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Poder faumatúrgíc del Messías
Segons el Concili Vaticá, els miracles són una
palesa de l'Omnipotencia divina ; per tant,
solament Déu pot ésser Ilur causa principal. Ro será
determinar aquí con' exerceix aquest poder per a
prova

conéixer la seva naturalesa.
Com ensenya el Doctor Angélic, entre una causa
qualsevol i els seus e fectes existeix un orclre deter
minat, puix que tota causa és principi, i per conse
güent segons el número de causes será el número
d'aquests ordres, deis quals l'un estará subjecte a
l'altre, així com les causes estan entre elles subordi
nades, de guisa per la causa superior no estigui sub
jecta a la inferior sinó a l'inrevés, i per tant, que
tota la serie de causes sigui dependent de la causa
suprema. Ja es compren, dones, que Déu no pot
obrar contravenint aquest ordre universal i essen
cial, com hem indicat més amunt ; mes pot alterar
un ordre particular en quant depén de la seva causa
immediata, perqué l'ordre particular procedeix del
Creador que lliurement l'ha disposat ; la qual cosa
s'entén d'un ordre que no pertany intrínsecament a la
naturalesa de les coses, com el que hi ha entre els
cossos i la llei de la gravetat, el sol i el seu movi
ment, un cos mort en relació a la vida. En aquests
casos si Déu fa que els cossos es moguin en sentit
contrari al de la llei de la gravetat, o que el sol es
pan, o que un mort ressusciti, no es destrueix, ni
es modifica l'essencia deis cossos, ni del sol, ni del
cos ni de l'ánima ; en canvi quant a l'ordre que exis
teix entre el cos i l'ánima en la constitució de l'home,
si es separen dits components, es destrueix l'hotne.
Així, ni per miracle pot Déu f er que existeixi l'ho
me, trencada la unió entre l'esperit i la materia, per
qué tal unió és essencial.
Per tant, el poder que té Déu Nostre Senyor per
a f er miracles radica en la seva condició de causa
primera i universal i que lliurement ha disposat els
ordres particulars que procedeixen de les causes se
gones, reservant-se el dret de f er les excepcions ne
cessáries.
*

*

Jesucrist tenia el poder

*

de fer miracles com a
hi cap el dubte, ni s'ofereix difi
en explicar-ho. Mes aquest poder diví residia
personalment en el que era Home-Déu i s'havia d'e
s operacions
de la naturalesa
xecutar mitjangant
humana ; d'aixó se'n segueixen distints conceptes,
alguns deis quals Ii convenen com a borne i altres
com a Déu, i aixó no sempre és fácil precisar-ho.
Per de prompte hem de distingir entre la potestat i
el seu exercici : aquella correspon a la Divinitat, peró
la seva aplicació fou concedida a la humanitat, la
qual, com a dispensadora de l'obra i ministeri del
Reclemptor, en mans del qual havia posat el Pare
totes les coses, pel seu compte i al seu albir havia
de determinar les ocasions i casos. La diferencia,
dones, entre el poder taumatúrgic del Messias i el
deis altres que l'han posseit, és ben palesa ; puix que
el poder diví no el rebia de f ora de la seva persona

Déu ;
cultat

en

aix6

no

i el que tenia, com
per raó de la unió

sador.
No per aix6

a

home,

el posseia habitualment
i d'ell n'era el dispen

hipostática

comunica a la hutnanitat de Crist
les propietats de la naturalesa
divina no foren comunicades a la naturalesa huma
na, com ho definí el concili Calcedonense contra
Eutiques ; ni podia crear ni aniquilar perqué la fina
litat de l'Encarnació s'ordenava a la restauració i
renovació de totes les coses per mitjá de la redemp
ció de l'home, mes no a crear les coses o reduir-les
al no-res. Demés tal virtut hauria estat inútil ; puix
que la materia f ou creada al comengament del món,
així com els ángels ; les coses materials procedeixen
de materia preexistent i les ánimes humane,s, que
són creades, no ho són per miracle, sinó segons les
exigéncies naturals de la generació. Per tant, la fina
litat de l'Encarnació és la mida del poder tauma
túrgic del Messies ; és, doncs, tan extens com aquella
exigeix ; puix essent Crist el cap deis bornes i dels
ángels ha de posseir la potestat d'obrar els miracles
i fer els canvis de les coses existents que siguin ne
cessaris o convenients a la seva missió, els límits de
la qual no ha d'ultrapassar.
Aquesta subjecció, del poder que tenia Crist per
a
obrar miracles en la seva missió messiánica, la
declara ell mateix en el primer miracle públic que
obrá, go és, la conversió de l'aigua en vi a Caná de
i la confirma en altres. Que signifiquen,
sinó, aquelles paraules "nonclum venit hora mea",
no és arribada la meya hora ; tant
si es llegeixen
amb interrogació com sense, sinó que estava asse
nyalada l'hora de la seva tnanifestació taumatúrgica ?
Per.que encara que s'admeti la influencia deis precs
de Maria en la seva determinació, segons la interpre
tació d'alguns exegetes, resultará que el moment de
finitivament assenyalat per Déu, f ou aquell en que
es realitzá el prodigi ; demés en tal hipaesi s'ha de
reconéixer que dita intervenció entrava directament
en la finalitat de l'obra de Jesús. En el guariment
del tolit de la Probática piscina, descobreix la hipo
cresia farisaica quant al descans sabatí : "sabbatum
est, non licet tibi tollere grabatum tuum", és dissah
te i per tant no pots portar la teva llitera ; demés
manif está. que en obrar aquest miracle, no intentava
solament curar la malaltia corporal, sinó la de l'áni
ma, "ecce sanus factus es, jam noli peccare, ne dete
rius aliquid contingat", mira que has estat guarit ;
no tornis a pecar, perqué no et succeeixi alguna cosa
pitjor ; i darrerament, de l'acusació deis jueus de

l'omnipotencia,

es

car

guardar el dissabte, pren peu per a ensenyar
quin era el seu poder, el qual l'exercia de la mateixa
no

que el seu Pare : "Pater meus usque modo
et ego operor", el meu pare obra continua
ment, ádhuc en dissabte, conservant totes le coses,
regint-les, atenyent a llurs necessitats ; el mateix faig
jo. Amb aquestes paraules Jesús es declara fill natu
ral de Déu, i refusa l'acusació de faltar al precepte
de la Llei ; desvirtuant de pas l'argument que ad
duien els jueus, go és, que Déu en el seté reposa
manera

operatur
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absolutament i

per a sempre, en pro del seu rigoris
l'observancia del repós setrnanal.
El carácter messiánic del miracle de la multipli
cació deis cinc pans i deis dos peixos el reconegueren
els mateixos que el presenciaren, exclamant : "Quia
hic est vere propheta, qui venturus est in mundum".
Aquest és, sens dubte, el profeta que ha de venir al
món; el Messies ho palesa queixant-se que molts
d'ells no n'haguessin tret aquesta ensenyança, ni f os
me

en
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sin convençuts per la valor del prodigi : "quaeritis
me, non quia vidisti signa, sed quia manducastis ex
panibus et saturati estis", em cerqueu, no vençuts
pels prodigis, sinó perque us haveu assaciat amb els
pans ; i prenent peu d'aquella multiplicació miracu
losa per a la predicció de l'Eucaristia. N'hi ha prou
amb aquests exemples com a prova que el poder que
tenia Crist per a obrar miracles era ordenat al fi de

l'Encarnació.
AI,VONS M.
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Jesús

