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Al10 que els a1tres fan b han fet, ja es assequible per
a tots els altres. El que no es possible per a tothom es el
mirac1e, que consisteix en fer allo que no es vol fer.

El miracle, en el cristianisme, es l'estejica de la doc-
trina. La contundencia d'un fet sobrenatural i evident que ha
de convertir els esceptics en adeptes. Hem dit que tothom esta
capacitat per fer all0 que ja esta fet, es a dir per a repetir-
ho, o almenys fer alguna cosa d'un valor equivalente El que fa
aixo careix de talent i per tant d'originalitat i de personali-
tato El caracter de cadascú assenyala una feina, una tasca de
vida propia. El merit veritable no estriba en fer una obra
no assequible per als demésj sinó fer una obra que les a1tres
obres no igualin.

De vegades, pero un hom es veu ob1igat a obrar un miracle.
Hom ha de demostrar un talent fent allo que els possib1es ta-
lents de les epoques han feto Es a dir, que a110 que hom ja des~
precia i que hom ha superat s'ha de fer per a convencer e1s
incredu1s. Posem per exemp1e un escriptor: Si es superrealista
no conquista al pub1ic o a1menys una opinió fins que no ha fet
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una obra estereotipada d'a1guna que s'ha posat com insuperable.
Aquest fet es el mirac1e. A110 que hom no vol fer i es pot fer
i que un hom es veu ob1igat afer.

Tot aixo demostra la baixa qua1itat del mirac1e. Jesucrist
no podia fer miracles si verdaderament era Deu. Si necessitava
convencer per mntja de mirac1es demostra la pobresa de1s seus
arguments. Jesücrist no tenia dignitat de pe~sona1itat divina
quan tot el seu prestigi el basava sobre quatre mala1ts o mitja
dotzena de 110nguets i de peixos.

Natura1ment~ hom pot acceptar la hipotesis de que Jesu-
crist no hagués fet mai cap mirac1e. Al~shores hem de rebutjar
e1s Evange1is. Es evident dones que els seus cronistes eren uns
mentiders de set soles.

Queda encara per observar la naturalesa del rnirac1e.
Quan un horo té un amor propi susce~ible, o bé una dignitat dis-
ciplinada; i no es tem'davant del sacrifici de la prpia dignitat



es quan es troba disposat al miracle. -5(.<)
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autor en allo que es refereix a la puresa espiritual de la seva
for9a expressiva. L'unic que en surt beneficiat es el protago-
nista.

Jes~crist feia e1s mirac1es a contracor. Es indubtable que
quan se li demanava un miracle devia sentir la confusió i la
decepció del metafísic quan se li demanen proves d'allo que
afirma.

Es a dir que la NATURALESA DEL MIRAOLE ES OBJEOTIVA,ES RE-
SULTAT ~'UN AFANY MATERIALISTA. Per tant el miracle no pot ser
una cosa o resultat d'una evidencia superior a la mate~ia. E1s
efectes del miracle en el subcionscient son d'atrofia.

EL QUE ES RENDEIX DAVANT L'EVIDENCIA D'UN MIRACLE, NO POT
TENIR UNA SENSIBILITAT PERFECTA/

La llogica del mirac1e s'enlaira desseguida cap a les coses
sobrenaturals. 1 com que al mateix temps destrueix la sensibili-
tat, després del miracle hom no pot arribar a capir res més sino
es el miRacle mateix.

Per aixo hom demana miracles. a les actual s joves generacions.
Hom demana estetica en el parlar o en el obrar. Hom té fretura
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de ser conven9ut. Pero ffinbmiracles.
1 si nosaltxes féssim miracles, ens veuriem obligats a

considerar com a savis a aquel~s que ara despreciem.
La personalitat humana ha d'obrar sempre dintre d'ella ma-

teixa. utilitzar les facultats propies per a explotar allo que
altres inventaren es propi de pobres d'esperit.

Hom esta obligat afer allo que els altres no sabéren
fer, prescindint si els ~Ema de dema o els d'ara mateix ho
sapiguen fer igual. Tancar-se dintre d'un clos hermetic i in-
franquejable de procediments i de dogmes es propi d'egoistes.
1 precisament aquesta es l'estetica equivocada ( com totes les
estetiques de causa) d'allo que ens ha dut la tradició.

Es evident que no hi ha efecte sensa causa.
Posem doncs: Causa:Estetica = Efecte: Pasterada

Causa:Veritat = Efecte: Bellesa i per tant Art.



Es a dir que l'est~ica la trobem en els efec
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al de l'anterior; si nosaltres, per diverses oauses ens veiem
obligats a obrar un m í rac'le, o sigui fer allo que la generació
anterior ha fet, tindrem

Causa: Miracle Efeote: Supermiracle.

Expliquemnos. Es evident que si nosaltres hem de fer allo
que coneixem ens veurem obligats a basar-ho sobre els coneixe-
ments o estudis que tinguem. Pero hem de tenir en compte que
ademés deIs nostres coneixements hi afegirem la nostra sensibi-
litat i la nostra fantasia. El resultat sera completament distibt,
perque l'efecte no pot ser igual a la causa, pero tindra la ma-
teixa naturalesa i ademeé encara superada.

No passa aixi en l'estetica. Posant la nostra sensibilitat
al servei d'una estetica determinada no lograrem cap resul tat
satisfactori car: encara que tinguem un coneixement profond de
la teoria estetica,la nostra sensibilitat es distinta i no es
pot enmotllar en r ' ambáerrt de 1-,'epoca or-x-8spon-en-t.-. •.....;.-..-,;...,...,.-=-........,_""""".....,. ..

Hom pot lograr pero, resultats identios, no superacions,
si hom deixa de banda la sensibilitat, o quan no s'en té. Pero
aquella obra no tindra un valor de personalitat i en canvi rB~Max
reportara una responsabilitat d'allo que no se sap fer.
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