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Segueix despertant l'interés públic la qües
Es pot preveure un Nadal tranquil en l'es
projecte
Aprovat
el
tió
d'Irlanda. Acordats els extrems del pacte
afers
políties,
fera deis
in
deis Sants (de lec
entre la Metrópoli i
d'Ordinació bancária al Congrés; essent
inte'gre en
aprovació
al
Senat;
disposat
molt
interessant,
publicat
tura
minent la seva
el Govern a tancar les C,orts amb motiu de edició de The Times de 7 de corrent) es tra
les vaca.nces de Nadal, tot fa preveure una ben resisténcies en els extremistes de la
temporada curta de tranquilitat en el món sinn-fein, capitanejats per Mr. De Valera,
per a l'acceptació de lo concertat amb Ingla
de la cosa pública.
terra. I davant d'aix6 no es d'extranyar que
I amb el Govern que tenim, ,probablement
espanyol
del
tanca
el Dail Eircann tingui sessions sorolloses,
no es queixara el poble
molt mogudes i apassionades, i que s'esperi
ment de Corts, ja que, després de molts anys,
en tot el món amb 'emoci6 el resultat de la
el Govern, governa.
assumptes
queden
prou
importants
votació que ha de decidir la sort definitiva
Tres
d'aquella dissortada illa. Poques hores, des
per a ocupar l'atenció deis homes que tenen
del moment en que escrivim, hem de tardar
en la seva ma la direcció de lEstat. El pri
Marroc,
precisament
en saber-ho.
mer, la nostra acció al
les nostres tropes
Les relacions entre Alemanya, França i In
ara més intensa, ja que
glaterra segueixen amb les dificultats a que
han comer-wat l'avene a la regló occidental
El segón, la reunació de la vida comercial tothom está acostumat. Els Gabinets de Lon
interrompuda en l'esfera del tracte dres i de Paris no acaben els rezels mútuus
suara
Ara, peró, s'ha cel-lebrat una conferIncia, a
amistós amb la República francesa. Es aquest
un
delicat,
tant
per
encarregar-se
la
Downing-Street, entre en Briand i Lloyd
afer
solueió a l'es-fera de la diplomácia, George, ignorant-se an aquestes hores eL;
seva
qua.nt per afectar interessos quantiosos. Peró assumptes tractats en la mateixa. Sembla, de
sembla que a darrera hora el Govenn francés totes maneres, que Franea fa qüestió de Ga
ha reaccionat un xic davant la fermesa del binet, per entendre's amb Inglaterra (segon3
L'Echo de Paris) el que aquesta nació no's
Gabinet Maura, i sembla quels francesos
ruptura
donat
compte
de
que
la
els
mostri propicia a donar allargaments i faci
slian
perjudica més a ells que a nosaltres; tant, litats de pagamént a Alemanya en l'assump
que les Cambres de Comere de Burdeos, Cet
te de les reparacions.
te i altres han parlat ja ciar en l'assumpte
Els representants d'aquesta nació, en can
i fet inculpacions al Govern de Mr. Briand vi, es troben a Londres negociant novament
per la manca de miraments i de delic.adesa
sobre aquest assumpte. Veurem quin éxit
en que
va arribar-se al rornpiment.
obtindrán, ja que a pesar de la resisténcia
deis crits deis Trancesos els fets económies
El tercer, es la confecció del Pressupost,
d'ingressos
que
han
de
o millor, de les lleis
del món están per clamunt d'uns i d'altres
constituir a base del mateix. En Gambó no Ja's comenea a parlar d'una conferIncia pan
europea, iniciada pel cap del Govern anglés
es partidari d'establir nous ingressos, ja que
desnivel
es home convenlut de que el
no ha
de la que formarien part vencedors i ven
d'esser molt gran si les ocultacions desapa
euts. I es aquest
camí per a la restau
reixen. De totes maneres, aquesta tasca, junt
ració económica d'Europa.
A l'Argel ha mort l'eminent músic Saint
amb les reformes que'l Ministre pensa ini
Saens. El Senat francés s'ha pronunciat fa'
ciar en matéria d'Iiisendes locals (de Muni
cipis, de Provinvies i de Mancomunitats) no vorable a la reunació de les relacions ara)
han de deixar de preocupar al Ministeri.
el Vatich, comeneades pel Govern. El Govern
Qui no dirá, demés, que aquests tres pro
xinés es en crisi. I son tantes les qüestions
blemes, amb els que puguin anar-se presen
internacionals pendents en el món, que horn
(i
amb
la
ditxosa
qüesti6
tant
militar mai
ha de tancar la crónica per agotament de
resolta, i sempre renaixent, per dissor) no l'espai, no del tema.
un Covern que
son prou per a que
vulgui
governar,

pugui?

ONESELF.
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que

Lita per entronitzar
el regne de la pan

espandir

difondre

i

els ideals cristians,
avui que la humanitat redimida
homenatja el naixement
de Jesús Infant,
Den i 'libertador dels bornes,

desitia

a

sos

llegidors

boiles
festes
de

unes

Nadal

jYadal
torna semIne. Ja se'n pot
de vegades la seva alegre remor, i res
tar sol l'hivern amb el fret i la neu, i a l'a
Puntar la primavera venir-nos cd damunt
aquella mística tristesa de la Passió i mort,
que es redempció i vida, i entrar al maig
plé de flors, i acostar-se majestuosament el
Corpus com consagració de la plenitut de
.l'any'i de que ja res pot haver-hi més enllá.
Dones hi ha, més enlla: hi ha l'ardencia de
l'estiu, el mustigar-se les flors i caure el
fruit, entregant-se, i el morir tot, a l'últim.
I damunt de la terra nuct, hi cauen les
neus i sembla que ja tot s'ira acabat. No inés
el pagés serva la fe: amaga la llevor en el
Si misteriós de la mort i s'espera. I a fe que
tot sembla que s'hagi ac,abat.
El sol va fugint enllá de l'horitzó; la terra
es va refredant: es la fi. Pero', heu's aquí
que en ?nig de la neu i a mitja nit, compa
reix un noiet tot nú, que riu i brilla...
Ha tornat l'infant! Ha tornat l'infant! Tot
es torna a començar! La vida es eterna,
donc.s?Els homes arraulits en les cabanes,
nuen,' i els que s'havien apinyat en les ciu

Nadal torna;

anar

tats resplendents d'artificis per oblidar la
?nort de la natura, riuen també; i igualment,
els que peregrinaven pensatius per la i T12,mensa obscuritat deis camps.
L'Infantó ha tornat! i tots se sentem in
fants de nou, i no se senten del fret. Que
!ti fa el fret, que !ti fa la neu, que lti fa la
desolació de la terra i la obscuritat de la nit?

hi ha tal fret, ni tal obscuritat, ni tal
l'Infant ha torna. I tothtom se'n va
a la festa per la neu de la nit.
Aquest Noi rialler que hi ha en l'altar, es
l'Etern Infant que ?ti ha al bell fons de la
nostra anima; no el sentiu algun cop, i fins
se»?,pre si tant voleu?
Quan la tribuació faci trantollar, com un
gran cop de vent, la vostra casa firts ele fo
nantents; quan el dolor sembli eixugair totes
les fonts de la vostra vida; quan la violencia
de la lluita humana deixi entere el vostre
bra,g, o bé el sofri?nent de pensar marceixi
vostre front, o la ~tia vos estiri al 4it i
vos enfosqueixi ele sentits, orideu l'Infant,
cricleu l'Infant! i vindra; tornará: torna sem
pre. Darrera la tribulació, darrera el dolor,
darrera la lluita, darrera la malaltia i fins
la mort, hi ha en vosaltres una rialla infan
no

mort:

til,

que

s'espera...

No !ten vist Inca el lnig riure d'un martir?
o be el mig riure d'un savi? No heu vist al
•una vegada mig riure un moribund? Dones
es l'Infant: es l'Infant que lti ha a dins; el
Noi que torna sempre, sempre...
I els infants més xiquets, el nin, que no el
veieu com ?nig riu a tot? Us el mireu, i riu;
us gireu, i riu a la seva mare que el té; el
deixeu tot sol, i riu a l'espai fruid; ensenyeu
li el cel, i mig rin; poseu-li la mort al davant
i encara mig riurá. Potscr plorará en el do
lor, en la obscuritat, o de por del monstruós,
pero' espereu-se i, a la més petita girada,
para en sec el plor, resta com assombrat i
de seguida mig riu sota les "lagrimes que té
encara.
es

Perqué, al capdavall, tot li es igual: tot
igual davant la seva rialla triomfanta de

tot.
I

dones, qué més som, nosaltres? qué més
sabem que en del misten i de la vida? i per
qué no hem de mig riure a totes les coses
que no comprenem, al capdavall? I que per
ventura podem dir que en comprenguem ben
bé cap? Mireu-vos- el l'Infant etern: Eh ho
sap tot i, per aixo, mig riu eternament.
Dones, algun motiu d'etcrn somriure hi deu
1utver en el bell fans de totes les coses.
1 aquest motiu deu esser el que somriu a
dins de noscdtres a la fi de tota tempestat:
el nin innocent que duient dintre i que sap
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fou aixa el que volgué
Infant del Nadal, a son temps,
acaronant els nevs petits, digtté als

mes que nosaltres, i que es el millar de nos
altres mateixos. I d'aini fem la [esta per Na

nostra innocéncia. No

dal. Quina grossa [esta!
La [esta del Nackil, d'aquest poder que te
nim d'eterna naixen,o, de renaixer sempre
de nosaltres mateixos, de fer de la nostra vi
da un començament infinit, d'esser sempre

quan,

de nins.
De veurg cada cosa COM a nava, com si la
veiessim per primera vegada: amb sorpresa,
amb innocencia, amb maja Halla. De portar
la nostra vida amb un bell tant se me'n do
na; de deixar-la portar pel sant instint de
una mena

dir aquest

deixebles: «En veritat vos die que el
rebi el reçrne de Deu cerrn un nin, no
hi entrar'á? Dones, pobre d'aquell que no set
piga fer-se nin!
Miren la taula del dinar de Nadal. Al vol
tant del pare, riuen els fills, riuen els nets
en flor, riuen els més xiquets que se senten
agermanats amb ele més grans, i fine q,mb el
pare i la maro; i a braç de la mare, més
joya, riu el que acaba d'arribar i que en
seus

que

cara

mitia rialla siga sem
pre purificadora de la [el de la experiencia,
dels mals humors de la dolor, del car-agre de
la lluita. Que la nostra ?mima resti sempre
Dones,

que la nostra

pura com d'infant, sota
Hem de refer cada dia,

no

no sap res.

el mestre de tots, perqué la se
la més pura.
Tots son nins a la tarda de Nadal. Oh!
quina alegria la del Nadal etern...!
I aquest

va

rialla

es

es

qualsevulla mácula.
a

JOAN MARAGALL.

cada marnent, la

grandesa del Nadal i compendrán

El Nadal del soldat
En moltes llars aquest any no hi regnará
l'alegria. Nadal es festa de familia. El pare i
la mare qua.n seuran a taula trobaran a
mancar el fill que iluita en les terres inhospi
taláries del Marroc i les lragrimes humiteja
rán els seus ulls.
Sempre havem de sentir pietat pels pobres
soldats que son sotmesos a les privacions i
tortures de la guerra, peró molt més en
aquesta diada de pau i d'amor que s'estre
nyen més els vincles de familia.
La nostra joventut pletórica de vida es
allunyada de la llar. Avui no n'hi haurá ni
un que
deixi de pensar en la pátria. En la
tristor deis camps de batalla pensaran amb
el poble rialler, a.mb la casa estimada deis
pares i amb els amics. La guerra será més
trista i més dura, perquI el dia del inaixe
ment de Jesús l'amor uneix els homes i el
cor no

sap

odiar.

bon Jesús, que sap aeonhortar dalea
els aíligits, portará una mica de ela.ror
llars desolades. El petit Infant, que es
la joventut, asserenará .I'ánima dels
nostres soldats i els hi omplipá el cor de pau.
Potser s'adonarán per primera vegada de la
El
ment
a les
tima

tot el seu

sirnloolisme. L'ánima amb el dolor esdevé més
viva. El món celebra el Nadal preocupant-se
únicament de satisfer les necessitats d'aquest
pobre cos impur, fet de fang. Es reuneix a
l'entorn d'una taula i l'omple de menges ex
quisides. I l'esperit? Es que hem de deixar
lo morir? Es que els cristians s'adonen de la
vera signific.ació del Nadal? Els platxeris de
la vida entenebreixen els ults i omplen el
cor d'impures cobejanees. Els soldats, ádhuo
rnés materialistes, veurán somriure l'In
fant Jesús com mai l'havien vist. Sentirán
que la seva ánima es desvetila i que el seu
cor s'omple de pau. Peró es trobarán sois
la solitud será més corprenedora.
Pensem, dones, amb els pobres soldats que
avui enyorarán Yescalfor de la llar i el ben
estar de la pátria. No siguem egoistes. Si p0dem donar-los-hi una mica d'alegria, mos
trem-nos pródigs i generosos. I quan ens tro
bem units amb els nostres pares i els nostres
es

bé amb els nostres fills, sapiguern
descloure els llavis i dir una oració senzills
i solemne per la joventut forta i ardida que
eomplint els scus deures es troba Iluny de
nosaltres i ens obra els bragos per donar-nos
l'abrag de germanor.
J. C.
germans

o
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festa de llibertat

Primera aparició sobre la terra del gran
Alliberador deis homes: aixó és la festa de

Nadal.
L'aspiració

constant de la Iglesia en la
vuitada que precedeix aquesta festa, con
densant l'anhel de totes les generes humanes
abans de la vinguda del Crist, és un clam
immens d'alliberació: Vina, oh Emmanuel,
Rei i Senyor, vina, i no triguis, a alliberar
nos; vina, i salva'ns; deslliga'ns, i treu-nos
de la presó de tenebres, de l'ombra de la
t; vina, i en, l'obra del nostre rescat
fes mostra de invencible poténcia.—I, en la
Missa Major de la diada, prega: Feu, Senyor,
que el Neixement en carn humana del vos
tre Unigénit ens alliberi, a nosaltres antics
eselaus sota el jou del pecat.
Obra d'alliberació és l'obra del Fill de Déu
a la terra.
Lliure havia fet Deu originariament a rho
me. Ordre de llibertat era l'ordre diví de les
coses

humanes, vigent

en

el

Paradís; joc

ex

pedit i fácil de totes les poténcies i forces
de la humana natura, sosting-udes i empeses
Per la força divinal de la grácia, cap a Falta
de„stinació de la nostra vida terrena; ágil mo
viment de l'esperit, condicionat, per?) gens
trabat, veis la possessió definitiva del Bé,
benaurança infinita...
Trágic ensorrament d'aquest ordre de 111bertat, per a tota la semença d'Adam, fou .la

culpa hereditária.
Restauració pleníssima de Ilibertat

per al

llinatge fou l'obra de Jesús.
fi ha un esclavatge capdal, font i arrel de
tot esclavatge. Es l'esclavatge del pecat. Com
Poden fer promeses de llibertat—diu, deis
Pseudo-profetes i falsos redemptors del seu
ternps, l'Apóstol Sant Pere (II Petr. 3)—
essent' ells eselaus de la corrupció, junyits
nostre

concupiscéncia a les sotzures de la
menyspreadors de l'autoritat, superbs i
gosats, predieadors de cisma, blasfemadors,
Per la

earn,

bésties

sense

raó que posen llur felicitat

en

les voluptuositats efímeres de la terra, diso
luts en Llurs orgíes, amb els ulls plens d'adul
teri i el cor encés d'un desig insaciable de
Pecat, seductors d'Animes, esperits entrenats
en l'avaricia, fills de maledicció, desertors del
dret camí, fonts eixutes, núvols agitats pel
remolí de la tempesta, altívols, que ami) or
gtilloses paraules de vanitat semporten amb
afaks cap as camins de la luxúria i la dis
bauxa als qui poc abans s'havien separat
deis hornea sectaris de l'error? Com promete
ran
a

Ilibertat,

l'esclavatge

essent ells mateixos

de la

corrupció?

subjectes

Hi ha un esclavatge capdal, font i arrel
de tot esclavatge. Es l'esclavatge dei pecat.
Per aixé tota tasca d'alliberació que no co
menci per llenar, amb forta embranzida, el
jou de la culpa, per desfer el captiveri del
pecat, per rompré els lligams del vici, és es
forç perdut, gest eixorc de rebel-lió deses

perada.
El pecat fa els pobles miserables—diu la
paraula sagrada (Prov. X/V, ,34)—. El pecat
fa els homes esclaus: esclaus del Maligne, es
claus de la passió, esclaus d'altres homes em
portats de la passió i instruments del Ma

ligne.
Hi ha l'esclavatge del pecat, font inestron
cable, arrel viva i perenne de tot esclavatge.
Per aixó hi ha també

una

alliberació

prin

ceps, font ubérrima de tota alliberació. Es
l'alliberació de la gráeia, novament baixada
del cel a la terra amb la persona del Crist.