Aquest

número ha

passat

escarnit

per

la

censura

governativa
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La sembra, el gra í el pa
Un
Com que

no

tripfic encarístic d'En loan Llimona

ha d'ésser el deixeble millor tractat

Mestre, la mentaría de l'illustre pintor cris
tia acaba de rebre un ultratge contra la millar pant

que el

del seu esperit i de la saya obra. Sota la forma d'un
elogi, que recorda el "Déit vos guard, Mestre", de
rHort de Getsentani, el senyor Feliu Elias, alias
"Apa" i alias "loan Sacs", traeix el seu ande, i

figurant que l'ensalla al: núvols iii diu "clarivident
í docte, magnífic artista, pintor de gran traca com
entre nosaltres", etc., divideix la seva per
dices: una, que es refercix al paisatgista,
sonalitat
i altra, que cl senyor Joan Sacs (1) anomena "pro
selitista" i "propagandista" alludint a la saya obra
religiosa. Hi Izan "dos Llintona"; el cantó, que re
coneix "més sentit i fervorós" de la scva persona
litat, cra "tot desgraciositat i fallida", "la saya pin
tura és agra i matusscra... concebida i plasmada

cap altre

en

UNA CARRINCLONERIA ABOMINA
BLE"; aqucsta part de la saya producció correspozt
l'art, per tots conceptcs inferior, del propagandis
ta", i en un sol terma sintetitza Joan Sacs el seu ju
AME

dici sobre la producció altíssima de l'autor del Gin:bori de Montserrat i el Baldaquí de Ripou i la Cúpula
de Vich i de tanta i tan espiritual inzatgeria piadosa;
en un sol •mot, i és cumest: PINTURA MISERA
BLE. Aixa en un article d'clogi, que acaba demanant
al Museu de Barcelona una sala per a la pintura. d'En
loan Llimona seleccionada... No cm sé estar d'afe
gir aquí una frase de la Vida de Crist del Papinii
"ludes el traeix i Renan el besa".
Feliu Elles, mentbre de la Unió Socialista de Cata
lunIza, ha besat a loan Llintona. I besa tantbé a Sant
Agitstí, del qual pren un pensament per a cobrir
antb ell el sett gest traidor. l'aria Satzt Agustí de
l'anima de les coses sensibles, i Joan Sacs, que no
sabent si crcu en Déu ni en Crist ni en cap sant,
elogia a loan Llimona per haver sabia veure l'anima
de les coses. Pera el blasma i l'ataca per haver sa
but veure
deis !tomes i la seva ánima per
sonal i per haver sabut !loar resperit de Déu, cria
dor de toles les coses i de toles les animes. Sapiga
Joan Sacs que el gloriós Doctor de l'Església, que
en tan mala «asió i antb intenció tan torta gosa ci
tar, ultra fer intatges poltiques com aquesta de l'ani
tenia
nta de les coses, savia, creía i predicava que
una anima el!, i un deure de fe i de lloança envers
el Senyor de qui l'havia rebuda. Llegeixi i mediti
En Feliu Elies les paraules aut?ntiques que seguei
.ven, i potscr es pre8cupará una mica inenys de rcIni
zn,a de les coses sensibles i una mica ntés de la sea

prdpia

anima

responsable.
Alabi-us la
tal que
vostres

meva

ánima, Senyor, per

estinti, i confessi a Vói
misericbrdies, per tal que

us

alabi.
Sr. AGusTí,

les
us

Confessions, LI. V, c. I.

La Sembra, el Gra i el Pa és el títol d'una pin
en tres quadros que és una de les mostres mi
llors de l'art "proselitista" i "propagandista" del
gran creient, del gran fidel i confessor, que es valia
certament deis colors i deis pinzells per a entonar
tura

L

psalms de Huanga, d'amor i gratitud, al "Definitiu",
go és, al Senyor, de gin prové tot color i tota llum
i tota sensibilitat i harmonia. Escaurá de recordar
gran i triple composició eucarística en la
Setmana Santa d'enguany, la primera que, trencada
una tradició, mancará la preséncia personal del pia
dós autor, a l'ofici i processó devota del Divendres

aquesta

a l'església tan barcelonina de Sant Felip Neri.
aquelles funcions enguany i ja per sempre, els dos
plafons de la vida del benaventurat clergue roniá,
del "Pippo buono" que li dejen, seran testimoni de
la presencia espiritual del qui en cos material, ai !

Sant,
A

d'allí i de la nostra vora és i será absent fins el dia
de l'universal resurrexit.
Aquest tríptic dic tríptic perqué són tres els
quadros i formen un conjunt és de les seves obres
darreres, i exposat fou, fa dos o tres zmys, a les
Galeries I,aietanes. Ignoro el seu destí actual, i so
lament sé que al seu taller me'n parlava, mentre el
feia, amb una íntima predilecció i amb aquell fer
vor, amor i confianga que el mateix loan ,Yacs re
coneix que posava En Joan Llimona en aquesta es
pecialitat de la seva pintura, i que per aixó mateix
calia que el crític acatés i respectés si és que amic
sincer li era. Conté un resum del misten i de l'Eu
caristia, i té un veritable valor catequístic, que ens
trasllada als orígens de l'art cristiá, quan els pintors
no fcien
i escultors
que loan Sacs no ho oblidi
l'art per l'art, sinó l'art per a Déu i per al poble.
I d'aquells mestres de la pintura primitiva, sovint
també "agres i matussers, flonjos i sense nirvis ni
ossos", alguns duen corona d'immortals en la his
tória de l'art, glória que no sembla pas destinada a
inolts pintors sensualistes contemporanis.
Scinbra és l'Encarnació del Fill de Détt en les
entranyes de la Verge Maria. El Gra és el Fill de
Déu crucificat, mort en l'arbre del suplici, consuma(
l'holocauste de si mateix en amor als bornes. El Pa
és el fi-tia del sacrifici: el menjar eucarístic, repar
tit, pródigament, a la filiada.
La primera d'aquestes composicions és una de les
més exquisides anztnciacions del pintor predilecte de
les Mares de Déu tendres i catalanes. En contrast
amb la Verge en blau del portal del Pi, aquesta és
una donzella en túnica fosca o rogenca. Tota la seva
grácil puritat, síntesi de la perfecció divina i de les
virtuts humanes, i enserns mostra gentil de la pietat
dolga que floreix a l'hort beneit de la raga, .s'estre
rneix acollint al seu si, dins el solc obert per l'Ave
Maria angelic, la llavor altíssima: la llavor de Déu.
La llavor que en aquell instant decisiu a les esferes
sobrenaturals comengava la seva germinació en el
món de la carn i la natura humana, per guia i no
driment i salta eterna deis homes. En Joan Llirno
na, pintor de la Verge Maria, havia llegit, i ho re
treia sovint i ho escrivia en un article seu eixit en les
nostres planes (2), que Santa Maria, més encara que
el seu títol gloriós i únic de Mare del Verb diví,
s'estimava el seu títol de Verge Immaculada.
Els qui hagin vist al Claustre de l'Escorial de
ara reproduit pel Foment
Vich el Crist exsangüe
de Pietat Catalana en el recordatori deis funerals
—

—

—

—

—

CAT
del

pintor

A

LUNYA

Crist, que és el gra,
de bon recordar i me
ditar en aquests dies sagrats. Com una espiga única
en el tany, el cos del Salvador, buit i exhaust de la
seva Sang preciosíssima, clavat en la Creu, s'of ereix
al Pare i es mostra als fills, havent-se donat tot, en
compliment d'un Misten i altíssim i meravellós, d'a
mor als homes. Sic Dcus dilexit mundum.
Un deis alias del senyor Feliu Elies, va pintar-ne
un, de Sant Crist, una vegada, flanquejat de la Ver
ge i de Sant Joan. Simple estudi anatómic, no és
probable que servís per a redimir ránima del pin
tor. Aquell Crist de l'Apa tindria sens dubte ossos
i nirvis, no seria agre ni matusser, ni dibuixat flon
jament, peró no hi cantava l'autor, ni podem can
tar-hi al davant, nosaltres,
Christi, sancti
—

veuran

també el

d'aquesta pintura eucarística,

fica

mc.
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comunió de diumenge, o quoticliana, a la Capella
del Sagrament de qualsevol església concorreguda.
"Aquesta mica de confusió ell em deia aques
ta barreja deis que combreguen, aquesta mica de
desordre, és precisament la grácia de go que vull
significar. Són els cristians, adalerats, amb gana i
set del Cos de Jesucrist, que s'acosten a la taula amb
certa familiaritat, amb la íntima confianga dels fills
entorn de la taula del Pare. Els uns el demanen,
altres ja el porten a dins... Tots s'assacien del Pa
de vida eterna, del Pa d'aquell Blat que va ésser
segat al Calvari, després d'haver-se sembrat al ter
rer puríssim d'una Verge sense taca". Aquest
qua
dro li reeixí amb un moviment i una devoció evoca
dors exactes de l'escena viva.
Vet aquí
per a meditar aquesta Setmana San
ta, viu encara més per les punxades deis saions
un sermó eucarístic d'En Joan Llimona, pronunciat
amb els pinzells tal com els pronunciaven, durant
segles i segles d'art cristiá, els seus nobilíssims pre
—

