dominis per terres exòtiques dividint 
el planeta en àrees d’influència, però 
sense penetrar realment en l’ànima dels 
pobles que subjugaven —cert que els 
imperis de la Contrareforma permete-
ren una desfigurada exportació de l’es- 
piritualitat catòlica romana que arrelà 
en el context mitològic de les cultures 
indígenes, però, que lluny restava això 
de l’obra evangèlica i cultural de Benet 
de Núrsia o de Bernat de Claresvalls 
en l’obscura època de ferro feudalista 
europea! Quant al bàndol protestant, 
Toynbee mateix reconeix la matança 
de «filisteus» que els colons nord-ame- 
ricans van dur a terme, amb la Bíblia 
sota l’aixella, com si es tractés de la 
conquesta d’un nou Canaan.
Aquells «prínceps cristians» dividiren 
el planeta en «territoris», però no en 
pobles. Geografia política convencional i 
infrahumana que, un dia o altre, hauria 
de revertir en contra dels seus autors. 
I aquest dia ja ha arribat sota el signe 
revolucionari del messianisme marxista. 
Els «territoris» accedeixen a la inde-
pendència política amb les mans buides 
de potencial econòmic, però amb l’es-
perit curull de ressentiment. El cris-
tianisme, en tant que signe de l’antiga 
dominació colonial, és rebutjat i, al seu

CARLES RIBA I MONTSERRAT
Una lectura poètica a la comunitat, el 1949, 
sis anys després del retorn clandestí per 
Llívia, porta Carles Riba a Montserrat i li 
dóna avinentesa de sojornar al monestir. 
D’aquest primer contacte, viu, fervent per 
ambdues bandes, se’n segueix una relació, 
més intensa que abundosa, sostinguda es-
pecialment amb l’abat i amb un parell de 
monjos lletraferits. El poeta s’ofereix a 
Montserrat com a home de cultura i, per 
part seva, espera de Montserrat un soste-
niment, que diu, per a la nova etapa vital 
d’afinament cristià a què, dins el seu rigor 
personal de sempre, es troba empès amb 
tants d’altres escriptors i intel·lectuals sac-
sejats a fons per la guerra. És un moment 
de la nostra història cultural que caldrà 
estudiar i posar ben en relleu, més que 
més quan hi fa contrast, avui, l’onada de 
desmenjament religiós que, si més no per 
allò del pèndol, es manifesta a les enques-
tes entre literats joves, mig joves, d’ara.
Per carta o en converses escadusseres, 
normalment a la Bernat Metge, Riba con-
sulta la seva tesi sobre el cas Verdaguer 
per a una conferència a l’Institut, en el 
cinquantenari del qui, cenyint idees, li 
apareix com a «poeta-sacerdot» i no «sacer- 
dot-poeta»; o mira d’assegurar el marc teo-
lògic de l'Esbós de tres oratoris que, per-
sonalment, li fa tanta il·lusió; o, simple-
ment, com a home de diàleg, esplaia amb 
confiança els seus neguits humans i espiri-
tuals, dins una situació que s’allarga.
L’any 1952, ran del centenari de la restaura-. 
ció de l’Escolania, dóna el seu nom per al 
jurat del concurs literari. El 1956, enmig 
de les celebracions jubilars, té una inter-
venció important en la «Corona Literària»; 
a més de les sessions preparatòries, al 
casal de Montserrat a Barcelona, on re-
cita poesia pròpia i llegeix la presentació 
que el doctor Cardó fa de Josep Carner, 
hi aporta un poema circumstancial on pre-
ga bellament a la qui ensenyà «llengua de 
poble al Verb diví», i el dia de l’oferiment 
s’atansa a l’altar amb el doctor Cardó, 
Jordi Rubió, López-Picó, Sagarra, J. S. Pons

• i mossèn Josep M. Junyent. La presència 
d’una norantena d’homes de lletres, en 
bona part recuperats com ell de la diàs-
pora, li fa viure a Montserrat el goig d’una 
jornada irrepetible de retrobaments i de 
nostàlgies.
Encara caldria parlar de la Imatge que 
l’abat li havia fet arribar a la nova casa 
de Cadaqués amb què els amics obsequia-
ren el poeta en el seu seixantè aniversari. 
Carles i Clementina ho visqueren «com un 
conte meravellós», una cosa que donava 
forces «per a creure i continuar».
En fi, quatre anys després de la mort, en 
el trasllat de les despulles, l’abat Escarré 
segellava amb paraules d’amic l’estima per 
«l’home d’amor, d'inquietud i de lluita» 
en qui reconeixia un gran cristià.
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