Diu Eh mateix, en l'Evangeli de S. Juan:
Si el Fill vos allibera, sereu veritablement
lliures (VIII, 36).
Veu's aquí l'alliberació fonamental i básica,
mare de tot veritable afranquiment.
Veu's aquí la que ens alliçona la gran dia
da de Nadal, l'esta de llibertat.

J. M. LLOVERA.

A la Missa del Gall
Tot bategant de dents, riem, riem
que el fred pesigoller causa alegria.
Sembla que el glaç, que pels carrers veje ni,
la blanca lluna, glaç de llum, el cria.
Amb quines filigranes d'art surrrem
l'hivern els nostres Kifecs aparia,
quarnint-los d'un extrem a l'altre extrem
antb randes de brillant cristaleria!

o

Al

Es la nit gloriosa de Nadal,
la més bella nit entre les nits!

temple, quin esplbidid festival!

Jesús es nat. Besem sos peus petits.
Tot riu... i eíveu al Ilustre matinal
que la rosculds'ha tornat confits.

J. RUYRA.
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ti

ha rés, per petit que sigui, que no sigui dig
treballadora,
ne de la divinitat! I tu, classe
ric,
que
fas, que no
sents
enveja
del
que
les festes de
saps aprofitar-te del tresor de la pobresa?
Oh! si sabessis quan dificil és tenir a la ma la
ha
ofert
a
poma prohibida i no tastar-la; a tú, Nostre
L'Iglesia, l'esposa de Jesucrist,
jamai
amoretes
que
Senyor t'ha posat en un 1Loc racerat ,perqué,
Espós
totes
les
son diví
rnés facilment et conservis i milloressis pel
cap més esposa ha somniat per a honrar i
divina,
sortida
gran goig del cel, i tú et dones mal temps
festejar al seu estimat. Eva
al
enverinant-te les sangs, desitjant alió que no
diví,
parla
i
canta
de
l'Adam
del costat
de
omple l'esperit i amussa, moltes vegailes, la
seu
arnat tot Tony, la cançó de l'amor i
cantant,
el
temps
de
l'adoració. Tot
recorda
vida de l'Anima. Mira a Jesús en el breçol;
promentatge, de resperança ansiosa; quan estíma'l i et sentirás fort, d'una riquesa més
poderosa que l'or, i et sentirás a dins rale
somniava son bell semblant, sa paraula pene
guaridor
tota
ma
gria, aquella alegria que ha fet cantar a tot
de
trant i dolça, son mirar
i
august
espantant
la
mort
el noble cristiá durant vint centúries les
son
gest
laltia,
canoons de Jesús en el pessebre, aquelks na
fent reflorir la vida. En el record de rarri
ráni
no
mon
(que
dales que ens fan tornar el cor de nin i
hada de l'Amat en aq,uest son
porten
l'ale
el voldrá coneixer), l'Iglesia riu d'alegria; les ma blanca, aquelles tonades que
la
cor
perqub
son
filies
de
gria més pura al
cançons tenen l'aire joliu i original deis cants
que
és
d'esperit,
peró
de
pobresa
L'espós
ha
arribat
nin,
simplicitat,
la
de l'infantesa.
nin gloriós, amb companyia d'angelk, amb la una gran riquesa per a ránima.
El cant é,s la llum de la Inraula; es l'ex
sirnplicitat divina de 1 etern.
presentiment
la
ving-u
pressió
deis afectes sincers i profunds; és la
de
En el temps de
esteriorització de la plenitud de
nomenada
l'época
necessária
en
la
terra,
en
da de Jesús
l'Anima. No cantar el noble en la liturgia
d'advent, tot el poble crisWi hauria de tre
llumi'hós
que
fa
quasi vol dir distraed& incomprensió, desás
molar del desig del Nadal
humanitat.
sociació de sentiments o, al menys, manca
d'akgria
la
florir
tota
d'aquell caliu amorós que demana l'expresií
El temps de l'advent es répoca de l'espec
patriarques,
el
Lliberta
clamorosa deis sentiments profunds.
tació. El Promés als
Potent
entre
els
En l'antiga liturgia, la classe humil canta
l'esclavatge,
el
Po
dor de
espontáneament; el sentiment viu, la fe
va
tents, la Llum, la Grácia, la Dokor, la Veri
reclamaven el cant; en la nostra
s'el
que
s'acos
sincera,
sent
tat i la Vida de l'ánima,
época de crisi religiosa, s'ha de fomentar el
ta en sa majestat dignissima; i els esperits
funció de
tremolen de goig i de temença en sa miseria. cant popular en.,l'Iglesia perqué la
sentiment
d'orientar
el
mateix,
sentrotlli
rorgue;
s'ha
neteja
Oh! poble! recull-te dins tu
directe
participació
aquest mirallet del cel que tens com guspira Popular per majá de la
funcions
litúrgique,s.
divina dins aquest vas de fang que en diem en les
Quin relleu tindrien les festes de l'Iglesia
cós, i canti tothom, del més humil al més po
Quin
derós, responent al cant sagrat deis sacerdots: si el poble hi prengués part directe! des
cristiana
s'en
pleníssim
de
vida
sentit
pendria! Tot l'anell litúrgic de l'any brillaría
Rorate, coeli, desuper;
radiant i hermós, pré de sentit místic, pene
et nubes ipluant justam.
trant tots els fidels les profonditats augustes
deis sants misteris!
cantará,
per
I quan Jesús es nat, qui no
Potser SOM lluny, encara, de conseguir que
en
que
sigui?
Si
fins
l'home
més
gota cristiá
tan activa
fangat en els dalers del mon sent una rialleta el nostre poble prengui una part litúrgiques
manifestacions
expléndides
d'alegria!
en
les
en la seva ánima! Si tot riu i plora
que es dona
Un alé misteriós passa per l'aire, que fa de l'Iglesia. Encara Id ha cristiá
temple;
i tenixm
en
el
vergonya de cantar
abaixar les altíssimes torres de l'orgull, que
de
poble,
del nos
malta
part
quina
tristesa,
fa redreçar tot lo rnés humil de la terra, i lo
enriquit
part
poble,
per
altra
simpátic
de
la
tre
i
lo
tot
se
troba
en
l'unissó
gros
xic
honra
dignitat igualadora de coses creades per la de tan belles qualitats de sobrietat i coneixe
mateixa bondat de Deu. No hi ha gran ni desa, el tenim allunyat del tot del
petit davant del miracle del Nadal, davant m,ent i sentiments religiosos.
el
Mireu com tan poc arrelat que tenim
de la simplicitat absoluta de Deu. Deu in
SIL'
cant del poble a l'Iglesia i, no obstant, la
mens fet un nin, propter nostrem salutem.
Oh!, canta, poble; canteu, infants! Que canti 1:utació a la Verge es de lo que sentiréu L
sovint cantar pels fidels en el temple.
tot lo més humil de la terra, perqué ja no hi

El cant del

poble

en

l'Iglesia

•

CATALUNYA SOCIAL
Sabe Regina forma

sempre el chor més nom
brós en nostres esglesies. I es que en la salve
hi ha tot l'enterniment i la dulgura i l'espe
ranla que necessita el cor de l'home, i Maria

l'estrella d'aquesta esperanca; perqué se de
mostra Regina com no hi ha hagut cap dona,
puix que es verge i mare: té tota la pleni
tud i tota la puresa. A Ella poclem clamar els
que tenim el cor prou despert per a conéixer

es

mon no és casa nostra, ben nos
hi trobem desterrats; i mirant la
dolca cara trobenn consol ala nostres
seva
plors i gemecs; i animats pel seu confort, la
clamem advocada perque ens dongui el fruit
de les seves entranyes, el dolcíssim Jesús,
que, tenint-lo a Ell, ja ho tenim tot.

que

aquest

tra, i

ens

LLITrs MILLET.

has fet res menys que bastir i perfeccio
una familia cristiana.
Potser ni tampoc t'has donat compte de la
grandiositat de la teva obra.
Perque amb aixel gaire bé has cornplert to
tes les teves obligacions socials ami) aquesta
acció social gran i meritória com cap altre.
Perque has sostingut en ta familia la mi
llor escola, d'educació per a tú, ta mullen i els
vostres fills, millor que cap universitat i que
cap col-legi i que cap centre educatiu.
Perque has ensenyat a tos fills a desplegar
les ales de la seva activitat en profit de la
no

La familia cristiana
Posem que tú llegidor d'aquestes lletres
tens formada una familia.
Que la seva primera pedra va esser col-lo
cada al peu de l'altar, com l'Iglesia mana i
que sens oposar obstacles a la voluntat de
Deu, tens tots aquells fills que Deu t'ha vol
gut donar.
Que has treballat per a mantenir-los en
bona salut, que no has perdonat despeses per
a La llur instrucció i educació, que entre tú
i la teva muller els hi haveu ensenyat. els
seus deures morals i religiosos i del seu c,om
pliment els en haveu donat exemple; cosa
aquesta de rellevant importáncia.
Que has procurat de performar la familia
tan perfectament com has pogut, mantenint
l'autoritat deis pares, fent vida de familia
fins aUa on les circuristáncies t'ho han per
Inés, portant la familia sencera a missa del
diumenge, complint justament amb ella al
gunes devocions que son gaire bé de necessi
tat al llevar-vos i al anarvos-en al lit, i pas
sant tots ,els dies el sant Rosa.ri com era us i
costurn en la nostra terra, portant-los a re
bre amb tú i ta muller eLs sagraments de la
PenitIncia i de la Eucaristía (alabada sigui).
Que juntament ami) la teva familia has
cercat honestes diversions, allunyant-vos de
aquelles que son mundanes en les que perilla
de mort la innocIncia, preferint aquelles que
troben a l'aire lliure més mediques i més sa
nes pel a:1s i
Que has treballat i has acostumat a treba
llar als teus fills inculcant-los que el treball
demés d'ésser de necessitat es un manament
de Den i forma un ambient en el que gaire bé
expontániá prospera la virtut.
Dones si tot aixe has complert, arnic rneu,

nar

societat, cosa aquesta que no s'ensenya en
cap lloc millor que en la familia.
Perque has actual com una delegació de
la Paternitat i de la Providéncia de Deu, cui
dant els fills teus que son, més que teus, fills
de Deu.
Perqué has fet violéncia a Deu, diguem-ho
així, atraient damunt de tú i deis teus la
seva paternal benedicció no pas ociosa sinó
tota ella plena de poderosa protecci6
Perque amb la teva activitat per el treball
i amb la teva paciéncia en les contrarietats
i amb la teva continuada pietat Olas rublert
de bones obres i de santetat.
Perque aquesta santetat i aquestes bones
obres no serán, si a Deu plan, plantes isola
des, sinó que rebrotarán en elS teus fills i en
els teus neta, formarán una vinya de la qual
tú n'has sigut el plantador.
Perque has vingut a ésser com un sacer
d.ot i la teva casa será un temple d'adoració
el qual tú ets qui maneges
a l'altíssim en
incenser.
Tú trobarás dintre de casa teva la major
felicitat que es pot tenir al mon, la societat
tes cleutora de un gran benefici i el Deu
Just i bé com és et té ja preparada la teva
corona.

J su:\

RAVENTOS.

•

Ex

ore

iniantium

(Del poela anglés Francis Thompson)
Jesús infant, fóres també

jo, petit, lleugé?
De veure lluny el cel en fló
qué en pensaves, petit com jo?
No t'esgua,rdaves el cel clan
cercant els angels voleiar?
Jo hauria plorat, perdent
poruc com

una casa de blau lluent!
Aire amunt hauria cercat
els meus ángels de vel elaurat.
1 quina plors en a1çd'm del llit:
ni un óngel que'm posi el vestit!

Vas tenir joguines també
(a cavan blanc, l'estel lleugé)?
I jugaveu amb diamants
Tu
ele angels no massa grana?
O potser, bo i jugant a fet,
rera un ala estaves quiet?
T'agenollaves, a la nit,
amb les mana plegades al pit?

I no't cansaves de resar
ni et solies endormiscar?
I t'agradava que ele infants
et preguem, apretant les mana?
I no et besava, en sé la nit,
la Mare, plegant-te el vestit?
I en el lit, sabies
ben tranquil, des prés de resar?
Prou te'n deus recordar de (luan
com

jo

eres

,petit infant;

i prou saps que resant tot sol
no en sé pas con el pare vol,
(quan Tu eres petit també,
en sabies de resar bé?)

Vina, dones,
a

com

un nen

petit

sentir-me parlar seguit;

plegats i do'm la m?t:
sóc petit i no sé parid.
Al teu Pare podries díi
la ven prima d'un nen com Tu,
dient-li: —Pare: he recollit
la plegáxia d'un nen petit».
anem

I Ell una mica somriuni
veient que és el mateix parid.