—

—

—

El gra ha multiplicat, i el prodigi eucarístic s'es
tén i repeteix i centuplica i refá cada dia la insti
tució divina del Cos i la Sang, en els quals es trans
forma el pa i el vi, sota la paraula de Déu en la
Santa Cena. La tercera de les pintures representa
el presbiteri d'una església, en repartir-sli la Santa
Comunió. Els fidels s'agombolen a la taula sagrada,
uns s'hi acosten, altres en tornen, uns s'hi atansen,
altres s'agenollen donant grácies ; moltes donzelles,
de les que tant en Joan Llimona es complavia a pin
tar, candoroses i dolces, van o vénen de rebre en
llurs ánimes pures l'Espós del Cel. El pintor vol
gué representar expressament l'escena actual d'una

en la imatgeria religiosa, tal com parlaven,
exemple, aquells grans pintors "proselitistes" i
4(propagandistes", no massa acadómics tal volta, peró
que s'anomenaven Giotto i Cimabue i Fra Angélic,
tal com parlaven els Trescentistes i Quatrecentistes
de Catalunya.
cursors

per

(t) Article "L'obra
17 triare.

de

R. RUCABADO
Joan Llimona", La Publicitat,

(2) "Elogi de la virginitat", CATALUNYA SOCIAL,
(2 agOSI 1925).
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Jesús

Estimant el bort Jesús estimarem també la vida.
No puc concebre que hi hagi cristians que tinguin
el cor eixut i que no s'enterneixin esguardant la
bellesa del món exterior.

Creuen

són más agradables
allunyant el somrís deis Ilavis i la

equivocadament que

ais ulls de Déu
foja del cor.

Senyor! com és possible que els nostres germans
no coneguin l'alegría cristiana?' Els sants han cone
gut el camí del sacrifici i del dolor i per arribar al
cim de la nzuntanya de la perfecció han hagut de
caminar damunt les pedres cantelludes i, no obs
fant, l'ocell de la foja cantava dins el seu cor. Es
trista veure un home d'esperit que no és
Hem
de sentir-nos germans de tots els
humá.
homes.
S'equivoquen els que creuen que estimant el bon

una cosa

Jesús

ens

allunyem deis homes. Com más íntima
Déu, más estimarem la

ment estarem units amb

humanitat.

Aquests homes que sótt tot esperit són els que
viuen més dins la realitat de la vida. Aparentment
aquesta afirmació sembla una paradoxa, perb si
la ntediteu bé, us adonareu que és plena de lógica.
(.0 que el món en diu realitat no és realitat, sinó
ficció i artifici.
Conz más espiritual és una cosa más veritat és.
La carn és argila i tenebra i l'esperit és Ilum. Per
aixó els que viuen supeditats a la carn no saben
allá on van, i, per tant, no viuen de realitats.
Si Déu és una realitat són reals els homes d'es
perit, i els mundans són una ficció, car actuen sota

Jesús

és pres

infliQncia de les passions abjectes.
Ah! si tots els hornos estimessin el bon Jesús,
quina pau más dolça regnaria a la terra!
Quan un hom medita la vida exemplar de Jesús,
li sembla increible que pugui tenir enemics. Si ens
recollim en el santuari de la nostra ánima, ven
rem refulgir la seva faç serena. No el trobarern
pas dins el brogit del mórt, sinó en la pan de la
la

riostra ánima.

fem vida d'esperit i no
inconscientment.
Quasi
meditem. Vivim •airebé
sempre seguim a les palpen les els camins de la vida.
Molts cristians únicament saben copsar l'aspec
te pintoresc deis dies punyents de Setmana Santa.
El

nostre mal és be no

Aquests dies el bon Jesús té la faç Milicia i els ulls
serens arnarats de Ilagrimes. Ah! quina visió más
trágica! Mireu com l'assoten els Untes impurs!
Damunt el cap u han posat una corona d'espines
i la sang U regalima cara avall. El seu cos és
macilent.

Oh!

Senyor, guantes vegades us he coronat d'es
Jesús

a

Phort de Ceiscrnant
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pines anzb els meus pecats! Senyor, tingueu miseri

cardia de nosaltres!
Acluqueu els ulls i vcureu din tre vostre com es
reprodueixen els fets més punyents de la passió.
Ara el bon Jesús, cantinant lentament amb la ere«,
a coll, es dirigeix al suplici. La
soldadesca crida i
blasfema. On són els andes de Jesús? S'han dis

persat. Quantes vegades

també abandonat
nosaltres!
Jesús arriba al din de la inuntanya trágica i és
ajegut danzunt la Crezt redemptora. No la veieu
refulgir aquesta Creu? Ah! com haurlein d'alear
lo el Crist, com una bandera gloriosa, davant les
multituds que no l'estimen perqué no el coneixen!
El Crist! Heus ací la salvació del món.
La sang xarbota de les seves ferides; el seu cos
és pállid, com el cel quan parpellegen les
primeres
estrelles; s'han dos els setts ulls i els claus esquin
cen la seva carn, peró el Crist sortirá
triomfant
del sepulcre. Es endebades que els enemics de Je
sús vetllin amb !'arma a la má. Quan soni l'hora, les

pedres s'esberlaran, i els seus deixebles el veuran
resplendent com un astre.
Melare Jesús era al sepulcre la !luna plena ar
gentava els camins i els estels brillejaven coin gotes

Jesús clavant d'Anás

de rou. F,ls ocells eren amagats dins el brancatge
i les fonts ploraven escolant-se desolades
damunt
la verdor de la molsa.
Jesús ha ressuscitat! Alleluia! En obrir-se el se

pulcre la

terra

s'ha perfumat i el cel s'ha inundad

de llum!

Els arbres que estenien les branques nues sota la
boira, s'han teixit un mantell de llustroses tulles.
Quina verdor mes dolo!
Les muntanyes blavegen lleugerenzent i la llum
corona els pies més alts. S'han esvait les boires i el
sol posa una mica d'or damunt totes les coses.
Miren quina alegria hi ha als camps! Les pome
res són blanques com si en les nits fredes i humides

d'hivern s'aguessin delectat bevent la lluin argen
tada de la !luna. Els presseguers tenen la color sa
nitosa de les galtes deis infants i canta l'aigua deis
rius teixint i desteixint randes d'escuna!
Ara la terra és bella perqiQ Jesús ha passat
trioinfant dantunt els camps! Jesús és amb nos
altres! Seguim el camí dreturer i el trobarem.
Que Jesús triontfant ens faci ben huntans i ben

cspirituals. Estinzem fins aquells

que ens fereixen
amb l'arma del greuge.
No vulguem mai submergir el nostre esperit en
les aigiies del pessimisme. El bon cristiá és opti
mista. Caminem de cara a l'infinit, perquO sem
pre tinguem. als ulls una mica de claror de cel.
Si calgués donem per Jesús la vida, car els que
moren per Eh viuen eternament.
J. CIVERA I SORMANI

lesds davant de Cailás
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La Passíó í !'Eucaristía
"El Pa de vida"
La Passió de Nostre Senyor comença arnb la Cena
i acaba amb la crucifixió. La Sagrada 1-lóstia i el
Sant Crist són, doncs, per a nosaltres inseparables
proves d'un mateix amor que el Cor de Jesús sent
pels homes. Essent aquestes proves les de més va
ina, no és estrany que el Cor de Jesús se senti agra
dat i consolat de veure's correspost amb agraiment
pels cristians en la Comunió i en la meditació pia
dosa de la Sagrada Passió.
Es deixa entendre clarament com estima el Bou
Jesús que els fidels contemplin devotament la imat
ge sagrada del Sant Crist i la meditació deis seus
sofriments, en el 'libre de Revelacions de Santa Ger
trudis.

"Contemplava ella una vegada devotament la imat
Jesucrist posat en creu i va compendre que
mirant amb amor el Senyor crucifixat me
reix que Déu giri els ulls envers ella ami) una gran
bondat. Sota la influencia d'aquesta mirada esdevé
ge de

un brillant mirall; per un efecte de l'amor divi
ella reflecteix la imatge admirable que ha contemplat ;
aquesta visió dóna gran goig a la Cort celestial. De
més, cada vegada que una persona fa aquest acte
amb amor i respecte, recull per al cel una glória
eterna".
"També rebé aquest ensenyament : quan un home
mira el Sant Crist ha de pensar en son cor que el
Senyor, Jesús, li din bondadosament : "Vet aquí que
per amor teu estic clavat a la creu, nu i menyspreat,
després d'haver suportat dura flagellació i la dislo
cació deis membres. Mon Cor és talment abrandat
d'amor que, si f os precís per la teva salvació, vol
dria suportar per tu els inefables dolors que he so
fert per tot el món sencer". Tals pensarnents han
d'excitar els cors a l'agraiment, puix que !alud s'es
cau que un Sant Crist es presenti a nostrcs mirades
sense una gracia de Déu. La contemplació del se
nyal august, de nostra salvació aporta sempre un
gran profit: per tant f óra hen culpable el cristiá in
grat que descuidés de venerar Aquell qui s'és ofert
com preu inestimable del seu
rescat".
"Una altra vegada tenia el seu esperit ocupat en
la Passió de Nostre Senyor i comprengué que les
pregáries o meditacions que tenen relació amb aquest
misten, reporten molts més fruits que no pas els
altres exercicis. Efectivatnent, si és impossible tocar
la farina sense que,en deixi rastre, així també l'áni
ma no pot meditar la Passió del Senyor, baldament
sia amb poca devoció, sense treure'n un cert profit.
Fins i tot, si una persona es contenta de llegir al
guna cosa que es refereixi a la Passió, ella procura
almenys a la seva ánima una aptitud a rebre el fruit
d'aquesta mateixa Passió. Puix que la intenció d'una
persona que pensa sovint en la Passió de Jesucrist,
és més fructuosa que les més nombroses intencions
d'una altra que no se n'ocupa jaman
Una altra Santa, aíavorida també amb extraordi
náries revelacions, ens ensenya la práctica d'aquest
sant record a l'anar a combregar. "Tenia el costuin
Santa Matilde
de meditar amb major mirament
com

—

—

Jesucrist abans de combregar. Si al
vegada descuidava aquesta práctica temía ha
ver faltat greurnent perqué el Senyor digné: Feu
ai.ra en ntemaria de Mi (Lluc, XXII, 19). Per aixei,
després d'haver pregat a Déu que li expliqués el
sentit d'aquestes paraules, f ou instruida per l'F,spe
rit Sant i les comprengué d'aquesta manera :
la Passió de

guna

Feu alza en fnembria de Mi: Tres coses són les
que cal recordar en el moment de la Sagrada Co
munió : la primera és aquest amor eternal amb qué
Déu ens estimava abans de rebre nosaltres l'exis
téncia. Amb tot i preveure els nostres pecats i la
nostra perfidia, Ell s'ha dignat, no obstant, crear
nos a imatge i semblança seva ; de la qual cosa nos
altres li n'havem de donar grácies.
La segona és aquest amor immens que ha fet da
vallar el Fill de Déu del si de les delícies inefables
que Eh l friia en la glória del Pare, per a inclinar la
seva Majestat infinita fins el fons de la miséria que
és la nostra heréncia com a descendents d'Adam.
La fam, el f red, la calor, el defalliment, la tristesa,
els desprecis, els sofriments, i la més ignominiosa de
les morts, tot ho suportá amb inefable paciencia
per tal d'alliberar-nos de totes les nostres miséries.
La tercera és aquest amor insondejable amb el
qual ens mira en tot moment i té esment de nosal
tres amb una tendresa de pare, després d'haver estat
nostre Creador i nostre Redemptor ; com un afable
germá Ehl intercedeix set-1-4)re per nosaltres prop del
Pare ; Ell ordena i disposa tot el que a nosaltres es
tefereix com un advocat i un ministre fidel.
Cal que ens recordem d'aquestes tres veritats a
topora, peró especialment quan prenem part en el
convit celestial que Nostre dolcíssim Amor ens ha
deixat com a testament que ens recorda per sem
pre la seva inefable tendresa".
Amb altre fervor combregaríem nosaltres si con
siderávem sempre sovint l'amor que Déu ens ha ma
nifestat, especialment amb l'Encarnació i Passió del
seu Fill Unigénit ! La Passió del Bon Jesús ens me
resqué una imrnensitat de grácies, que no podem
apreciar clegudament més que procurant aprofitar
nos-en, sobretot per mitjá de l'Eucaristia. En ella hi
trobem els consols que ens dóna Jesús per la seva
Passió, puix que el nostre consol está en haver de
sofrir el que Jesús volgué patir abans per nosaltres.
El que Eh l ho hagi sofert abans, ens dóna aquest
gran consol, que no tindríem si Jesús hagués volgut
redimir-nos sense patir, presentant-se sois en forma
triomfant i gloriosa.
Demés ens dóna la força necessária per a patir i
més especialment ens la comunica per majá de l'Eu
caristia. Efectivament, si trobem feixuc i ens es
panta portar la nostra creu com ens mana l'Evan
geli, aleshores busquem la f orça necessária en l'Eu
caristia; en la Comunió Jesús ens donará valor per
a portar resignadament i
amorosa nostra creu. Si
•

ens
a

costa

qui

ens

al mateix

complir

el

precepte evangélic de perdonar
nostre enemic, acudim
el Sagrari, i combregant, senti

ha (des i estimar

Jesús

en
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com es crea un cor nou en nosaltres que
sap
estimar go que abatís tenia odiat. Si ens acovardim
per les penes i contrarietats de la vida, i ens costa
d'humiliar-nos i portar el jou com ens obliga l'Evan
geli, anem a trobar Jesús i fem-lo entrar en la nos
tra ánima per la Comunió, i sentirem un ardiment
nou en nostre esperit, que ens fará soferts i f erms
en tot treball i contrarietat o humiliació.
Peró no vulguem pensar solament en els nostres
consols siguem més generosos i nobles amb Jesús,
procurem nosaltres el seu consol i el seu goig. Ehl a
l'instituir la Sagrada Eucaristia moments abans
d'entrar en aquell mar sense fons de la Passió, de
ciará corn havia desitjat que arribés aquella Pasqua
amorosa que s'inaugurava amb un sacrifici notr i mai
sospitat, el Sacrifici d'Ell mateix ! Sernbla talment
en aquelles circumstáncies que Jesús
trobá més con
sol i goig en instituir la Sagrada Eucaristia que no
pas pena i dolor sentia pels dolors de la seva immi
nent Passió. Com si no es recordés deis seus dolors
atenia principalment al nostre conhort i socors ; i
com si no fossin incomparablement més grans els
seus, semblava posposar-los als nostres per tal que
n'haguéssim conhort.
Imitem-lo generosos; no pensem tant en nosaltres
pensem més amb Eh. Pensem que en el Sagrament
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dóna tot el que té, fins l'última gota de Sang,
el Calvari.
Meditem bé les paraules que posa Santa Gertru
dis en les seves Revelacions en explicar, amb quin
amor el Senyor es dóna en el Santíssim
Sagrament:
"Després d'haver rebut la Sagrada Comunió, ella es
recollí i el Senyor se li aparegué sota la imatge tan
coneguda del pelicá que, amb el bec, s'obre el cos
tat. Aquesta imatge l'omplí d'admiració i exclarná :
Oh Senyor ! Qué voleu ensenyar-me ? El Senyor res
pongué Jo desitjo que tu consideris l'amor ardent
que mou el meu Cor quan ofereixo a les ánimes un
uo tan preciós : si Jo pogués parlar així
et dina, que
m'estimaria més morir després d'haver comunicat un
tan gran benefici, abans que refusar-lo a una ánima
amorosa. Considera també de quina manera tan ad
rr.irable la teva ánima rep amb aquest do la penyora
de la vida eterna, com els pollets del pelicá repre
nen la vida amb la sang que raja del
costat de Ilur
Eh l