MARIAN MANEN, trad.
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Els sants llocs del naixement
Tanmateix és una bella cosa, bon punt s'a
Nadal, fer memória deis indrets on el
misteni de l'Encarnació i la naixença del Fill
de Déu s'esdevenien. Ara eabalment que som
a la vora de la festa gran,
seguirem, si a
Déu plau i amb volada de fantasia, aquelles
terres llunyes petjades per Jesús en sa vida
mortal.
Dones veu's aquí com en avall, avall de
Galilea i tocant a la plana d'Esdrelon, era un
poblet petit i obscur que es deja Nazaret.
Les accidentalitats d'aquella alta regió pales
tiniana, tota muntanyenca i ufanosa, torna
ven un pla,txeriós bressol cada vall que ver
dejava al peu mateix de les vessants que hi
allaxguen les grans serres.
Dones en aquella petita vila de les flors
que ara,,després de multiplicades vicissituds
históriques, és una eixerida població d'uns
6.000 habitants, en aquell poblet de no-rés
que ningú no en parlava, vivia lla.vors la
Mare de Déu en conformada pobresa, despo
sada com era amb sant Josep, qui, malgrat
d'ésser descendent de reis, s'havia de gua
rlYar la vida per ell i sa esposa fent l'ofici
de fuster.
I val a dir que si l'un feinejava tot el dia
per afanyar el jornal tan necessari, la molt
santa esposa aparellava amorosament la mi
nestra que els sostenia les forces i endreçava
la caseta amb molta cura i traça. I quan
calia, Maria Verge, tal com les altres naza
renes del veinat i del poble, amb aquella mo
Tenor tan galana del seu rostre i el posat de
donzelleta molt gentil, eixia de sa casa duent
al cap l'innfora clássica, i se n'anava cap a
la font avui anomenacla la Font de la Verge.
1 en essent allá, així que E n'arribava el
torn, pouava de l'aigua fresca que a migdia
seria un refrigeri per la gola seca del sant
sPlós, el qual, fadigat de la treballada, venia
a reposar una galan estona sota l'ombra del
sostre pairal i a refer-hi les seves perdudes
forces amb el dinar que ja li tenia a punt
la bona Mare de Déu.
I en aquella caseta tan pobra de Nazaret,
quan la plenitud del temps fou arribada,
.s'esdevingué el misteni de l'Encarnació. Aixó
devia ser en un matí primaveral, quan pas
sava pel cel blau e/ sol manyagoi i tebi, quan
,entrava pels portals la música deis ocells i la
flaire de les primeres roses; en aquella hora
devia ser, quan la Verge Maria
costa

,

Estant retirada—en una cambreta,
l'Angel hi va entrar—per la finestreta.
I quina claror rosada, per tot! I el Missat
ger celestial, quina argentada melodia, salu
dant la Verge:
--Déu vos guard, 'Mara— de gHlcia sou plena.
La nit de Nadal—sereit Mare i Verge.—

I, volent-ho Maria, fou fet el misten. I
dins aquell poblet que ningú no sabia al món
baixá a pendre carn mortal, a fer-s'hi home
el mateix Verb de Déu.
I ara, en memória, en el loe on s'encarna
va el Fill de l'Etern hi ha una església dita
de l'Anunciació. Té tres naus i és feta de
l'any 1730. La cripta, lloc precís del sant
Misten, ve sota l'altar major i s'hi baixa per
una escala de marbre que hi ha entre les
dues que pugen al presbiteri. El primer ves
tíbul, s'anomena Capella de l'Angel i darrera
hi ha la Capella de l'Anunciació i altres ca
pelles encara.
Obrada, dones, l'Encarnació, s'esdevingué
que Octavi August, sota l'imperi del qual
estava també la Palestina, decretá, com a
instrum,ent

inconscient

l'empadronament de

Compteu la

pena

de la

tots els

d'aquelles

Providéncia,

seus

súbdits.

amargues jor
sap si a peu, i

nades de caminar, fetes qui
quan no, amb l'auxili ben mesquí d'una
mansa somera pacient. La Verge, a la qual
calia un delicat repós, haveri'a,nar-se'n tan
lluny entre gent mai vista, camí enllá per
solells i ventades, entre muntanyes desertes,
potser en dies rúfols o gebrats; i l'Espós
sant amb el neguit de la pobresa partint-li
el cor, tement-se que el Fill de Déu ara
abans d'ara vindria al món sense trobar, ni
tan sois, rescalforeta d'una pobra llar.
Es gairebé segur que esmerçaren quatre
dies per fer el camí de Nazaret a Betlem.
Eixint del seu poble de bon matí, degueren
travessar la Via marítima, i passant per Jiz
re'el arribaren al cap de la primera jornada
a Genin en la Samária superior. L'endemá,
agafant la carretera de Gebna, i un cop aquí,
trencant a l'esquerra, anaren a fer nit a
Sichem. Al matí del tercer dia empendrien
la caminada cap a Lebona i Silo, arribant al
vespre a Betel. Cap a la fi, en la darrera jor
nada, fadigats com devien estar els pobres
caminants, aliaren cap a Rama, la vila de
Benjamí, entrant, al cap d'una estrieada
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la Ciutat santa, la capital de Palesti
na i centre religiós del poble jueu, Jerusa
lem. La visió i breu estatge en aquella ciutat
tan plena de tendres i reconfortadores re
wrdances, enfortí, hen segur, l'espera deis
sants esposos per acabar en aquen dia ma
teix el seu dolor6s pelegrinatge. Ara no hi
ha en la gran ciutat ni ombra gairebé de sa

airet gelat. Per defensar-se d'aquella gela
bror que els causava uns tremolins d'esga
rrifanea, i essent ja cap a la vora de la ma

passada grandesa religiosa.

Ara, damunt el sant loe on el Mcssies ve
nia al nión, hi ha la Basílica del Naixemenl,
que sembla ser la rnateixa que hi bastítsanta
Elena. La intervenció simultánia de dife
rents cultes cristians ha desfigurat moltís
sim aquell venerable i sumptuós monurnent.
Travessant la paret divisória, s'entra al
chor dek
creuer on hi ha al mig el gran
grecs i a banda i banda una porta i escala
que duen a la cripta, dessota el chor, on hi
ha la Coya del Naixement. Está completa
ment desfigurada amb multitud d'ornaments
atapeits sense cap orde ni bon gust. Els cis
matics grecs en tenen ara el domini. Al fons
occidental de la Coya hi ha un altar i en el
seu paviment els pelegrins besen amb fervo
rosa emoció una gran placa d'argent en for
ma d'estrella on se llegeix la inscripció lla
tina: Hic de Virgine Maria Jesus Christus
natus est; aixó és: Aquí nasqué Jesucrist, de
la Verge Maria. A la vora d'aquest loe hi ha
una altra Coya dita del Bressol, on se creu
que la Santíssima Verge aconduí son Fillet
nou-nat dins una pobra menjadora.
En l'hora de mitja nit d'aquell primer Na
dal, quan naixia el Jesuset dintre la Coya,
tots els angels del cel feien música cantant
melodiosament Glória a Déu en les altures,
i en la terra pau als bornes, ala qui Deu tin
gui en bona voluntat. I Déu tenia en bona
voluntat uns pastorets de vora Betlem als
quals s'aparegué en aquella hora de init un
ángel per dir-los que el Messies era nat
que a Betlem se'l trobarien tot enfredolicat
dins una Coya a la falda de sa Mare, Mare
Verge. I els pastors se n'hi anaren amatents
duent al Nad.aló tot de presents d'amor,
mel i mató i els anyells més gais de ses ra

Inés,

a

En eixint de Jerusalem

Betlem,

es

troba,

a

pou tot envoltat de

,

per

anar

cap

l'esquerra del camí,

a
un

pedres mil-lenáries. Es

aient-slii les caravanes de camells, mai no hi
passen de llarg sense revenir-s'hi, per conti
nuar, després, sota l'ardéncia del sol cre
mant, les anules i vingudes peIs camins que
semblen inacabables. Dones conta la tradició
cristiana que li dona aquell nom, que quan
eLs tres Reis de l'Orient eixiren de Jerusalem
on seis havia polt l'estrella, en arribant al
pou, feren com fa tothom; s'hi aturaren a re
posar i a proveir-se d'aigua, i vet aquí que
bon punt s'aboquen al vorell del pou veuen
reflectida en el mirall de les seves ciares ai
gües tota l'amplada del cel amb la guiadora
estrella novament apareguda.
Els voltants de Betlem, al revés deis de
Jerusalem, són gais i riolers. A banda i ban
da de les cases abunden els fruiterars de to
ta mena que justifiquen ben bé el seu antic
nom de Ephrata que vol dir fértil, fructífe
ra; i camps enllá es veuen rossejar les es
pigues madures del bon blat tan abundós i
excel-lent que d'en li ve el dolg nom de Beth
lehem, que es com dir casa del pa. En aquells
camps, en temps de sega i en edats pretéri
tes, passava el tendre episodi de Ruth, l'es
pigolaire, i anys després en els prats verdo
sos d'aquells contorns el gentil David pastu
raya els seus ramats tot trenant la fona que
batent el Gegant Ii donaria la corona d'Is
rael. Ara Betlem té cap a 10.000 habitants,
católics en sa majoria; aquella gent, bonda
dosa i treballadora, vitt ocupada en el oonreu
deis camps i vinyes o en la traeuda fabrica
ció d'objectes de pietat.
La nit en qué Josep i Maria hi arribaven,
la petita ciutat de David era talment plena
de forasters que ells no trobaren libe ni en
cap hostal, perqué els veien massa pobres.

Llavors

els sants esposos, per no passar a la
tota la nit, eixiren plorosos fora ciu
tat, aixoplugant-se en una coya formada per
l'extremitat d'una profunda excava,ció que
serena

feia sota la mateixa roca com d'altres coves
seguides. La Verge, extenuada d'aquelles jor
nades fadigoses, reposa cap a la fi en la hu
mitat d'aquell aixoplue tan:,pliserable; la nit
era freda i entrava per la Cola de la coya un

ja nit,

Josep

va a cercar foc
foc i no en trova.
En tornant de cercar foc
deslliurada n'és sa esposa.

Sant
va

a cercar

I veu's aquí, lector, com per voler de Déu
i amb rápida volada de fantasia, de Nazaret
estant havem acompanyat en amorós pelegri
natge els sants esposos Maria, i Josep fins a
Betlem on havem recordat, oom si fos ara,
el naixement del bon Jesús. Ell vulga pagar
per
nos-en el petit treball concedint-nos que
nosaltres
redemptora
sofria
pobresa
que
la
,puguem haver la riquesa inc,ompara deis
eternals tresors.
JOAN PUNTI I COLLEL, pvre.
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La

lliçó

de la
Bona Voluntat
El Nadal és la festa de la pau. Per6 la
Pau es dona sots condició.
En el món material la pau, go és, l'equilibri
de forces, és gairebé símptorna de decadIncia.
Els novel-listes de la ciéncia es dediquen a fer
pintures a la bestreta de la pau sepulcral
que regnará en l'Univers quan totes les ener

gies físiques

seran

equilibrades.

En el món de l'esperit, !per?), la pau és se
nYal de perfecció i de gran activitat. També
aquí s'han de véncer---no sois equilibrar
energies, per6 son més aviat les d'hom ma
teix. La lluita és interna. Es la foro, de l'e
goisme la que cal destruir, per a donar lloc
a l'expansió cíe l'amor entre els esperits.
Per una reversió contra sí mateix que és
exclusiva dels sers espirituals, es la forga qui
s'ha de véncer a sí mateixa, per tal de poder
harmonitzar-se amb altres forces i fer possi
ble la gran solidaritat, la gran col-laboració,
la gran conspiració de tots a un ti que és la
forma substancial de tota societat.
Aquesta estructura social que apareix ja
esbogacla en les primeres aparicions de la
Vida orgánica—el magnífic atri del temple
de l'esperit—arriba a la forma conscient i
responsable en l'home, que ha de suplir o mi
llorar l'instint amb la voluntat lliure, fent
matéria de mérit go que era eondició de vi
da; i ales seves formes perfectíssimes a dalt,
en el Palau de la benauranga, que és el Reg
ne de YOrdre Etern.
I els que en aquesta lluita contra sí matei
xos, en aquesta limitació voluntária de la
Prépia, expansivitat en favor de la del comú,
que és a la fi la deis altres, fracassen per
mala voluntat, o per egoisme, tenen també
el seu Palau de la malauranea, el Regne de
le discérdia, capitanejat pel Pare de la ca
lumnia, on cap ordre no sojorna, sinó l'horror

sempiterna.
Per eo els ángels
1°1 del Nadó de

no

canten damunt el bre
pau per a tots els

11

homes, sinó tant sois per als de bona voluntat.
Cal el sacrifici, l'abnegació, la caritat, el
compliment de tot deure, per a arribar a la
conquesta de la pau. La restauració del lli
natge que,.ve a obrar aquest Nadaló, no es
fa de sobte. No tornem de seguida al Para
dís de voluptat d'on fou llengat Adam. La
caiguda fou obra d'un moment. El reaka
ment és obra d'anys de penar i sofrir. L'en
derrocar és fácil, el restaurar és treballós.
Ja vindrá el Paradís, per6 després d'haver
lo ben merescut amb anys de lluita, més que
contra altri, contra nosaltres mateixos, con
tra aquelles romanalles de rebelió, de concu
piscéncia, d'orgull, en una paraula, de mala
voluntat, que el pecat primitiu, tot i esbo
rrat, ha deixat en els fons de la naturalesa

viciada.
Aquest és el signiflcat de l'himne angllic,
tan repetit per l'Església i pel poble en
aquests dies, en que l'escalforeta d'un Nadó
diví, ens aconsola del fred del món que havia
girat l'espatIla al Sol de teta benauranca.
Jesús és el germe de totes les restauracions
i de t,otes les conquestes possibles. Per6 el
germe ha de sofrir ans de clivillar el cros
tissam, i treure a les de delícies de la llum
la brosta de Vesperanga i el fruit de l'ale

gria.
Tal nosaltres. Germes som també que sem
brem i som sembrats en la corrupció per a
resorgir en La incorrupci6. Per aquesta reei
xida, la més gran, la definitiva, la única, hi
cal el conreu de la dolor, únie fonament so
bre qué es basteig la Ciutat del goig. Hi cal,
en un mot, /a bona voluntat, més difícil que
no sembla, car ella comporta el compliment
de tots els deures i la renúncia a tots els

egoisrnes.
Vulgui Déu que aquesta lligó, cada any re
novada, de la Bona Voluntat, faci entrar el
llinatge entenebrit pels viaranys de la Pau
duradora que, com la Ilum i la pluja, només
baixa del cel, anunciada per ángels, com a
himne natalici del Bon Jesús.