com

ens

en

pare".
Pensem, dones, com la nostra ánima pren vida de
la Sang predosíssima del Bon Jesús, i anem a cona
bregar amb e sant desig de correspondre a un tan
immens amor eisposats a donar-ho tot per Jesús,
que será la millor ,lisposició per a combregar.
EUDALD SERRA I BUIXó, Prev.
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Ableluía
De la Sinagoga la prenen els primers cristians i
diumenges ; l'església grega la tenia prescrita per a
la fan triomfanta cantant la deslliurança de l'huma
totes les misses ; i fins l'usaven en el divendres sant
nal llinatge, la possessió de la veritat i la vida. Sant
i en les misses deis morts, fe admirable en la glo
Joan, en l'A pocalipsi, sent la ven d'una gran trom
rificació deis justos ! Sant Damas l'introdueix en la
peta i com la veu d'una gran tronada, dient : "Al
missa romana imitant un ús ritual de Jerusalem,
leluia, perque el Senyor nostre Déu omnipotent ha cantant-se el dia de Pasqua i prompte en tot el temps
pres possessió del seu regne". Els fidels la clamen
pasqual ; i Sant Gregori el Gran la prescriu, demés,
a cada verset deis psalms, com tornada, en les re
per a tots els diurnenges i dies de f esta, menys els
unions místiques ; les mares l'ensenyen als fills com
de quaresma i peniténcia, i facilita el seu ús per
la cançó nova de la deslliurança ; els mariners en
mitjá de l'aplicació d'un verset en la volada deis
alta mar se l'envien de lluny voleiadora sobre les melismes.
onades, clamorosa, i els soldats cristians parteixen
Oh! vosaltres, savis del món, que trobeu tristos
a la guerra amb l'alegria de
l'alleluia als llavis. Crist
els cristians, no sentiu l'alleluia de les nostres ora
f ort i sant, que cantes la llibertat de l'home, la da
cions, l'alleluia de les nostres pregáries, l'al•eluia de
vallada del regne de la pan en la terra ! Mes el lloc les nostres tristeses i la f orta i radiosa alleluia de
apropiat de l'al•eluia era el temple, la casa del Se
les nostres alegries ? Son sords a la música santa,
nyor, en la reunió dels fidels adorant i glorificant
baixada del cel, perqué la riallada deis sentits us
el Déu únic, vivificador de totes les coses, i son Fill
ha malmés l'esperit. Sí, en els nostres plors i en la
Jesucrist, qui es féu obedient per a nosaltres fins a nostra alegria hi ha l'alleluia de la f ermança en la
la mort i qui de la mort ressuscitá triomfador. L'al
nostra fe, en qué el bé ha vençut el mal, en qué la
leluia és el cant triomf al de la vida sobre la mort, miséria d'ací baix será alçada en una realitat eterna
i la mort no fou vençuda fins
i gloriosa, en qué la mort es transfigurará en vida
que Jesús la vencé
amorós abraçant-la en la creu. Llavors la mort es eterna. I aixó no són cabóries ; que tenim Jesús que
féu vida, el sacrifici glória, i la humanitat pogué ens ha segellat la
nostra fe amb la seva Sang purís
gaudir en el dolor sentint-hi els batees de la resur
sima i amb la seva Reesurrecció gloriosa, que no
recció definitiva. La resurrecció de Crist Jesús és podeu segar encara
que us tireu de cap contra els
l'al•eluia vivent i eterna de la humanitat redempta. murs de la vostra supérbia. Jesús ressuscitat és l'home
ns la penyora de la nostra immortalitat glorificada. ressorgit, l'home cornplet, dignificat. Jesús
ressuscitat
Per aixó l'Església no ha deixat inai aquest cant és la senyera de la nostra immortalitat. A•leluia!
d'esperança, aquest crit de joia inefable. Sant Je Alleluia!
roni, en el segle rv, la sent cantar a Betlem tots els
MILLET

••••¦¦¦¦•••
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Jesucrist
No pot ser d'altra manera: Jesucrist no ens l'ha
mirat amb prou atenció, no l'havem meditat, no
l'havem arribat a conéixer, altrament, no podríem
eprimir nostre entusiasme per Eh, sentiríem per Ehl
un inevitable enamorament.
Els apóstols l'anomenaven MEsTRE i corrien em
badalits darrera d'Ell: no n'hi havia per menys. La
seva
paraula era dolça i clara i ultra d'ensenyar,
atreia.
La seva doctrina no era de coses especulatives ni
vem

ternporals, no ensenyava astronomia, ni agricultura,
ni química, ni filosofía: ensenyava la llei de viure, i
aixó f eia que per entendre'l no s'havia de ser savi ;
fins diré que els més humils i ignorants l'entenien i
ádhuc ara l'entenen millor perqué no tenien i no te
nen les ombres de l'orgull.
I quines coses ensenyava! Benaurats els pobres,
els mansois, els que ploren, els que pateixen perse
cucions. Fou el primer que digué aquestes paraules,
el ressó de les quals encara ens admira i admirará
tot el món fins la seva fi.
Molts mestres ensenyen de la seva cátedra estant,
i passada l'hora d'explicació ja no es recorden del que
han dit.
Jesucrist quan parlava era Mestre i quan callava
era el MODEL del que havia predicat. Ensenyava la
práctica del viure i en acabat vivia com ensenyava,
com si digués : Aixa que us he dit es fa així
Digué benaurats els pobres, i Ehl fou pobre ;
benaurats els mansois, i Ehl ho f ou fins l'inversem
blant ; benaurats els que ploren, i Ell tingué de plo
rar per nosaltres ; benaurats els que pateixen, i pat
de ferm i de valent el que no es pot concebre.
Ell f ou, és i será perpétuament el model de tots
els qui vulguin ben viure, i per copiar-lo no es neces
sita ser altra cosa que horne de bona voluntat ; está a
la mida de tothom.
Qué costa d'entendre'l ? qué costa d'imitar-lo ? Ell
té solució per a totes les dificultats ; ja que Ell ma
teix ens porta per la ma i ens ajuda, com el mestre
fuster agaf a la má de l'aprenent i Ii ajuda a mane
jar el ribot. És nostre AJUDADOR. On hi ha espines
les aixafa, on hi ha dolors hi posa bálsam, on hi ha
f eblesa hi posa fortalesa. El cristiá no té mai la pa
raula no puc als seus Ilavis, ans diu, com deia Sant
Pau: Tot ho puc amb Aquell que cm dóna f ortalesa.
La seva grácia cónverteix grans criminals en sants
amb un minut, i si convé fins fa miracles. Tenim
veure amb la justicia de Déu amb deutes que no
havem pagat? Aquí tenim Jesucrist que surt FIADOR
per nosaltres.
I en fiança nostra no posá unes guantes mil pes
setes, s'hi posá Eh l mateix : aixó li va costar rebre,
que ja se sap, qui surt fiador per un pobre li toca
pagar. Ell ho va pagar amb sang de ses yenes.
Aixó sí que és pagar : si devíem deu va pagar mil
i va pagar per tots i va pagar superabundantment.
Estávem arruinats, perduts ; nostre esdevenidot
era l'esclavitud : esclaus havíem d'ésser del pecat en
aquest món i del dimoni a l'altre. On hauriem anat a

Jesús

Jesús

davant de Pilut

davant d'Herodes
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No acabaríem mai de donar-li títols, perque no
acabaríem mai la !lista de favors que n'hem rebut.
A la Sagrada Flóstia és l'AumENT, que ens dóna
coratge i fortalesa ; al confessionari és el PARE, que
ens perdona ; al cel nostre GERmA, que ens recull a
la casa pairal i la fa nostra. Bé podem
"Vós, Senyor Déu nostre Jesucrist, ho haveu estat
tot, tot, per a nosaltres, i nosaltres..." (aquí cadascú
sabrá el que hi ha de posar).

JESÚS

CRUCIrICAT

II

Els
vir

Jesús

?s assotat

sermons

i

que

es

servir

fan amb

paraules poden

ser

altres,

i l'efecte és sempre
dubtós i passatger ; mes Jesús en fa un de sermó de
la creu estant que, sense dir res, parla a tothom, i
'efecte del qual perdurará fins la fi de les centúries.
Oh, vosaltres, orgullosos de la terra que menys
preeu els humus! passeu per davant la creu i miren
Jesús clavat en ella fet l'oprobi i l'escarni de tot el
poble de Jerusalem.
Oh, vosaltres, dominadors qui cerquen corones
d'honors i de glória passeu per davant la creu i mi
ren Jesucrist clavat en ella amb la seva corona d'es
pines que li fa baixar el cap guaitant a terra.
Oh, vosaltres, luxuriosos, que us rebolqueu pels
plaers de la carn ! passeu per davant la creu i miren
Jesús clavat en ella saturat de dolor, llagat de peus i
a uns

mans

i

no

a

pit i espatlles.

Oh, vosaltres, rics

o pobres, que corren aclalerats
darrera un bossot d'unces ! passeu per davant la
creu i miren Jesús clavat en ella, un, guaitant corn els
soldats es parteixen i rifen les seves vestidures.
Oh, vosaltres, iracunds, que no poden sentir una
paraula sense abocar part de f ora el vinagre de vos
tre cor ! passeu per davant la creu i veureu Jesús
clavat en ella, que essent amo deis llamps i trons,
gemega pacientíssim en mig de son dolor.
Oh, vosaltres, goluts de bons taus i de bones be
gudes ! passeu per davant la creu i miren Jesús cla
vat en ella, mort de set i xuclant una mica de fel i
vinagre d'una esponja que li acosten.
Oh, vosaltres, peresosos i molls que cerquen
aires tebions i matalassos tous i cases ben parades,
aimants de les delícies del no fer res! passeu oer
davant la creu i miren Jesús clavat en ella, penjat,
sense altre llit que un fustot, els claus per matalás,
les pues per coixí.
Oh, vosaltres, enemistats, que no us poden veure
els uns als altres sense sentir les foguerades de l'odi
que us abranda! passeu per davant la creu i mireu
Jesús clavat en ella, demanant al Pare el perdó deis
seus botxins, perque diu que no saben el que es fan.
Oh, vosaltres, blasfemadors, que traieu seguida
ment porqueria per la boca! passeu per davant la
creu i miren Jesús clavat en ella, regalant la seva
preciosa sang per les fonts de les seves quatre lla

gues.

Oh, nosaltres,
esment

Ecce horno

en

tots

pecadors

el que feiern

en

que no havem posat
pecar passem per davant
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la creu i mirem Jesús clavat en ella, i, acostant-nos
als seus peus, po.sem-hi una llágrima de penediment
i jurem-li per endavant agraiment, amor i fidelitat.
I tot passant fem reverencia a la Mare de Jesús,
la Verge Maria, si és que podem guaitar-la sense
perdre la serenitat i morir-nos de vergonya.
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Del sofrir gairebé sernpre en surt alguna cosa
bona.
Infantar és sofrir, i d'aquest sofrir n'esdevenen
les noves creatures que ens han de seguir al món.
Weducació i la correcció és sofrir pel tendre in
fant, i d'aquest sofrir en vénen les habituds bones
per al treball i per a la virtut.
L'escola és sofrir per al noi, i d'aquest sofrir en
ve el saber i el valer de l'home.
El treballar és sofrir, i d'aquest sofriment en da
valla el benestar i la riquesa social.
La virtut és sofrir per al cristia, i aquest sofri
ment ens porta la pau de l'esperit i la benaurança
eterna.

La llavor de blat tirada a terra pateix i pateix
fins a destruir-se, i d'aquesta destrucció n'esdeve
nen

la canya i

l'espiga noves.

El cep, abans de cobrir-se de fullatge i raims,
té de passar les tristeses de l'hivern i les dolors de
la poda i les llágrimes que li costa el primer esforç
de la brotada.
No ve goig que no vingui pel camí del dolor, no
ve glória que no vingui pel =I de la pena, no ve
resurrecció que no vingui pel camí de la creu. El do
lor, la pena, la creu, és la llavor de l'arbre del goig,
de la glória, de la resurrecció.
D'aixó en podem dir la llei del dolor, i és Ilei
molt segura i práctica que ens l'havem de gravar
perque el sofrir ens sia dolç i com a cosa desitjable.

Digueu quina mena de dolor patiu i se us pot dir
quina mena de bé us espera.
Es bogeria voler regenerar l'individu o la socie
tat amb banys de ciencia o amb untures d'instrucció
o amb cataplasmes de cultura : sois la viodencia feta
sobre la própia voluntat en nom de la Ilei positiva,
non' de la llei natural i en nom de la llei de Déu
és capaç de portar la resurrecció deis homes i deis

en

pobles.
En Ilenguatge cristiá digué aixó Sant Pau quan
escriure:

va

"Es necessari que
tre

ens

Senyor Jesucrist,

en

gloriem en la Creu de Nos
qui hi ha la salut, la vida i

la resurrecció nostra."

JAUNIZ RAVENTÓS
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Dívendres Sanf

Passíonáría
La nit i la tristura
vingueren com companyes de la
i devenia tota criatura

.navili

sense

Mort;

Morint

nord.

entre tenebres, dolorida,
caminar
va
llarg temps la humanitat.
Mes, l'esperança fou després florida.

Així,

I a la Mort arrabassá la Vida
la branca de llorer en el combat.

d'ira,
fins els astres sentiren el flagell.
El Fill de Déu, ardent d'amor, sospira,
en el Calvari, dalt la Creu expira...
diria's un anyell!
Era vingut el jorn

rar lluminós que entenebreix els astres,
R6ig estendard, regalimant Raim,
Es Jesucrist quan no deixá ni rastres,

d'esglai

i

en

A l'Arbre sec, exempt de flor i fulla
Per rurnbejar, només, el Fruit sagrat,
Abans, Jesús, d'estendre-s'hi es despulla,
Que així veurem millor com l'hem petjat !

genolls al peu d'aquesta Soca,
On, Qui ho féu tot, ha devingut ningú;
A colps de mall trenquem-hi el cor de roca
Si abans, com Crist, no l'hem deixat ben nu.
Flectem

Contrits,
era la promesa ben complerta,
i començava ensems el gran regnat,
el Bon Jesús, per cada llaga oberta,
mostrava un fontinyol de claredat.

Ja

PERE VERDAGUER, Prev.

Creu, d'iniquitat i crim.

correm

entorn de la

Creu santa,

Ben desvetllats del pecador letarg;
Car, si en fugim perqué el Crist mort espanta
I ens ensopeix la Béstia sibilianta,
Despertaren allá on tot hi és amarg!

MARQUÉS DE BALANZó

CATALUNYA

SOCIAL
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El Card de la Passíó
Entre tots els nostres cants populars de la Pas
sió en sobresurt un que és com la melodia tipus,
el cant ritual del poble devot en aquest sant teinps :
és el qua que resumeix i completa, en certa ma
nera, tots els altres i és conegut i estimat arreu de
la nostra terra.

Així cona tot el goig i tota la poesia del Nadal es
troben en la cançó del Noi de la Mare, aquesta altra
cançó de la Passió de Sant Pere porta dintre seu
tota la mística significació del temps de Passió i el
viu i humá sentiment de la dolor i deis sofriments
de Crist.
Es la cançó de tots els cristians ; Jesucrist, la Pas
sió vostra tots l'havem de contemplar.
Es la cançó que fa perfum de farigola i romaní,
que amb la seva flaire arnoroseix i dignifica els dies
sants quiets i recollits i ens fa més amables les do
lors i les angoixes de la mort del Salvador nostre.
Un brot de farigola a les mans i aquesta cançó
als llavis ens diuen cor endins tota la poesia del
Sant Divendres i ens són una segura prometença
de la propera Pasqua triomfal.
Jesucrist, la Passió vostra tots l'havem de con
templar. Es la cançó dels humils, dels pobres que
capten pels nostres carrers, dels orbs que canten a
les portes de les esglésies, amb un to de plany tras

balsador

com

una

lamentació de

Jeremies el Pro

feta, com un salm punyent que té un no sé qué de
diví, amb l'acompanyainent mandrós d'instruments
humils que ressonen devots en el recolliment deis
dies sants i fan encara més punyent la melodia sen
zilla.
Jesucrist, la Passió vostra tots l'havem de con
templar. Es la caneó del gall de la Passió, que canta
aquesta santa nit pie de simbolisme i de misten. Es
la cançó deis improperis, deis fasos, deis armats, de
la Maria sola, deis dejunis i peniténcies, de les pal
mes i dels llorers. Es la minó que, com
la humil
viola, floreix tan sois vuit dies l'any en els primers
dies de la primavera i després retorna a l'oblit, es
perant el retorn de l'hora del record de la Passió.
Jesucrist, la Passió vostra tots l'havem de con
templar, amb el cor adolorit i esperonat d'imitació
per fer via per les rutes del dolor i del sofriment.
Tots l'havem de contemplar, Jesús, la Passió vos
tra, i d'altra manera no sabríem fer-ho millor que
cantant la cançó nostra tan estimada que hem sentit
tota la vida i que aviva fortament en les nostres
ánimes la íntima condolença de la vostra mort i
Passió.
FRANCESC BALDELLÓ

Coral de Passíó
Tríptic

de Via-Crucis sobre

un

coral de Ba,ch
III

Preparació

Final

La via dolorosa
del Bon Jesús seguim
amb l'ánima commosa
pel nostre magne crim.
L'amor que ens té el feria,
mes, ai!, riostra maldat
és qui, ,cruel, occia
l'Anyell immaculat.