Maria, la

EDITORIAL POLÍGLOTA,
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-Si vols venir et convido.
On aneu?
—A sacrificar-nos unes guantes hores pels pobres soldats de Melilla.
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La treva de Nadal
com
el diumenge de l'any. De
rep6s i la contemplació. Apaigaba
els burgits, tanca la finestra deis neguits,
imposa la pau i'alegria. Es la treva de Deu
en la lluita quotidiana. Es, per excel-lencia, el
Dia del Senyor. En les dominiques ja es sap
que no es pot treballar, peró per Nadal sem

Nadal

es

mana el

bla que ni pensar es lícit en ti eballs i en
gúnies. Talment un temple, calma i unció
en mig del bull de la ciutat moguda.
Aquesta treva de Nadal, treva deis bons
precisament, car el diable no fa festa, es la
ironia divina planant per sobre del zel i .els
dalers, adhuc nobles, deis mortals. Dura totes
les setmanes nostra gesta per la pau; peró
avui ve, es pot ben dir, la Pau en persona,
ens baixa del cel, recordarlo paternal que
la pau no es fruita de terra. També indica
que els esforços deis homes, adhuc els més
sants, son simulacres, i que no hi ha altre
govern que la Grácia de Deu davallant al
mon i movent les esferes de les causes ocul
tes.
Pau de Nadal, mostra anual de la Pau úni
ca. Avui ni l'ascesi ni la Iluita bona medi
tar gosarem. Es la pau que anticipa la pau
de l'eterna victória.
Vinguda de l'Innoscent, que sois innos
cents vol al Seu Entorn. I aquí la previa con
trició del qui ara escriu: que un rosec
fibla la meméria. Has predicat la pau, es
cert. La has predicada amb ganes de pau,
amb voluntat de pau, també es cert. Peró la
has pregonada sempre amb veritable tó i ac
cent de pau? Perdoneu-me tots el qui, per
ma impuresá, no hageussiu vist en ma lletra
Un ressó prou auténtic de pacificació. Ah,
Dau, paraula, estrangera a 'lengua d'homes.
N'endavineu el sentit, n'ignoreu la realitat.
Després, Nadal es la visita del Senyor. I
aquí sla de fer el silenci entre els bornes
amb cor rialler, per a la benvinguda. Així
es que el goig es sincer: si no fos per sal
var-nos, si no fos pel bé nostre, el Senyor no
vindria. Per aixó es que les campanes de Na
da sonen per sí mateixes, de confiarlo, i
ressonen de tranquihtat.
Si, el real es la pau, el tranzitori es la llui
ta, a la esfera de les coses eternes. Així
la treva, interrupció de la guerra, ensenya
que la guerra no es més que una interrupció

de

quest

gran cathlic

anglés G. K. Chesterton,
l'home de l'alegria i que es complau
en
demostrar com Deu secunda, ennoblint
les, totes les aspiracions i totes les profondes
joies de l'humanitat. La semitraducció d'un
seu
poema nadalenc, será ma caneó en la
treva del Nadal d'enguany: Es la caneó deis
Reis. (The Wise Men of the East):
que

es

«Oh, hem aprés d'escrutar i enfondir
Enigmes tortuosos, dés nostra jovenesa;
C,oneixem tots els laberintes de la Ciéncia.
Som els tres savis del temps passat,
I ho sabem tot, fora de la veritat.
Humilment caminem--ha nevat i ha gla,ot
Parlem més baix; tinguem enceses les llan
Tan simple es el camí
[ternes,
Que perdedor seria.
Es torna el mon d'assombrosa blancor,
El jorn que's lleva es de blancor esclatanta;
Caminem enlluernats en la cla.ror,
Perqué hi han coses massa grans per esser

[vistes,
I

coses

massa

simples

L'Infant que hi

era

per ésser dites.

abans de que el

mon

[comencés
—No hem de caminar més que unes passes,
No hem de trobar sino un finestró obert
L'Infant que juga arnb el sol i la lluna
Es ara jugant amb un manadet de fenc.

Vet'aquí la casa d'on el cel es nodreix,
La vela estranya casa, que, no obstant, es la
[nostra

On jamai dites son paraules enganyoses
On el perdó hi escau com el pa,
I on es l'honor dur com la pedra.

Humilment caminem; els cels son humils
I l'Estel va tot baix, i es gran i ardent;
L'Estable es tan a la vora

Que d'a]lunyar-nos,

ens

ara

podriem perdre.

Esc,olteu! el riure es desvetlla com un lleó
I bruela en la plana que ressona;
El cel sencer es somogut i crida,
Car Deu mateik ha nascut altra volta.
I som nosaltres petits infants caminant
A través de la neu i la puja» (1).
R. RUCABADO.

a pau.

Saludem, dones,

saltant la gran
es troba entre
homes, i la terra obre els braços a son Esti
mat. Mon present serán avui paraules d'a

festa de l'alegria,

amb el

cor

quan Deu

De la trad. francesa de Joseph de Ton
al final del libre d'aquest: G. K. Cites
terton. Paris, 1920.

(1)

quéde,
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El Nadal

a

pagés

Comença d'anar tot en enrenou a la masía.
Ja s'escorxa el porc gras qué proveirá nova
ment el rebost per tot l'any. El vailet, amb
la mestressa, s'apressen a afinar de carn el
capó rog.enc. Renta el tinell Fávia. I el pare,
i tots fins Favi, cuita corrents sernbren els
darrers bancal per a que no els destorbi
d'anar a mercat.
I l'esperat mercat de Nadal ha sigut gras
de ben de vercs. Tot ho han venut, i a bon
preu.

Després, el vailet, del bral de la
re, han anat

a

comprar eLs

seva

ma

turrons i

De

gracioses figures de Bethlem.
El vailet está dols de geni avui: i obedient
cor que vols cor que desitges. La mare l'afa
laga, i Ii diu: Oh fill meu, si sempre fossis
com avui!—Llúen alguns estels ja quan son
pones i

unes

de retorn

a

la masia.

L'endemá, de bell inatí, la joia de les
panes trenca el

dolçament

cam

t,ots. L'avi,
esperava despert
a

mica caduc ja, que
amb anhel, es el primer. Quan va,cridant
altres de cambra en cambra retrunyen les
campanes per les valls joiosa.ment. Aquest
dia el vailet i tots es lleven sense remilga.
I l'euga, en donar-li la pitança l'avi, renilla
i l'ensuma tota mansoia, com la mula de l'es
táblia.
Bentost la casa queda de nou quieta, con
fosa encara entre les boires de la nit. Se'n
van a maitines els bons pagesos. Tots: fins
l'avi i la padrina. Avui el bestiar no trissa
rá. Potser fa dies que alguns no hi han anat
a missa, per Fafany d'ésser a mercat. per
agornbolament de feina, per humanal dessí
dia. Peró per Nadal, diada grossa, ningú res
ta per anar-hi. Alguns s'atancen a rébre Nos
tre Amo i tot. L'esglesia és un devasall de
lium i guarnida de festa major. Canta el
chor himnes joiosos i tothom voldria saber
los cantar. Com sona diferent i més gran el
chor de l'aplec de pagesos voluntariosos que
no pas aquel altre de la festa major, vingut
deeiutat i amb orquestra i tot. Avui el cant
no esdevé buid i teatral, sinó que es un ele
ment litúrgic que el pagls sent amb fervor.
Per aix5 el, en aquestes diades solemnissimes,
on no hi ha trobada la litúrgia arreconada per
l'espera decadent del temps, l'ha creada. O
sinó, enditzat en l'eternitat de la tradició,
les nadales antigues u brollen del cor i u fio
reixen als Ilavis. En l'acte de l'adoració,
emociona de veure el nostre pagls, emocionat
ehl també, adorar a Aquell que li fa granar
una

•

son

les llavors tot cantant, amb tant de respecte
com cordialitat. Després, abans de peixar les
besties encar Ii lleurá de felicitar les festes
al senyor rector, coin s'eseau entre cristians
de bona i antiga llei.
Arribarán a la masia, peixerán les besties
totes, i després sentirán esetúpol i la temen
ça de pecat d'ocupar-se en una nova feina.
I s'entornarán a missa major. Com a la mis
sa matinal se sentirán enduts d'aquella fre
sor religiosa que
les nadales tradicionals els
hi florirán a la boca joiosament, i de grat
n'adorarán i aílectarán clavant d'Agua que
els fa creixer els sembrats i els manté l'aré
vital del seu remat. Glôria eternal a
Mé.s tart, tots al volt de la taula antiga,
que ha nodrit tantes generacions, prossegui
rán la festa major de la familia. Quina hora
més profundament dolça aquesta del migdia
de Nadal, quant tothom es recala dintre sa
casa i no s'obira ni se sent humá vivent pel
camp! La familia cristiana celebra la seva
festa major. De rore coeli, et de pivoitedine
terrea. El gall pasqual fumeja sobre la terri
beire
sa groga i Ilú el vi yermen dintre el
cristallí. L'avi el reparteix amb un gest li
túrgic i remembra com aquella licor encara
es el present pietós d'altres més vells que
que al Cel siguin. Cada cop que aixequen el
beire, participen de la comunió deis morts.
I un sentiment d'eternitat •ls va invadint
profundament. La mare diu tota emocionada
al fu adolescent:—Del dia que feres la pri
no t'llavia vist tant con
mera comunió que
tots a l'hora senten l'innocIncia de
cor del fill adolescent del dia de la primera
comunió. Avui no es llevarán de taulá, sense
donar les grades a Aquell que els hi ha pa
rat tant previdament. T fins tindrán una pía
recordanca per tots els difunts ancestrals.
T ara ja tot el dia sentirán la joia deis
purs d'espera i la temerlça santa del Senyor.
Cap turpitud de paraula maculará Itur boca,
cap avol pensament ensutzará llur cor. Serán
obedients a tots els
amorosos amb l'amic,
falaguers fins
pietosos
amb
el
próxim,
seus,
amb les besties. I se dormirán arnb la dolça
pau del Senyor.
O pagls, o pages amic que em llegeixes, jo
te el vull felicíssim el Nadal d'enguany i vol
dria que aquesta joiosa bondat que ornpla ton
tots
cor en el dia d'avui, te l'omplis sempre i
els dies de la teva vida.
ANGIII. GRAU.

Mas del Bon Retorn.
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Ensenyances
Qué

ens

ensenya

bibliotéques del

en

totes

els volúms que es
podrien escriure de les ensenyanles que l'ho
me pot treure del fet més gran de tots els
segles. Neixer un borne que 'és Deu. Nosal
tres, per6, ens reduirérn a espigolar lleugera
ment només que d'algunes d'aquestes ense
nyanees; les més escaients a CATALUNYA So
les

man

erm..

Que

per

a

•espigolar encertadament,

ens

il-lumini Aquel' qui vingué al mon a portar
la Seva Pau als homes de bona volutntat.
Vé al mon Jesús i es fa anunciar als homes;
a tots els homes, que per tal que tots ho sa
Dignen, ho notifica als de Judea i al extran
gers; als pobres, pastors; als rics i poderosos,
reis.
PerI als pobres els hi envia Angels; als
rics només que una estrella. Als pobres ele
Angels els parlen; als ries la estrella no els
hauria dit rés, si ells no hi haguéssin posada
la voluntat interpretant el signific.at de la
aparició de la estrella. Així, dones, per als
pobres fa molt més que per als rics, tocant
al anunci de sa vinguda entre els homes.
Els pobres poc s'han de cansar per a arri
bar al Portal del Neixement. Ja eren llevats,
car vetlláven les ovelles; prop de les planes
muntanyes on eren els remats, hi havia
BethIlm; ele ries cal que per a arribar-hi
emprénguin un llarguíssim i penós viatge;

travesin rius; pugin collades, pétgin esquerps
perillosos corriols. Per a arribar a Deu, els

pobres.
D'aquests rés n'exigeig, només que els

cal maldar molt més que als
cors; la

seva

amor;

Ir fan drena de

ses

seus

anyellet; si
presents humilíssims, ho

si li duen

un

acceptará benigne i amorós com a penyora
de fidelitat; ele cors dels pobres li basten.
Deis ries en vol l'or, l'incens i la mirra. L'or
de la caritat, del desprendiment, de la po
bresa d'esperit que els nivelli moralment amb
ele pobres; l'incens de la adoració, de l'exem
Pie de les bonos obres; la mirra del sacrifici
voluntari que compensi el sacrifici foreós deis
,

deseredats de la

mena;

Aquell Infant

la dolcíssima festa del

Neixement del Salvador? No cabrien

si al cap de DOC, per rabia a
fa degollar cente
nars d'Innoscents, el pobres pastors Tés, di
rectament ni indirecta, hi tenen que veure;
no s'els ha consultat per cap concepte. En
eanvi als Reis el malvat Herodes ele interro
ga; d'ells en vol noticies per a deduir-ne les
iníqües determinacions; ells, els tres
seves
Reis, no hi tenen cap culpa d'aqueixes mali
fetes del Tetrarca; peró aquest a ells ha in
terrogat, a ells ha molestat, a ells voldria
obligar, si hagués pogut, a fer en part res
ponsables de ses futures ignomínies.
Tots aquests son fets histórics i ensenya
me.nts que parlen al més sord; llums que bri
llen fins enlluernar les nines deis cecs.
Deu vol el cor de tots ele homes sense ex
cepció; per?) exigeix deis rics; molt més que
deis pobres, desprendiment, caritat, altruis
me. Deu vol que tots els homes, sense excep
ció, l'adorin i el serveixin, peró deis ries n'e
xigeix el bon exemple de paraula i d'obra,
i que amb sos cabals, amb sa intel-ligIncia,
amb les obres llurs, ajudin directament i efi
cac al culte i a l'Iglesia. Deu vol que esti
guem tots els bornes, sense excepció, promp
tes a acomplir la seva Santissíma Voluntat,
i a sofrir amb paciéncia rnalalties, privacions,
pobresa, lluites, contrarietats de tota mena;
per?) exigeix deis rics que amb sacrificis vo
luntaris, amb entrega complerta, absoluta,
sense reserves, a les santíssimes disposicions
del Cél, compensin l'abundancia de bens ma
terials, les facilitats, el benestar de que gau
deixen.
Així, dones, el Senyor qui ha ordenada la
diversitat de classes i estaments socials, tan
necessária a la vida humana eom la diversi
tat de totes les coses, sense cap excepció,
del món i la naturalesa, ha establert la igual
tat per compensacions; ha recarregat ele
deures allá on hi ha més beneficis; ha nive
llat ordenadament i santa, a tots els bornes,
repudiant les estúpides nivellacions contra
natura inventades per aquel' Esperit que do
minava a Herodes per a portar la guerra al
món, quan el Senyor hi porta la Pau.
Per?) aquesta Pau ja sabem que no la va
Portar a tots ele bornes; la dugué als de bona
voluntat.
Tinguem-la tots, pobres i rics, acomplint
la Voluntat divina i els deures inherents a
la nostra situació en aquesta vida curtíssi
ma, que fent-ho així, tots iguo.L, ríes, lliures,
sants, cantarem,l'Hossana etern en el Beth
lém de la Gléria.
Pau ale homes de bona voluntat!
de cap

de Nadal

terra.