Hern fet amb Vós la vía
cap al Calvari sant,
el cor amb doloria,
els ulls plorant, plorant.
De l'ánima apenada,
Senyor, no feu refús ;
de vostra Creu sagrada
no

ens

allunyeu, Jesús.

II

En

sang gemada
degotar, Senyor,

La
feu

nostra

com

a suau

damunt del

El

cor

ni

res

a

creu,

rosada,

pecador.

qui
no

ara dur resta
el torna bla,

A la seva ombra augusta
trobem el bell repós,
oh beneida Fusta
on penja el vostre Cos

Maria, dolla Mare,
potsé ens re fusareu?
Perdó! vulgueu-nos ara
amb Vós, junt a la Creu...

la sagnant requesta,

Jesús, s'ablanirá.

JAUME D'URGELL
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Gólgota
(Dins la Basilica del Sant Sepulcre)

fuina:
el

La Basílica és un caos de San tuaris, de ritus i
de sectes... El pelegrí es perd dins aquest aluvió
de races i de records.
_fa no és prestar atenció ni als vestigis imperials
de Santa Helena, ni a la romónica construcció de
les Croades.
No »tés detalls, tradicions ni ressenyes: respe
rit yola a recollir-se damunt el clivell d'aquesta
roca, la roca del Calvari!
Voltes com les d'una cripta ombregen aquest
turó: una policromía de llánties sempre hi escam
pa crepuscle de misten.
Com una flor de passionera, una llántia mora
denca tremola davant la cara del Crucifix: ella
eclipsa la resta de tal paratge.
No hi sé observar la riquesa d'ornaments i ca•
nalobres; ni les figures de María i el Deixeble,
revestides d'argent, a la faisó de Bizanci.
Postrat aquí, no sé veure més que la fosca: no
sé escoltar més que el silenci.
Un silenci on vibraven les set paraules del Dé:1
Crucificat: una fosca que és el dol de l'univers per
la mort de Fui de l'home...
Oh! les centúries retrocedeixen, l'edifici s'es

es fa sentir la gran hora del temps damunt
Gólgota.
Presa del terror, ja s'allunyá la gentada qui es

carnia...: sois

Pontifical

en

al peu de la Creu l'heroisme

l'agonía, Jesús

té els

per abracar i beneir: immobil,

en

bralos oberts
Creu, sentbla

l'infinit de la Justicia i la Misericordia.
espirant fa estremir les colunznes del

midan

Son alé

cel: renzou les entran yes deis abismes.
La darrera convulsió fa esqueixar a la llunya
nia el vel del Santuari: son últim clamor bada les
portes eternals.
Ehl inclina son cap per morir... i fa torcer la car
rera dels segles, fa encorbar-se els imperis.
Lliura sa vida a l'oscul de la mort; i es besen
reconciliats el cel i la terna.
Silenci... tenebres... misten... ja no percep nzon

esperit

res

d'aquí defora.

qotejar COM una pluja de tendresa
fi: gotejar: la sang de Jesús i les llágrimes de

Només sent
sens

Maria.
Ah! que s'amari el con daquesta pluja! aquí,
damunt el clivell de la roca, la roca del Calvari.
Sobre la penya clivellada, pel gran terratrémol,
que s'esberli el con sota el misten i de la Creu!
MIQUEL COSTA 1 LLOBERA, Prev.

Jesús és clavat en

all11111¦—_

ronzan

'de la tendresa.

creu
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La qííestíó deis llocs Sards
(Frugnient)

als

Alguns fets esdevinguts en aquests últims temps
han donat un caire d'actualitat i d'interés a la qües
tió deis Llocs Sants ; inútil insistir sobre la seva im
portáncia ; certament que és una d'aquelles en qué hi
haurien de posar esment tots els católics i almenys
conéixer tot veritable cristiá. I, no obstant, seria te
merad afirmar que és ben restringit el nombre d'a
quells que es donen compte exacte deis gratis inte
ressos que
hi intervenen. Pensem, dones, que será
fer obra útil recordar, en un breu resum, els fets his
tórics sobre els quals reposa més bé l'estat de la qües
tió i coni encara som Iluny d'una solució satisfac
tória.
L'expressió Llocs &iras serveix per designar els
llocs tradicionals de la Palestina, santificats pel nai
xement, la mort i la resurrecció del nostre Mestre
diví. No és pas necessari discutir aquí l'autenticitat
d'aquests diferents indrets ni recordar com f oren re
cuperats i restaurats per Constantí. Les persones que
desitgin coneixer amb claredat el que es re fereix a
aquest objecte, fácilment ho podran trobar. El nos
tre fi és, primer de tot, estudiar la custódia deis Llocs
Sants en el període que ha seguit al gran cisma d'O
rient, en el segle ix. Abans d'aquest temps no se'n
fa qüestió.
Establerts aquests preliminars, la história ens en
senya que quan la presa de Jerusalem pels musul
tnans, l'any 637, els cristians obtingueren del califa
Omar el permís de conservar llurs esglésies i san
tuaris. Es conta que Omar, trobant-se un dia, a
l'hora de l'oració, en l'Anastasi (església de la Re
surrecció o del Sant Sepulcre), refusá de pregar en
aquell lloc, de por que després els seus en prengues
sin ocasió per a transformar aquesta església en mes
quita. Dissortadament no sabem quins drets foren
llavors concedits als cristians per Ornar sobre els
Llocs Sants. Els grecs pretenen que en confirtná el
Patriarcat de Jerusalem en la custódia dels Llocs
SanIts, que, asseguren ells, ji hauria estat abans
confiada per Constantí. Sia el que sia, el pretingut
"firman", o decret d'Ornar, al qual es refereixen
els grecs per afavorir llur reivindicació, és, sense
cap mena de dubte possible, una falsedat d'origen
relativament modern. De f et, no sembla pas que
s'hagués sentit parla, d'aquest pseudo-firman d'O
rnar abans del 1630; en
un solemne firman,
Mo
raud II, Soldá de Turquia, en denunciá la f alsedat.
Encara que aquest pretingunt firman fos auténtic
i no apócrif, com ho és indubtablement, la seva exis
tencia i el seu contingut no podrien apoiar les rei
vindicacions deis grecs sobre la custódia deis Llocs
Sants. La raó és ben senzilla ; al segle viii
epoca
en la qual se suposa que fou donat aquest pseudo-fir
tots els cristians, qualsevol que f os llur na
man
cionalitat, llur llengua o llur ritu, f ormaven part de
la mateixa Església. El Patriarcat de Jerusalem Ila
vors estava en comunió amb Roma ; d'on es dedueix
que tot el que se suposa haver estat concedit pel
firman d'Ornar, no ha estat concedit ni als grecs ni
—