Si els tres Reis gaudeixen de la santa visi
ta; si s'entornen plIns de goig i benedieció;
Si son ara Sants del Cél, és perqué féren els
simbOlies presents de Caritat, d'Adoració i
de Sacrifici.
Herodes, representant encarnat del Ma
ligne, als pobrets no el dirá rés! Amb la vi
sita a Bethlém deis humils pastors, no s'hi
fica; n-) els en demana compte ni explicació

suara nascut

VERAX.
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C o nsi der a cions
La santa parella Josep i Maria van solets per terres desertes envers Bethlem:
edicte de l'emperador roma posa en tresbals tot el mon subjecte a son domini; l'empe
rador volia saber quanta gent tenia, i aquesta vanitat imperial es, dins l'ordre de la
Providéncia, la causa natural per a venir al compliment d'una profecia. Un humil fill
d'Israel desconegut del superb Cesar Augustus, profetisá que el IVIessias neixeria en la
ciutat de Bethlem de Judá; Judá, !el més xic i despreciable deis dominis del Cesar! Tot
aquell immens trasvals universal era perqué la paraula de Deu ros executada; fins els sants
esposos Josep iMaria emprenen el penós viatge portats per son esperit d'obediéncia al
d'empadronament, boj ignorant que tot ho movia la rná poderosa qtie fa rodolar el sol i
transitar la formiga. Així passa sempre en l'ordre Diví; cauen els forts, pujen els /tacs,
es refá després de sigles la justícia trepitjada y la supérbia i malicia humana davallen al
fons del clespreci i miseria, quan sona l'hora senyalada per aquel' etern Jeová que fa i des-fá, exalsh i xafa malgrat el poder de tots els titelles que gallegen pel mon... guiat dones
per la Ma invisible arriba e/ modest convoi a la ciutat de Bethlem senyalada pel profeta.
Van trucant a casa d'alguns parents i !no hi ha lloc per ells! Van aleshores ala hostals i
tampoe ihi ha lloc per ells. La nit #s'atansa, la fatiga es molta, després de tan ilarg viatge,
i !no hi ha 11oc per ells!
Sant Josep, cap de La santa familia, s'entristeix en gran manera; Maria el consola
doleament; decideixen eixir fora de la coutat, i veient una humil coya hi entren no capint
el bon Josep com el mon no volia rebre la salut que portava Maria--el Sant Vihtic per a
la .humanitat, com diu el nostre bisbe Torras.
Maria sent ardors divins que l'amaren i comprén es arribada la gran, solemne i
trascendental hora per a la Humanitat; va a venir al mon el m'u Adam; com ell, naix en
la soletat; Josep representa el Pare; Maria l'Esperit Sant, de qui n'és esposa, i el. Verb
de

carn

no contaminada encar pel pecat; el non'
format de la substáncia de Maria, terra verge i immaculada; el primer naix di
recte de les mans de Deu, sense humá engendrament; el nou Adam naix també sense hu
mana paternitat. !Oh excels MI de Deu i de María! !oh dona de dignitat insuperable! iqui
vos pogués honorar i estimar c,om cal!
La Creació entera resta il-luminada peraquest nou diví Sol; .les innombrables estelades
angéliques canten gloria a Deu en les altures i pau en la Terra ala homens de bona volun
tat; i aquest crit celestial retruny pels aires i retruinyirá eternament, i el homes humils
sentirán com els pastors de Judea, i la pau i la mansuetud será la Ilevor que donará flori
da eterna; i aquesta pau l'assolirán combatent sempre contra la malicia humana i la propia
contradicció. Atansants al escalf d'aquella Santa Coya, tard o d'hora vencerán; i els factors
de l'odi i la supérbia seren xafats i no sentirán eternament altra música que el vell elarn
iCain. Cain, qué has fet de ton germá! mentres tant els vencedors fruirán per sempre més

Adam
.

refá el primer home caigut.
primer Adam fou format de terra verge

humana

El
es

de les vibracions celestials deis esperas
aquella nit excelsa del dolcíssim Nadal.

angélics

entonant

aquell

cant de

joia

que comenea

J0,51N LLIMONA.
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COSES DE LA VELLURIA

Les festes de Nadal
En

aquell temps,

centúria, i

en

a mitjans de la passada
aquella ciutat, capital de l'Al

Segarra, l'encís de Nadal començava tant
lxm punt arribaven Tots Sants i el mes deis
Morts, l'obscur i trist Novembre, amb un
fret intens i pie de melangia.
Per empendre 1 'aspra hivernada amb delit
era precís l'encant de Nadal, a l'encant venia
sense saber com embolcallat amb les tenebres
del Dia de Difunts; donant-se el cas de que
el patétic c,ant del Dies irae evoques en nos
tra infantívola imaginació les tendres melo
dies de les cançons nadalenques. !Coses de
Deu! I el Nadal començava per a nosaltres.
Aleshores ja començaven an-1) els companys
del veinat la grandiosa empresa de construir
un mon nou, o un troç, el més bonic, del ma
ta

teix; es a dir, el pessebre.
Començaven l'obra per la taulada. Primer
formavem rhome, invertint l'ordre de la
Cremió amb fétils d'escultor que ens fabri
cavem nosaltres mateixos, convetttiem pilots
d'argila en figuretes de pessebre.
Després edificavem les cases, també d'argi
la, o de cartró, aquestes recubertes de so
rra, o de suro (que allí era esas i car). La
Coya del Naixement era l'obra capdal del pes
sebre, i aquests rudimentaris elements i les
soques d'olivera, tan realistes pel cas, réxit
•
era assegurat cada any.
* * *

•

La cambra deis mals endreços era el lloc
rnés indicat per fer el pessebre, més tota /a
casa anava enrenou; i entre crits i xibarri
de grans i petits, i una taleia d'un mes, ti
rant per curt, anava prenent forma la nos
tra ereació.
Anem a dir que el plá d'aquell pessebre,
com el de quasi tots en aquella antiga i ro
nega ciutat per molts titols famosa, era un
pla esquifit, anecdétic: muntanyes, congostos,
camins de cabra, una fonteta, un riuet, una
bassa, un pont, una veleta, alguns poblets i
masies, un poc de neu als cims més alts,
verd, molt verd per tot arreu, que donava
goig de veure.
Aixé del verd en una comarca erma i des
pullada, era el problema més difícil a resol
dre. I el resoliem sempre organitzant una
expedició als boscos llunyans on creixien gi
nebredes i pins, alzines i molsa. Oh, la molsa

de les aubagues! Que n'era de flonja i ave
llutada!
Sortiem de bon matí. El vent tallava la
cata. Els camps estaven gebrats, com si ha
gués nevat. Els raigs del sol no tenien força.
Quin fet, fillets de Deu! Esmorzavem al vol
tant d'una foguera feta amb broa seca del
comp. Quina gana! Si al mig dia no haviem
complert la tasca, dinavem al bese mateix o
dins d'una cabana si bufava massa el vent.
La gresca que allí s'armava! I cap a casa
falta gent, i de cara al foc en arribar-hi, ja
de nit.
* * *

A la vora del foc pairal funcionava el par
lament de nostres arquitectes. Allí, o a la
cambra freda deis mals endreços, si feiem
nosa, bufant-nos els dits i picant de peus,
balbs de fret, s'estudiaven els plans i es pre
nien a,cords, cent voltes oblidats o capgirats.
Un any varem realitzar una obra de romans.
Dins d'una montanya buida posarem una te
nalla plena d'aigua d'on, per una canaleta.
rajava una font sobre un torrent de teules
cobertes de sorra i pedretes de riu. Talment
ho semblava. Era una meravella hidráulica i
un reconet de pessebre encisador. Les proves,
fetes al vespre, varen anar molt be.
Més vet'aquí que rendemá, en anar a com
provar-les, trobem la tenalla esberlada i l'ai
gua de la mateixa convertida en un bloc de
A tot aixe) no ens oblidávem pas de donar
menjá al gros tik del foc per a que ens do
nés, a son temps, turrons i neules abundants.
Les matines de Nadal a la parr6quia, eren
amb orgue, i alegres com un picarols. Mos
sén Salvadó Nadal, un music de debó, Mes
tre.de canalla i organista compositor acien
sat i d'alta volada, llarg i prim com una ca
nya i amb un rostre avivat i falaguer, ama
bilíssim- tocaya cançons de Nadal (les ma
teixes que ara canta l'Orfeó Catalá), amb un
gust exquisit, fent-Inos bategar el cor d'ale

gria.
Record° que la tonada deis

Segctdors la

portava amb compás vitt i aixerit, aplicant-la
nosaltres a aquests versos, que ens arribaven
a

l'anima:
Sant Josep va a buscar foc,
Va a buscar foc i no en trova,
I al venir de buscar foc,
Deslliurada n'es sa esposa.

Sona, minyó!
Sona minyó que l'Infant

Sona, rninyó!

plora!

CATALUNYA SOCIAL

19

La Misa del Gall començava l'endemá, a les
sis. El grandiós temple s'omplia a vesar. De
le l'esta n'.eren herois els pastors i rabadans,
que en arribar a l'Ofertori oferien, adorant
al bon Jesuset, moixons vius, les voladuries
deis quals per les amples naus eren l'encant
de la mamada.
En tornar a ca,sa, enfredorits, sliem als
eaixa-bancs que enrondaven la llar flamejan
ta, i presidits pels avis s'esmorzava d'una
faisó solemnial, car aquesta era la tradició
de casa en aital diada. Que n'era de bó aquell
sencill convit, honorat cada any pels parents
més propers i algún que altre amic respec
table!
A mig matí, i tots abillats de gran festa,
eap a la Missa major, a la qual les famílies
totes de la ciutat hi assistien corporativa
ment, ami) les autoritats.
Al sortir de Missa, els carrers, per fret
que fes, bullen d'alegria. Les mestresses co
rrien cap a Ilurs cases per parar la taula
del gran dinar de Nadal en la qual es con
gregaven amorosívolament els membres dis
pers de la familia, mentre el jovent i els se
nyors daven un tom pels passeigs assoleiats
esperant l'«hora santa».
En arribar a ca.sa s'organitzava la «proces
só del tió», que era un deis passos més típics
joiosos de la gran diada. Petits i grans hi

feien de les
renostre del

Senyor, torneu
nos el pessebre

les ovelles i el fiaviol, i el Portal i l'Angel
i els Tres Reis, es la imatge simple i pura
del mon de la nostra salvació. I vos la Llum
xucladera del fons.
Cal que aquest sia el nostre recomença

Toímeu-nos, Senyor, el pessebre deis nos
tres anys d'infants; torneu-nos al pessebre.
En les ciutats ens matem i les males dones

ment.

dancen impúdicament.

La raça, entre el crim i la luxúria, apar

que

agonitzi.

Europa amunt fins els paisatges son mig
desfets per la guerra llarga i cruenta i fins
la nostra Terra Santa del Portal de Bethlem,
de les Predicacions i la Passió, ha estat pro

fanada.
Entre tenebres os cridem: On ets, Jesús?
I sou aquí, al Pessebre. Ai, que si no'ns
fem humils mal més us serem a la vora!
Aquest pessebre, ami) les muntamyetes de
suro, enfarinades, i eis caminets de molsa, i
eIs rlus de vidre, i els arbrissons de simplici
tat i els vellets carregats i els pastors amb

seves.

Els menuts

resaven

tió,—per Nadal Deu

el pa

dó,
festes,—festes regalades—taules
apariades,—turrans de pinyó,—brolla tió!, i
a cops de bastons i previes enginyosos i se
crets preparatiu,s, el tió de la llar, estirat i
fumejant, deixava veure turrons i neules i
altres llepolies de «primera necessitat» per
la patriarcal festassa.
Oh, aquell dinar nadalenc, en l'antiga tau
la pairal, consagrada pels nostres avantpas
sats, on jo he vist convivint alguns anys
quatre generacions i una munió de germans
sota la presidIncia deis avis i els pares plens
de salut i rublerts de goig!
—ara

nos

en

venen

*

*

*

De la taula al pessebre. El mal temps no
perrnitia altra cosa, ni la tradició tampoc.
I al pessebre tothom hi tenia dret. S'«en
cenia» a mitja tarda, fins a l'hora de sopar,
i la gent el visitava a oorrúa feta. La gresca
que es feia a la cambra deis mals endreços,
vestit de festa, i a tota la casa, especialment
al voltant de la llar! I havia doleos i vine
per a tothom i alegria a vesar.
Perd per la diada deis Sants
L'arti
de es fa inassa llarg i el fret fa caure la
ploma deis dits. Deixem-ho per un altre dia.
JOSEP GENE CONGOST.

-

Sino,

estem perduts.
La vostra veu dirá com
gons Sant Mateu:

en

l'Evangeli,

se

«Aparteu-vos de Mi.
Puix he timgut fam i no m'heu donat men
jar; he tingut sed i no m'heu donat beure;
ara
foraster i no m'acullireu; despullat i
no'm vestireu; malalt i presoner i no'm visi
tareu.»

Debades nosalt res ipreguntarem, hipócrites:
«Senyor ?quan os hem vist famolenc, o as
sedegat, o pelegrí, o despullat, o pres i no os
hem servit? Que vos ens respondreu, aban
donant-nos: «En veritat os clic: sempre que no
heu fet aixd amb els nostres germans no ho
heu fet amb mí.»
R. SURINACH SENTIES.
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Conflictes del

treball

Una representació de patrons i dependents
visitá l'alcalde demanant que es donin les
precises facultats a la Comissió Mixta del
Treball en el comerc, trameten al senyor
Martínez Domingo un document del que cal

parlarne.
«Les entitats patronals i de

depeendents

que, dictaren al Govern la forma de pau que

s'anomena Comissió Mixta del Treball en el
Comerç de Barcelona», fan present als
ders públics que «mentres Barcelona era tea
tre d'una lluita fatricida, en evitació que la
malura passional es propagués de la indús
tria al comem ,patrons i dependents, d'acord,
proposaren al Poder que si ehl sabia conver
tir-se en fidel guardador de la fe en els pac
tes que dintre la llei poguessin subscriure
les forces en litigi, patrons i dependents en
tenien prou amb haver-los signat per a res
pectar-los i fer-los respectar sempre més.»
«Davant del brogit de les brownings que
en aquell moment omplia le ciutat, aquesta
nobilíssima actitud deis dependents i deis
patrons del comerç de Barcelona va ser l'ex
pressió d'un estat de civilitat i de. patriotis
me que podrien envejar, sense excepció, tots
els nobles del món.»
«I el Poder de l'Estat ho va entendre així
tal com era, i sortint-se per primera vegada
d'una rutina i una covardia tradicionals en
els procedimients legislatius, per un Reial
Decret vingué a donar la força de llei a tots
aquells acords i pactes que en determinades
condicions vinguessin a subscriure les legíti

El vailet i la

guineu

Al bosc hi regna una quietud c,orprenedo
La tarda va morint lentam,ent. La mun
tanya darrera la qual s'ha estimbat el sol es
ii-luminada per una llum moradenca. Els
ocells van a joc cansats de tant volar sota
la blavor puríssima del cel. L'avi Xeixa es
arraulit dina de la cabana. Quina fredoreta,
exclama l'avi, tinc les mans balbes. Jo tam
bé, diu el vailet, escalfant-se els dits amb
l'alé.
—Escolteu, avi. Es veritat que el bon Je
ra.

representacions de les forces en lluita.»
«Aixó i res mé,s és el Decret creador de la
Comissió Mixta del Treball en el Comerl de
Barcelona.»
mes

«Mai s'és vist fórmula més digna de legis
lació popular, mai s'és vist fruita més exqui
sida de civilització.
«Ara... posa algun escull al ca.mí de la Co
missió Mixta. Aixó amb el temps podril por
tar sens dubte a aquestes honorables i anti
gues institucions algun desprestigi en el cré
dit públic; en evitació d'aixó, nosaltres, enti
tats patronals i de dependents totes, interes
sades en el régim de /a Comissió Mixta igbal
ment que en el manteniment delá prestigis i
prerrogatives de la molt benemérita Junta
Local de Reformes Soçials de Barcelona, de
manem al, Govern que d'una manera categó
rica delegui al nobilíssim nou organisme de
la Comissi6 Mixta totes aquelles facultats
que calguin perqué d'una manera clara i ne
ta pugui entendre amb carácter exclusiu,
sempre més, en tot el referent al régirn de
relació entre els Ipatrons i dependents del Co
merç de Barcelona.»
Aquest con fuete cal solucionar-lo conforme
els seus antecedents demanea, sense que hi
hagi vencedors i vençuts.
Es evident que ningú com la Comissió Mix
ta pot coneixer el que demana el seu comú
interés, peró c,a1 reconeixer que la Junta Lo
cal de Reformes Socials, per lo que es i repre
senta, deu ésser també escoltada. El fi es co
mú a les dues entitats: l'harmonia social i el
bé public.

As

va

naixer

en

una

cabana pobre

com

aquesta?
—Per aixa m'agrada tant l'ofici de pastor.
Nosaltres vivim pobrement, tal com vivía el
bon Jesús.
—0i, que es estrany, avi, que el bou Jesús

hagués volgut
—Va donar
homes.

ser

una

tan

pobre?

lliçó d'humiltat

—Que m'agradaria

a tots

els

veure el bou Jesús!
—Si ets bo el veuras a l'altra vida.
—I el veuré sempre, avi? Oh! si es així
vui ser bon noi per poder veure el ban Jesús.
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--La nit de Nadal es la nit més clara de
no ho saben?, sinó els pastan que
estem avesats a dormir de cara a les estre
lles. Aquesta nit guaita el cel i veurds com
brilla. Una nit, com aquesta, varen davallar
els angels del cel per anunciar el naixement
de Jesús. I ele primers que ho varen saber
t'oren els pastors.
—Aixd ja m'ho havia contat la mare. Qui
na 1Mstima que sigui mortal Em contava
unes coses mé,s baniques!... I el pare també
es ',port. Ventura que us tinc a vos, avi! Po
bre de mí, que faria tot sol? El dia de Na
dal erem molts a taula. La mare sabia cuinar
unes menges més bones! Ara la mare no hi
es! Estic més trist, avi! Perque es morien el
pare i la mare! Que no ho sabien que em tro
baria massa sol! Que dormiu, avi? Vetaquí
que els meus planys no ele ha sentit ningú!
El vailet va ageure's i aviat la son li va clou
re els ulls i va portar el seu, esperit al mon
deis somnis. A mitja nit va despertar-se; i
recordant les pwraules de ravi eixí a la fines
tra per esguardar el ce?. Oh! com brillen les
estrelles! Darrera la muntanYa hi ha una
resplandor molt viva. El vailet va sentir una
enliá del bosc va veure una
remo?- &oiga
blancor de yen. Haurd nevat, pensava el vai
let! La blancor s'atançava a poc a poc. En
arribar vora la cabana el vailet va obrir els
ulls amb gran astorament. Deu meu, excla
ma, son angels! Mai hcturia cregut que fossin
d'una mena tan graciosa! Ele angels titanes
con un raig de lluna, amb les ales esteses,
volaven danzunt de rarbreda. Es varen &lu
nar com un vol d'ocells. El vailet va claure
la finestra i s'ajaca nava,ment. En arribar la
n'atinada amb una gran alegria va contar a
ravi que havia vist els angels i unes gran.s
resplandars. Ah! ja Oto vaig dir que era
moilt clara la nit de Nadal.
El vailet va anar a 'znissa i combrega molt
devotament. La seva triare u havia dit que
si volia mantenir-se bó no deixés inai de
combregar. En sortir de missa and al bosc a
collir una branca de gre vol i flors bosqueta
nes i teixí una corona. Quan la va tenir tei
T'ida and al cententiri i la va deixar damunt
de la terra que cobra les despges deis seus
Pares. Com que ravi diu que les flors no ser
veixen per a treure animes del purgatori,
vaig adir tres parenostres. I amb una gran
pietat s'agenolla i prega per l'anima deis pa
res morts. Avui, pares meus, ens reuniem
tots els de casa a rentorn de la taula. Ara
la casa es buida. Com que no pue fer-vos
companyia tot el dia, us porto aquesta coro
na que he teixida amb les meres milis per
a ter més Ileugera la 't'ostra soletat...

l'any. Aixa

•

Sartí del cementiri amb lldgrimes als ulls.
La pobresa ja es una cosa ben trista, pensa
va el vailet bo i caminant. Avui tots els nois
del poble menjaran llepolies i bones menjes
i jo un plat de farinetes c,om cada dia. Es
tengué la mirada erdlci del bosc i dessota
d'un arbre molt florit hi va veure un petit
infant. Qui es aquest infant, pensil el vailet,
que resplandeix com una estrella! S'hi atansa
hi va veure que rinfant tenia eis ulls dolça
ment clars i que tot ell semblava fet de llunt.
Qui ets, pregunta el vaikt? No et conec. Tu
ets

71,0

d'aquest poble!

—No em coneixes, vailet? No dejes ahir la
nit que t'agradaria veure'ra. Jo soc l'Infant
Jesús.
—Oh! Senyor, exclama el vailet agenollant
se. No sabett que jo soc el noi més pobre del

poble!
soc amic deis pobres. Perqué, suara,
queixaves de la teva sort?
—Perqué haig de menfar farinetes COn.

--Jo
et

cada dia.
—No et plan yis de no tenir tienes menges.
No has combregat avui? Dones si has men
jai el Pa de Vida que més vols! El Pa Euca
rístk es el que deus desitjar! Deixa que el
mon colebri el nzett naixement menjant i be
bent a l'entorn d'una tauia, que jo no agraei
xo el seu homenatge. Els ntems andes son els
que avui s'itan recordat que Jo espero els ho
mes dins del sagrari cumb els bracos oberts i
han acwdit al temple anzb l'anima asserena
da. Tu segueix menjant el Pa de Vida i seras
feliç eternament. Pensa més amb les coses
del cel que amb les de la terra. Davant nwu
no hi ha rics ni pobres, sinó animes bones
animes dolentes. Els bous son amics meus. Si
tu vols esser amic de Jesús, no et planyis de
la teva pobresa, i segueix el muní de la vir
tut.

—Oh! bon Jesús, mai hauria cregut que
tan suau i tan dole.
L'Infant Jesús desaparegué. Els arbres va
ren florir en mig de l'hivern i la terra pet
jada per Jesús s'encatifd de flors. Els aires
eren perfuntats com vn matí de primavera.
Els ocells volaven a voliors fent una gran xis
cladissa. El vailet ti semblá que despertava
d'un somni. Passaren uns dies i no sabia
treure's del pensament la imatge dalcíssinta
de Jesús. Tot dia no pensava en altra cosa.
A la nit obria la ftnestra de la cobaya i ti
semblava destriar el rostre de Jesús entre
znig de les estrelles.
Un matí, en sortir de la caballa, vejé una
guineu que plorava. Ja et canee, digué el
vailet. Tu Os la que vas a menjar-te les ga
llines de l'amo. No em facis mal, digué la

fossiu

Irl••••
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guineu

tota plorosa, no veus que estic feri
da. Aixa et val, exclama el vailet. Si pogues
sis correr ja hauries sentit brunzir la nieva

foil«. I, dones,

•

que

tens, guineu?

—Els gossos del teu amo, m'han ferit. Es
vea que els fan passar molta gana...
—Et creus que tothom es pot atipar de
gallinas com tu, desvergonyida. Si les ha
guessis de comprar no en menjaries tantes.
Ara et podría apctllissar, pera em fas llásti
nuz. No vui rabejar-me anib els ferits. Entra
a la cabcput i et guariré.
--No m'enganyis, vailet!
--No ting•uis por. Si tinguessis tanta ver
gonya com por series molt bona minyorta.
La guineu entra a la cabana amb la ama
entre les carnes i mirant de reüll el vailet.
Aquest posa aigua amb un plat i u renta la
ferida. Després u posa una fulla d'una herba
rondara i u dona un boci de pa. Amaga't
digué el vailet, amb una gran vivacitat. Si
l'avi et ven t'apallissará. Entra, l'avi i bo i
tient digné al vailet: aquesta nit eta gossos
han mossegat la guineu, deixant4a mig mon
ta. Ja no en menjaret de gallinas la golafra.
La guineu, en sentir aquestes paraules, tre
mola de por.
—Sabeu qué pensava, avi? Que hauriau
trescriure als Reis, demanctnt-lo-s'hi que cm
portin uns esclops. Miren que son fets mal
bé aquests. També m'agradaría que em por
tessin una saniarra i una flauta.
—Demanes masses coses, vailet. Ja saps
que els Reís no les coneixen aquestes manta
nyes. Com que fa tan de fret, van a ciutat i
no s'aturen ala pobles L'avi carreget la pipa
i eixí de la caballa. Quan ja no es feia obi
radar, digné a la guineu: veste'n ara i ama
gat al bosc. Dama torna quan l'avi sigui fora
i et guariré. La guinea, tota agraida, aban
dona la cabana i es perdé bosc andina.
Quan es va veure un xic les °ralles va
pensar: el vailet s'ha mostrat compassiu amb
tu i li has de demostrar el teu agraiment.
Ell valdría una esclops, una samarra i una
flauta i tu has de trobar tot aixO. Va anar
vora riu i arranca una canya. Ja tino la ca
nya per Ter la flauta, pero com la buido! La
guineu tenia un llargandaix amic i ti prega
que s'entafurés clima de la canya i la buiclés.
Així ho va fer i després d'haver fet una
quanta forats la flauta va esser feta. Torna

Botinería, 32, Barcelona

al bosc i cerca dos tro5os de soca d'arbre. Es
posa, a l'aguait i va veure passar dos canills
que anaven cap al cau. Atureu-vos, digné la
guineu. Jo us prometo no fer-vos cap mal si
feu el que us diré. Els conills, amb les arelles
dretes, varen soinriure una mica increduls.
No palien capir que el seu enemic es mes
trés tan generós. Teniu, digué la guineu,
aquests dos troços de soca i feu-me una es
clops. Vosaltres que sou rosegaclors, els fareit
f acüment.
Els canilla varen acceptar amb la "mesa
de que mai serien devorats per la guinea,
Aquesict, satisf eta de la seva victaria, aria a
l'encantre d'un raniat i s'emportá un xai.
Un cop l'hagué esbocinat li lleva la pell i va
Ter una samarra. Ja ho tinc tot, exclame& la
guineu amb un aire de triomf!
Arriba la nit de Reja. El vailet anava a
posar-se trist perqué'era pobre i els Reis no
es recordarien d'ell, pera va pensar amb el
bon Jesús que li havia clit que era amic deis
pobres i aquest pensament l'acanharta. S'a
dormí i somniet amb una gran clolcesa. Vejé
que el cel era lluminós i que les estrelles es
movían per a deixar passar els tres Reisillur
seguici. Eta Reis davallaven del cel magas
tuosament i deixaven enrera un rastra de
claretat. La terna era plena d'infanta que es
peraven el seu davallament. Alçaven els bra
i feien una gran cridória. Ell es
ços
tava arraulit en un reconet. Varen passar
els Reja pel san costat, ell va &largar les
mana i ningn va fixar-se amb el pobre vailet.
A la matinada es desparta una mica contris
tat. Obrí la finestra i va trobar-hi els es
dops, la samarrtr i la flauta que havia de
manat als Reis. Avi, avi, cricla el vailet, els
Reis ja coneixen aquestes muntanyes! L'avi
es desparta i no sabia compendre com era
possible que haguessin estat escdtats els
precs del vailet. El pobre infant es pasa els
esclops i la samarra i sonet la flauta. Estava

[oil d'alegría.
L'avi se'n ami al bosc i traba la

guineu, la

qual li conta tot el que havia fet per a co
rrespondre ala bons sentiments del vailet.
Ja ho veieu, digné la guineu, els que
obren bé son recompensats, baldament sigui
per una

guineu robadora de gallinas...

S AN

J. CIVERA SORMANI.

Especialitat
camises

en
a

mida
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Quan

vosaltres Sants Reis

pobres reis, que venen de l'Orien 1,
Jesús-infant, rei de l'Amor,
depositen la mirra, l'incens, l'or...;
de terres llurs el material present.
Fruits de san esperit també u duia,
pera, humilraent la regia comitiva:
Tres
davant

En l'estrella, abundar de una fe viva,
i l'amor en un himne d'al-leluia.

gentils

passeu...

L'estrella guiadora us obri via
fins la sabata del petit infant
i de bens deixeu doll ben abunclant
reis nzagiulnims del regne-fantasia.
Mes no deixeu tan sois la meravella
de vostre pas; també un record pietós:
Un cor curull d'amor i esponerós,
i un bon feix de la llum d'aquella estrella.
JuLt VILA ORTIZ.

El Nadal del

nen

pobre

Ara, en els dies .de Nadal. que s'apropen,
s'hadria d'introduir en totes les famílies
cristianes
practicar

santa costum que

una
en

he vist

poquíssimes d'elles. Un infant

.d'aquells aqui Jesús abraçaria amb tendresa
estrenyeria contra el seu pit tot repetint:
Sinite parvulos venire ad me.
Aixó dignificaria i santiricaria l'espectacle,
una mica pagh, de celebrar la vinguda del
Mesies amb un aga.pe propi de Gargantua.

Aixó seria un bálsem per a moltes famílies
a qui la cruesa de la miseria els hi fa trist el
dia de Nadal, per no poder posar en la boca
deis seus fills, un troç de ph un xie més sa-

bo.rós

Seria verament
d ésser generalitzada aquesta práctica i in
que

troduida

els demés dies.

com

a

c,ostum, una

de la taula familiar.

cristianització

Recordem-nos en aquests dies, de tants in
fants, a qui la nit de Nadal, l'estrella no els
hi senyala joia, sino pot éer més tristesa
encara. Recordem-nos deis pobres desvalguts,
veient en ells a Maria i Josep, despreciats,
en la mateixa nit de l'incomparable misten.
Els nens, desvalguts, misérrims, ens recor
din a Jesús infant, desvalgut, misérrim, en
mig d'una Societat egoista. Fem amb ells
que hauriem volgut fer amb el nen Jesús.

Obsequiem-los

en

tan memorable data.

Qui de nosaltres

no

coneix

un

infant d'a

quests?
El Nadal del nen pobre no necessita propa
ganda. Tots els qui llegiu aquest,es ratlles,
podeu practicar aquesta santa obra i vulga

ritzar-la per a que prompte sigui costum.
Penseu que lo que feu amb un d'aquests
nens, Deu us ho agrairá com si E haguessiu
fet a Ell mateix. Aquest será vostre premi.
F. MANICH.
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Les

Georgiques

cristianes

(Cant 111.—De

Francis

Jammes.—Fragment)

La nit augusta,—Els fidels van a la Misia,—La pobres. de
jadora,—La Comunió,—La ,invitacid que ti a un pobre el

Deu —La
mestre

del

men•

mas.

Cam brancam pie de gebre, la gran nit va emparant
el Déu viu, qui és nat pobre i nu, COM un infant.
A Bettem d'Orient Ell ha fet sa naixença,
vint segles són per Ehl com un jorn qui emana.—
A vora deis seus pares brollant adoracions,
l'ase i el bou el guarden millor que no lleans.
Mnti el poema ja, munti, fins a la cima
O fe! heu's-el aquí, El que mon cor estima.
Angel, pren,-me la ma, encar tata vibrant
del ritme d'eixa nit que tant ve cobejant.
De mos ulls a mos dits la resplandor clavalla
la qui lluu de Betlem a sobre el jaç de palla.
Concluiu-me a la taula an m'alimentaré
d'un Pa, en virtut del qual, o mort, jo te retré.
Mon cor té fam de Déu, i afamegat, s'arbora
fumant, COM un encens que abrusara l'aurora.
On va el mestre del mas, i els fills, en lloc primer?
i l'avia? i la ddnzella? i el jove marinar?
I el boter? i el pastor? i aquell de les caceres?
a on van ells? A Tu, qui mai fogar tingueres.
A Tu, qui el món sower d'un geste capgirant
Jesús! eleves lo qui anava rossegant.
El mestre ha coranat de pampols les colines,
el calvari trena ta corona d'espines.
Els fills veren tombar l'espiga sota el gra.
Tu portares la canya estéril dina Ta ma.
La pcuirina ha vestit la filosa i l'aguila
Tu sois tens un vestit, i el jueu te'n despulla.
La danzolla sonvriu cam al sol una flor;
Jerusalem, per Tu fou rosada de fiar.
El marinar manta la fragata guerrera,
tota en flamules, Tu, ta barqueta de Pere.
El caçculor sap nius, peis ocells a la nit,
sap el cau del renard, més no saip el Teu lit.
En tot temps el boter pogué beure l'essncia
del vi qui a Cana mancava, a Ta preséncia.
El pastor mal, d'anyell sap que es sia immolat,
Tu ehas donat ale ilops per a salva el ramat.
S'abent que els dónes Tu els béns que posseeixen
sense que en gaudis res, un trane t'erigeixen.
El trone que a l'església figura aquesta nit
dins el Betlem, a on yola un encens ardit.
La part que deis ge?rgics son Déu s'ila reservada
és sois una llitera de pobres treballada.
De les granades messes de la collita anyal,
no en vol iris que una garba, ja buida, per Nadal.
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Mes canten inc,linats el ángels sobre d'ella,
—respondí es ftdels amb ultra cantarella.
Els bancs que elle fan vibrar cantata sens perdre ale
subratllen el cant pla amb 1-calles de la fe.
Hom creu que us eleven amb lenta volaclúria,
cantors qui compassen deis himnes la cantária.
S'acostava el moment de suprema unció...
aquí baix, el mortal li
Comunió.
I resperit que un vol com a d'aguda feia
ateny les regions que la gracia assoleia.
Es un raig més excels que el sol ja can tat
tan bell, quan les collites són en maduritat.
Dén nostre esperit i nostra carn s'uneixen
el pa, tal com el vi de sobte s'esvaeixen.
De la glária del camp ja no en queda res pus
que ?'Amor. I el cel ve a la terra, amb Jeshs.
Allá, el mestre, la vella, tots hi eren; amb cura,
servant la tovallola de's ángels, pobra i pura.
Caelascú vos rebia en son eor, ric d'amor,
a Vós qui no caben dins l'Univers, Senyor.
Pon silenci. No en sap la paraula qui yola
de dir raltíssim vers qui l'espera bressola.
*

*

*

Al tornar tots.a casa per a ter el sopá
de la Nit de Nadal, un pobre era allá.
Era allá, a son portal, sois la freda estelada,
duia alforja i bastó i respatlla corbada.
D'on venia el pobret, i tanta munió
d'este's? D'allá on surt tota creació.
L'hora solemnial damunt son ser posava
el bon segell de Déu.-1 el mestre el convidava.
Ell hi entra, i a sos peus s'hi aná a ajaure el ea;
ehl assegut al banc, a un reeó, sopa.
Sa cullera apar fer, a cada cullerada,
el signe de la creu sota sa faç colrada.
Casta sor de les filies del cel, prop d'aquell
la flama dava a rombra ele seus cabells de foc.
Anava el pobre vell per tota l'encontrackt,
sa pobresa als'infants i tot era sagrada.
El mestre d'aquell mas tenia per honor
acollir, aital nit, un príncep del Senyor.
Bé ho sabia el pobret, que davant eixa porta
no calla donar la baulada molt forta.
Per aixó de sos peus és vingut, i tothom
veient-lo mut, desitja que els parli de quelcom.
Havent un poc de pa deixat dins rescuclella
an el bon ea fulel el va allargar, amb ella.
I ele angels de la llar es signaren, mirant
una almoina tombar de nui d'un mendicant.
Trad. de MARTA ANTONIA SALVA.

1
1

CATALUNYA SOCIAL

'01')

Dos

menys,

Llenguatges

ge

Vaig passar, temps envera, tres setmanes
a la Selva, xame,sa comarca de la nostra Ca
talunya. Arran d'on m'aposentava hi passa
un rierol, que, quan s'aira com sol fer cada
vegada que donen l'aigua per amor de Deu,
baixa amb empenta esfereidora, arrebassant
ho tot, com les passions quan no
ni canal que les acondueixi. Així
riuet per manca d'endegament. En
rres on l'Estat té més cura de lo

tenen fre

fa aquel]
altres te

que aquí,
menudencies, vares vol
tes en l'espai d'un segle fan els rius de més
pendent, els estralls que el nostre rierol de

pel

que

es

veu,

son

Ja Selva causa cada any tres o quatre vega
des. Déu ens guard de corrents d'aigua sen
se un llit ben arranjat, com de passions des
frenades que son els torrents esbojarrats
de la n'ostra 'ánima!
Durant ma estada arran del riu, una bri
gada d'obrers treballava en estacar unes di
gues per tal de salvar en la pr?pera avin
g-uda, abnenys, el terrer llindant amb l'esta
bliment u Hotel on jo parava amb munió de
families, forasteres com jo meteix. De bon
matí s'oía assats ciar el parlament deis ho
mes de la brigada; més tard ja no, car l'au
fegava el brugit deis estadants de l'Establi
ent. I aquí vé el cas d'esmentar la diferen
cia de llenguatges. Quin era el deis treballa
dors? Quin el de la gent forastera? En qué
es diferenciava el parlar de la societat es
tiuejanta del dels rústecs endegadors del riu?
Aquests gairebé no conjugaven més que un
verb. Quatre substantius i mitja dotzena de
adjectius, en convinació amb qualques verbs,
pocs, en infinitiu, formaven el cabal llingüis
tic d'aquell estol de braus descendents deis
almogávers. Cine minuts de parar-hi l'aure
Ila., bastaven i sobraven per a enxagrin-se
per tot el dia. Peró, i el llenguatge deis se

nyors?
Salvant excepcions honroses i fent constar
que els exceptuats eren els qui es sentien

en

aquells

parlaven un lleng-at
el fons completament buit, com si fos
senyors

de bombones de savó que anaven esclatant
en brillants espurnete,s a mesura que eixien
de la boca; en quant a la forma... s'hi podien
notar dues tendencies. Uns volien parlar en
castellá, i de set hores Iluny traspuava a
carrer del Consell de Cent o de Mallorca; al
tres, si d'accent n'estaven un xic miltor, de
sintaxi calcaven els meteixos punts que el
primers; de tots plegats resultant-ne aquell
dialecte repulsiu per arelles castellanes de
l'estol de barcelonins qe no saben parlar res;
ni catalá ni castellh, com, en sa majoria,
tampoc, tampoc saben d'escriure a,cceptable
ment. A un d'aquellss senyors vaig sentir dir

llegia

la nostra llengua
per
massa gran
a apendre idio
mes estrangers; a un altre, que com que en
que mai
perqe ja

no

res

en

era

catalá de vas s'en diu got, no és possible que
cap senyoreta parlés la nostra Ilen,g-ua. Des
prés d'aquesta afirmació reconegué, no obs
tant, que el catalá és molt més ric que mu
nió d'altres idiomes...
R,esumint. Que pot esperar-se que parlin
de b6 els terrassans, els operaris, el poble, si
quan surt a fora la crelne de ciutat dona
semblants

c,omptes de sentir
Ilenguatge triat, selec

exemples? Si

en

ala senyors parlar un
te, depurat; unThell catalanesc (que aquest
Catalu
era el deure de les classes altes de
nya, sense que aixé sigués obstacle per a sa
ber bé el castellá i altres llengües) els sent
dir només que barbrismes de péssim gust
i veu-los menysprear i blasmar la Ilengua
de la terra,, com si es tractés cl'un barroer
argot? Com han d'apendre de parlar bé; de
llenguatge,
no blasfemar, de no embrutir son
als
poderosos
fer-ne es'
els qui contemplen
cardas? Quan será que els de dalt es fa,cin
cárrec de llur responsabilitat i de la
que tenen de donar bou exemple, comen
eant per respectar, en el fons i en la forma,

obligaci6
la Ilengua de la terra

on

Déu els ha
V
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L'afer del modus vivendi

Santa Llúcia benekla

Una Hiló exemplar
Santa LitIcia beneida,.
no sé quin eneant teniu;
com niés va, .més enternida
del ceguet que vos oiu.
us veiés tan !luminosa
avui deu veure-u-Š en,
amb la palma gloriosa
i amb aquest vestit d'or ven!

Qui

com

Si tráspua aixi sa cara
de la llum que li lteu dat,
que deveu

ser

vista de la

.

bella i clara

fosquedat!

Per damunt la llarga tira
deis ceguets d'esguard fero9
feu brillar la 't'ostra fira
d'una llum de mil colós.
I evoquen amb el «pessebre»
amb els eims coberts de neu
la nit més blanca de gebre
que va naixer l'infant Déu.
Per la llum i gentilesa
del vostre cos virginal,
puguem veure amb més puresa
la Llum santa del Nadal.
I si mal nostra mirada

caigués en temptació,
sigui prest il-luminada
de la l'ostra gran claró.

VENTURA GASSOL.

En

aquest Nadal,

aquestes festes
els

no

en

oblideu

pobrets ni l'Hospital de

la Sta.

Creu, de

Barcelona

No estavem acostumats, a Espanya, a veu
re ben defensats els interessos públics, i molt
menys a veurels triomfants de dret i de fet,
com ara en la qiiestió del modus vivendi amb
França que, per Espanya, era un modus mo

riendi

anys ha.
Primer llagué de vencer el Govern les
preocupacions que hi havia respecte l'abso
luta necessitat d'aquest oontracte i, simulta
niament, l'empenta formidable deis interes.sos
creats a son entorn; després la campanya
hispandfaba de importants sectors polítics
que, amb excusa del perill que el modus vi
vendi corra, atacava desaforadament al Mi
nisteri i, de manera especial, als Ministres
d'Estat i de Finanees; al propi temps tenia
el Govern que atendre als factors de celta
part de la premsa francesa que intentava
exacerbar les passions deis elements revolu
cionaris espanyols i fer caure l'actual situa

política que estava cometent el gran pe
cat de negar les peticions del govern francés
per tal de protegir la producció d'Espanya.
La nuvolada que amenalava originar grans
ció

desfet amb pluja tardoral.
estralls
La victdria obtinguda, grácies a aquesta
assenyada i ferrna conducta del Govern, ha
estat complerta i reconeluda pels mateixos
elements que a Espanya el combatien a sang
i a foc en aqueixa qüestió. Memés el Llibre
Roig publicat pel Ministre respecte aquest
conflicte, posa bé de manifest la raó que'ns
assisteix. També la pretnsa francesa noble
ment confesa aixd i censura la poca habilitat
del seu govern en les ne,gociacions d'aquest
mal negoci.
Ara resulta que es Franea la més perjudi
cada per aquest rompiment del modus viven
di. Tant és així, que davant del clamoreig
general de la opinió francesa, el govern de
Briand s'apressa a &manar el recomenca
men.t de les negociacions i envia a Espanya
un dels seus més eminents financiers.
La victória ha estat molt grossa i les seves
conseqüéncies es deixarán sentir llargs anys
i fecondament en l'economia espanyola.
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ELS LLIBRES NOUS
PLIEGUEN

ALS AUTORS I ALS EDITORS

QUE

VULGUIN

QUE

DO

NEN COMPTE DE

L'APARICIO DE LLUPS LLIERPS EN AQUESTA
SECO& QUE ENE REMETIN UN I.XENPLAR,

ENSAYO SOBRE LA NECESIDAD DE LA
VUELTA A LAS PRACTICAS RELIGIO
SAS, por Guillermo Graell.—Barcelona. Im
prenta de Hijos de Domingo Casanovas,
Ronda de San Pablo.-1921,

qui més o inenys de la vora, han
rastre Iluminós d'en Graell en l'es
fera económica de la nostra patria, s'han vist
sorpresas agradablement per la publicació
del libre que intentem bibliografiar, car,
Fautor amb una erudició poc comú, avalada
amb mi to de sinceritat máxima, recull l'In
Tots els

seguit el

tima veu de la seva exquisita sensibilitat i
formula com just homenatge a Aquel a qui
tot ho den, aquest assaig sobre la necessitat
del retorn a les practiques religioses.
L'obra, pel seu ideani i per les circums
tancies amb que ha sigut escrita, en mig
d'un temps d'envilidor materialisme o millor
encara d'anorreador mentalisme, té un mórit
poc comú.
La seva veu, den ressonar prepotent dins
les -conciéncies que cerquen el suprem ideal

i la suprema norma, en el ideal helónie de la
felicitat de la present vida i en els mitjans
més curts per arribar a assolir-lo.
'lástima gran que en obres com aquel a
llurs autors emprin una llengua que no pot
arribar a l'anima del poble i per la seva sin
taxi ofereixin punts vulnerables a la crítica
deis intelectuals. Oi mes que resten a la I i
bliografia catalana esforlos que la enorgu
llirien i que en canvi son menyspreuits per
la de que formen part, avaluadora mes que
del fons, de la forma.
En quatre 'libres divideix el senyor Gradl
aquesta obra: en el primer tracta de la Fe,
en el segón de la Esperanga i en el tercer de
la Caritat, analitzant en el -quart varis pro
blemes de La vida espiritual.
Com a eminentment subjectius, nosaltra s
seleccionem el primer- i el quart; la valenta
,professió de Fe del senyor Graell ens emocio
na, i subratllem per trobar el seu esper t
agermanat amb el nostre, la següent frase:
El món no es dona compte de la influIncia
que exerceix la organització de la Esglesia
Católica per a la cohessió deis homes en tict
el planeta; així també: Els intelectuals, prin
cipals responsables de la irrelligiositat, en el
pecat porten la peniténcia.
Tot el llibre es un brillant alegat en pro
de la tesi de que es precís tornar a la vida
espiritual per al'imperi de la pau social.
Recomanem la lectura d'aquest libre a te
tes les persones de depurat sentit moral.
ULIANICH.

N OTICIARI
--En la República Argentina es projecta
la celebració d'una Setmana Social Femenina.
—La Lliga de Compradors, secció fins avui
dia de l'Acció Católica de la Dona, va a cons
tituir-se com a obra independent.
—L'Associació DependIncia Mercantil ha
dirigit un telegrama al Ministre del Treball
protestant del procedir de la Junta de Re
formes Socials establint un horari de treball
diferent del fa temps imposat per la Comis
sió Mixta.
A Madrid s'han reunit els representants
de la majoria de les Caixes Col-laboradores
en régim del retir obrer, figurant entre elles
la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Es

Catalunya i de Balears i les Caixes
d'Aragó, Biscaia, Extremadura, Astúries, Ga
lícia, Santander, León, Salamanca, Sevilla i
alguna altra, examinant l'actuació daquestes
talvi de

Caixes en l'asseguranea obrer obligatori,cons
tatant-se que en els dos últims mesos aquel
rógim ha fet considerables 'progressos
nou
Estudiaren els diferents problemes clima
nants del plantejament del retir obrer, i en
tre altres l'importantíssini de la seva aplica
ció als obrers del camp.
Respecte d'aquest assurnpte, el senyor Mo
ragas explica els diversos pocedirnents d'as
saig que tenen en preparació la Caixa (.1(
Pensions per a la Velesa i d'Estalvi, de Bar
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celona, i especialment el que tenen en estudi
d'acord amb la Federado Agrícola, Catalano
Balear.
Les Caixes de Previsió estudiaren un pro
jecte de llibreta d'estalvi expesa a totes les

edats, compreses en els 15 i els 25 anys, que
Presenta a rassemblea el senyor Moragas i
que fou aoollit favorablement.
—Els Estats Units imposen cada dia nous
obstacles a la inmigració. Cal que ho tinguin
en compte nostres obrers.
—Segons el Times, de Londres, el bolxevis
me progressa

a

Portugal.

—El partit socialista «independent» ale
many ha trencat tota mena de relacions amb
el partit comunista per haber-se averiguat
que els seus afiliats cometeren actes delictius
en rúltim algament.
—La Comissió Mixta del Treball ha pres
importants acords respecte les hores de tre
ball del establiments de comerl. Els detallis
tes solarnent podrán estar oberts, els dies
feiners, de les nou del matí a les set de la
tarda. Les vigilies de festa podrán continuar
oberts fins les vuit.
Els comerciants que renunciin a la prolon
gació del tancament les vigilies dels dies fes
tius no diumenges, pod.ran tenir obert eis
dies festius durant les hores de l'horari gene
ral, sol-licitant-ne permis especial a la Comis
sió mixta.
Durant els dies compresos entre el 21 de
Desembre i el 5 de Gener, ambdós inclusius,
Dodran els establiments estar oberts fins a
les vuit, les vigílies de Nadal i Reis fins a
les deu de la nit, perb hauran de tenir tan
cat els diumenges compresos en aquest pe
ríode, així com el dia de Nadal.
Les perfumeries i comerlos d'articles or
toPédics, podran ajornar l'hora del tanca
ment' tots els dies feiners, fins a les vuit de

la nit,

—A Valencia s'ha constituit la Lliga de
en la que hi ha associat el mejor
nombre de veins, per tal de defensar els
sens drets.
El confiicte de la falta d'habitacions es a

Llogaters,

Valencia force

greu.

rompiment del Modus vi
vendi amb França, a Cette han quedat sense
treball tres mil obrers.
—Durant el passat mes de Novembre la
Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estal
vis ha rebut per imposicions la quantita,t de
10.718.640 pessetes, capitals diferits, reser
vats i terminis mensuals de pensió, 9.923.741
—Per

causa

del

29

pessetes, havent obert 3.897 llibretes noves.
De les imposicions han correspost a l'Oficina
Central de Barcelona, 5.367.368 pessetes, i a
les Sucursals 5.351.272.
El 30 de Novembre, la Caixa de Pensiono
per a la Vellesa i d'Estalvis tenia vigents
220.100 llibretes, amb un remanent a son fa
vor de 114.030.034 pessetes, distribuide,s en
la següent forma: Provincia de Barcelona,
81.088.449 pessetes; provincia de Lleycla,
13.406.358 pesstes; provincia de Girona, 12
milions 948.202 pessetes; provincia de Tarra
gona, 335.123 pessetes, i Balears, 251.90' pes
-Maura, contestant al senador senyor
Elías de Molins, ha declarat que el Govern es
preocupa d'afavorir les Cooperatives de pro
ducció agrária, del credit rural, del fornent
de la petita autoritat i de la colonització in
terior.
L'últim intent de vaga deis ferroviaris de
la Companyia M. Z. A. ha produit renfonsa
ment d'algunes de les princlpals organitza
cions deis mateixos.
—E1 President del Primer Congrés Demo
crátic, reunit a Paris, el famós Maro Sag
nier, dirigí un afectuós i respectuosíssim te
legrama al Papa, que fou contestat paternal
ment beneint resforl deis asembleistes apli
cat al servei de la verdadera pau en bé dele

Pobles.
--En la segona sessió del Consell Nacional
de Patronat del nou regini de Segurs Obrers
Obligatoris, s'ha aprovat el projecte de ba
ses per a millorar-lo, preparat per la Secció
Tecnica del I. N. P., d'acord amb les repre
sentacions profesionals de les Caixes de Ca
talunya i Vischia.
—Els obrers metal-lúrgics i mecánics de
Franca han millorat les condicions del treball
per tal de fer-lo possible.
Quelcom semblant feren el minaires espa
nyols fa poc.
—A Milan s'ha inaugurat la Universitat
del Sagrat Cor de Jesús, prenent-hi part les
autoritats i totes les Universitats italianos.
—Una R. 0. ha donat regles modificatives
i aclaratives per arimplantació, a ferroca
rrils, de la jornada de vuit hores.
—La Universitat de Valencia acaba de
fundar un Institut de llengues, entre elles
les clássiques i el valenciá.
S'ha constituit, fa alguns dies, el Consell,
arnpliat, de Patronat Nacional del regim de
Retirs Obrers Obligatoris, afegint-hi repre
sentants de les entitats de Previsió cabdals
de Catalunya.
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DEPOSITADA

cirios, blandones,

en

tu
y todo lo

chas, candelas

al ramo de cerería. elaborado con toda
peso, forma y gusto de cada país en CE
RAS PURAS DE ABEJAS para el CULTO CATOLICC
y con buenas mezclas de varias clases y precios. «SI
humo, olor ni carbón..
BLANQUEO DE CERAS en gran escala, puras sin mezcla,

'11

concerniente

perfección al

,

4

CERAS AMARILLAS de todas proceden
cias Cerecina, Perafina, Estearina, etc.etc.

j.

;
de

FABRICA de BUJlAS
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Peninsula y
DE 1.• y 2.'

Ultramar.

CLASE

ANTONIO SALA Barcelona

Teléfono, 428. A.
Se remiten notas de precios, y catálogos, gratis.
OO.

CONSULTORIO CLÍNICO

CASA DEULOFEU
GRANDIÓS

ASSORTIT

EN

DEL

SERÍA, CORBATERÍA

1

DE PUNT.—ES PECIALITAT EN CA
MISES I PIJAMAS A MIDA.-- CON

Plaea Sant Jaume, 3
I carrer del Call, 30

21.

Corufla el
runa.

Gijón

Barcelona

Méjico.—Servicio

Línea

para

Habana

bana el

28

el
30

Málaga.

y

cada

Entrada

ALS1NA, 3.

:

Gijón el 20 y /e
Bilbao el 17. de Santander el 19, de
y de Habana el 20 de cada mes, para Ci

saliendo de

Veracruz. Salidas de

Cuba,

Veracruz el 16

mes

Cádiz el 16
y

30.

con

para

escala

de cada

Cádiz

y

4,

endnenchendo

Aires;

de

Málaga

el

viaje

el

de

5

de

y

New-York. Habana

saliendo

en

mes.

Y

26.

Valencia el

Veracruz el

de la

y

27

1

•

Hl

New-York.
mensual

saliendo de Barcelona el

para Las Palmas, Santa Cruz

Colón

25. de

Barcelona el

de

Veracruz. Regreso de

el

Cádiz

regreso desde Buen(

3.

Habana. Salidas de

Canarias.

Barcelona el

saliendo de
Buenos

y

Mélleo.—Servicio mensual

Venezuela-Colombla.—Servicio
de

Puerto Rico

Rico,

mensual

Montevideo el

de Cádiz el

y

de

Linea de

BOQUERIA, 27 pral. S

COMPANIA TRASATLÁNTICA

Tenerife. Montevideo

New-York.

Linea de

trabajadores.

para

Santander.

y

vara Santa Cruz de
Aires el día 2 y de

Málaga

y

especiales

HORAS DE VISITA:
DE 7 A 9, TARDE.

Buenos Airea.—Servicto mensual

de

Condiciones

BARATÍSSIMS

SERVICIOS DE LA
Linea de Cuba

MASIP

Tratamiento moderno de las enfer
medades génito-urinarios y cirugía

TINUAMENT GRANS NOVETATS.
PREUS

JORDÁ

DR. R.

CAMI

GENEROS

el

12

para Sabanilla.

10. el

11

de Valencia. el

Curasao.

13

<

Palina•

Tenerife. Santa Cruz de la
Puerto Cabello. La Guayra.

de

Puerto

Barcelona.

el 4.
2, de Valencia el 3. de Anean°
cosi
puertos
de
la
Santa
Cruz
de
la
Palma
y
Palmas, Santa Cruz de Tenerife.
Cádiz el
de
7. para Las
haciendo las escalas de Canarias y de la
occidental de Aldea. Regreso de Fernando Póo el 2.
Linea de

Fernando

Pdo.—Servicio

mensual

saliendo

de

Barcelona el

Penínsul*.

indicadas

en

el

viaje de

Regreso de Fernando

Ida.
Póo el

2.

haciendo las

escalas de Canarias

de

y

de ida.
Corufla y
Linea Brasil-Plata.—Sallendo de Bilbao. Santander, Gijón.
Aires
Buenos Aires. emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos
le

Gijón.

y

la Península.

indicadas

Vigo para Río Janeiro.
para

Montevideo.

en

el

vii

Montevideo

Y

Janeiro*

Sanos. Río

Bilbao.

los vuer
Compailla Trasatlántica tiene establecidos los especiales de
co"
de Barcelona a Filipinas.
New-York
y
la
Línea
puertos
Cantábrico
a
del Mediterráneo a New-York.
oporunamente
en
cada
viaje.
salidas no son fijas Y se anunciarán

Canarias,

Vigo. Cortina.

Santander

Ademas de los Indicados servicios. la
tos
Yaa

favorables
Estos vapores admiten carga en las condiciones mas
muy cómodo y trato esmerado. como ha acreditado en

akkiamiento
tienen
de.

telegrafía

servidos

ver

sin

hilos. También

lineas

regulares.

se

admite

sarga y

se

pasajeros.

y

su

a

Quienes

la

Compara 4 5
vaporaS

dilatado servicio. Todos los

expiden pasajes

para todos los puertos

del Mula"

31

CATALUNYA SOCIAL

UGlA liQuiDA txt

51.174

•

CASAMrrJANA

lo

,

4,

-

•

G,

1

4

414k.

Sr vv.>

.4SA/11TJANA
7(.1,004

Cols

FUNDADA EN 1879.—C. ARCHS, 7, pral.

(Travesía de plazas Santa Ana y Nueva)
ENSENANZA,

CENTRO

DE

MENTE

PRÁCTICA,

DE

ESENCIAL

COMERCIO

Reforma de letra. Ortografía, Correspondencia comercial, Documentación,
Prácticas de escritorio, Mecanografía.—Cálculo mercantil y Teneduría de libros
Por partida doble, aplicados a toda clase de empresas inclusas la Banca y Bolsa
—El Título de Tenedor de libros, previos exámenes por péritos y profesores
mercantiles. Clases especiales para senoritas.—Practical of School Languages
(Lenguas vivas) por profesores extranjeros y por métodos modernos puramente
prácticos.—Taquigrafía.—Geografía comercial. Lenguáfonos.

CATALIJNYA SOCIAL

GRANS MAGATZEMS

JORliA

MANRESA-BARCELONA-BRUSELLES
,

ELS MES IMPORTANTS
DE CATALUNYA
•

•

ELS
•

QUE

VENEN

MES,

I MES BARATO

•

:

:

CONTINUAMENT ES REBEN LES MES ALTES NOVETATS
EN CAMISERIA, LLANERIA, SASTRERIA, SOMBRERERIA,
SABATER A, JOIERIA, ETZ.

1=5 1::?

0

Pi 1

n

,

•

41.

!Inieresant pels

jqgricoles!
„Acaben de sor/ir unes magnifiques' postals
gráfiques destinades a la propaganda de la
Sin dicació Católica agraria
Sin dicats

Deuen conéixer-les lotes les Associacions agri
coles.—Una coPlecció de 5 postals 0" 50 pies.
Grans rebaixes pels Sindicats.—En venda:

Acció

Popular,

Baix Si. Pere, 5, Barcelona

Hi han Sindicats católics-agraris que van en d3cadéncia.
e13 seus directora no han liegit l'obra del P.

?Per qué? Parque

cara t

ihra.
Compreu-la

i

llegiu-la.

—

os

Cmaditaso

p"

Da venta

a

ACCiu POPULS.R.

—

Preu: 8

bes,Lalle~

FitareWUcil

VUOntnrt I *Al

I

ChalbaúT

Onreek 14••• dei t

pessetes
~gonget••••••