—

llatins, sinó als católics, és

a

dir,

a

l'Església

universal, Ilavors encara única i indivisa. Sens dub
te, el clergat local, indígena del Patriarcat, ocupat
en el servei regular del Sant Sepulcre, per
al ritu grec. Peró no és aquesta la qüestió
en aquest debat sobre les pretensions gregues ; la
Palestina estava llavors sota la dominació de I'lm

llavors

tanyia

peri de Bizanci i era tot natural que la jurisdicció
espiritual d'aquesta encontrada pertoqués, la major
part del temps, als clergues d'origen indígena. Per
tant, cal ben remarcar que els clergues del Patriar
cat que servien el Sant Sepulcre ho f cien en raó, no
seva nacionalitat, sinó de la seva catoli
citat.
D'altra banda seria injust ignorar o despreciar tot
el bé complert pels grecs per la conservació deis
Llocs Sants, durant aquest període de llur história ;
peró no s'ha d'oblidar que ells comptaven llavors
molt més sobre l'almoina deis fidels d'Occident que
sobre l'auxili deis cristians d'Orient, per ajudar-los
en
la conservació del Sant Sepulcre i deis altres
Santuaris de Palestina. Encara que Constantinoble
f os molt més a prop i que amb raó es pugui pensar
que l'assisténcia hauria pogut venir més fácilment
d'aquest costat que de l'Occident, era sempre vers
l'Occident que l'Església de Terra Santa girava els
ulls per a obtenir socors i protecció contra l'árab
conquistador i opressor. A Jerusalem sembla que es
reconeixia que no s'havia pas d'esperar socors de
Constantinoble. En tot cas veiem els Patriarques,
els uns després deis altres, cercar en altra banda
l'assisténcia ; ells envien llurs emissaris per a reco
llir almoines en tota l'Europa i fins la Ilunyana An
glattrra. Fou a Carlemany i no a l'emperador llavors
regnant a Bizanci, que féu una crida Jordi, Patriar
ca de Jerusalem, vers l'any 800. En resposta a aques
ta a aquesta crida, Carlemany enviá a Bagdad al
guns dels atnbaixadors prop del califa ,Haroun-Al
Raschid (786-809) en favor deis cristians de Pales
tina. El farnós califa enviá les claus del Sant Se
pulcre al gran emperador d'Occident, qui féu edi
ficar prop del Sant Sepulcre un hospici pels pere
grins i consagra abundoses almoines en la reparació
deis Llocs Sants. Lluís el Pietós complí en aquest
punt les voluntats del seu pare ; institueix una col
lecta regular pel manteniment dels Llocs Sants ; es
tableix relació amb el Patriarca de Jerusalem i rep
els ambaixadors del califa. En 881, el patriarca
Elies III es dirigeix ell mateix "a tots els reis de
la raga de Carlernany i al clergat d'Occident" i tor
na de bell nou a demanar almoines i auxili.
No ens oblidem, tampoc, que els Sobirans Pon
tífexs, durant tot aquest període, han mostrat una
igual sollicitud per la Terra Santa. En 879 Joan VIII
enviá almoines a Jerusalem per l'intermediari de tres
monjos vinguts de Palestina a Roma i s'excusa de
la migradesa del seu auxili invocant "els estralls
deis pagans". Aquest no és sinó un exemple entre
mil del mateix genere. Es, dones, evident que des
prés, des del moment en que foren recobrats els
,locs Sants, sota Constantí, en la primera meitat

pas de la
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segle TV fins a initjans del segle xi época en
qual el Patrilrcat de Jerusalem seguí en el cisma
l'Església de Constantinoble —, no hi ha havia

del

la
a
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pas discussió entre l'Orient i l'Occident sobre la pro

pietat o custódia deis Llocs Sants : encara no se'n
feia qüestió. El Sant Sepulcre i els altres santuaris
de Palestina no pertanyien ni als grecs ni als ha
Ibis; era l'heretatge comú de la cristianitat tota sen
; amh aquest títol, havien revestit i conservat
carácter d'internacionalitat.
Quan els Croats prengueren Jerusalem, en 1099,
el Patriarca ortodox, Simó II, abandoná la seva
seu
per a refugir-se a Villa de Xipre. En lloc del
Patriarca grec que, com havem vist, havia rornput
els llaços que l'unien a la Santa Seu, un Patriarca
llatí fou tot seguit establert a Jerusalem i la custó
dia deis Llocs Sants, regularrnent confiada a la sol
licitud de religiosos llatins. Els canonges regulars
de Sant Agustí es feren cárrec del Sant Sepulcre i
de la major part deis altres santuaris, rnentre que
els benedictins en servien alguns de menor iinpor
táncia. Peró, amistosament, el clergat llatí i el cler
gat indígena deis diferents ritus oficiaven cada un
segons la seva litúrgia particular. Així veiem que
els grecs, els sirians, els armenis, els jacobites, els
nubians, tenien son altar en l'església del Sant Se
cera
un

pulcre.
Aquest

estat de coses acabá en 1187, quan la re
Jerusalem pels musulmans de Saladí. De
llavors ença la santa ciutat retorná al seu estat pre

presa de
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El Críst de

nos tres

Se'ns hi daleix el Crist

allars

?hit

de les creus,
i el decanta el voler atnb un mig aire
de caminar posant ben plans els peus,
que per sé a terra no els en manca gaire.

L'impudor de la carn i del turment
amaga en Eh, curosament i honesta
nu

i llatzerat

amb la

—

l'alé del moviment

grácia onejanta

d'una vesta.

I els braços, tímid, no gosant obrir
de bat a bat, dominador d'amplades,
sembla voler-los recollir per dir :
—

Limita el

teu

A

L

cedent de vila sotmesa a la llei musulmana. Peró
Saladí, per consideració a les representacions de Ri
card Cor de Lleó, deixá als cristians el Sant Sepul
cre i algunes esglésies. Encara que el Sepulcre de
Nostre Senyor sempre hagi estat una església cris
tiana, de totes maneres, després de la conquesta de
Saladí fins a aquests últims temps, el Sant Sepulcre
i els santuaris deis voltants han estat sempre en po
der absolut deis conqueridors; segons el seu gust,
han regulat els drets del clergat oficiant en la Basí
lica i l'entrada deis peregrins i deis cristians indí
genes. Des del fi del segle xt, per consegiient, data
la confusió i les queixes que de llavors ença han
existit per aquest motiu.
Després de la caiguda del reialme llatí, els Pa
triarques ortodoxos retornaven a Jerusalem i vivien
a l'interior o en els seus voltants. Peró no reprenen
pas, segons sembla, la custódia del Sant Sepulcre
que havien exercida abans de les Croades. No es té
pas indici que cap sacerdot de ritu llatí, grec, o altre,
fos obligat de manera constant al servei del santuari
en
cap época del segle xm. En 1211, Wilbrand
d'Oldenburg el troba servit per quatre sacerdots
sirians ; peró Thietmar, en 1217, ens el descriu en
un estat de complet abandonament,
"sense llántia,
sense honor i sense culte". A part d'alguns d'aquests
fets, la história del Sant Sepulcre, de 1187 a 1327.
resta enfonsada en una semiobscuritat, com justa
ment ho fa notar Baldi.
J. M. PI JOAN, S. J., trad.
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Crist tan humá que vol torná a venir
per juntar amb les nostres ses pet jades I

J. M. LÓPEZ-PICÓ
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Així com la Trinitat increada féu l'home d'un
grapat de fang, i a la seva semblança el feia, i quan
el cos ja fou pastat hi infongué l'anima immortal,
car sense l'anima aquell cos
no hauria pas viscut;
així, Jesús, quan hagué bastit l'edifici de la seva Es
glésia, la seva Esposa santa, damunt la Pedra hu
milíssima, fins a cert punt tant com aquell grapat
de terra arnb qué fou pastat el cos d'Adatn, car Pere
era humil entre els humils, tarnbé hi infongué l'Ani
sense la qual
tarnpoc no hauria pogut viure,
viu i viura fins a la consumació de les centúries.
Aquesta Anima de l'Església, que la fa immortal,
és la sagrada Eucaristia.
Pel Sagrament d'Amor, la santa Església viu en
Crist, amb Crist i per Crist. Per aixó és que les por
tes infernals gens no hi prevalen.
Així és natural que ni cismes ni heretgies, ni de
fallences ni claudicacions, la puguin abatre ni, tan
sois, commoure. Sense l'Anima, que és el mateix

ma,

com
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l'Esglésía

Crist, vivent en l'Hóstia i el Vi consagrats, no hi
ha força que afronti, victoriosa sempre, una lluita
dues voltes milenaria, que revesteix totes les formes,
pren tots els caients i arma tota mena

d'enemics

ex

teriors i,

fins, de dintre.
Jesús, qui permeté a la Mort llevar-li la vida per
unes guantes hores, i
la vencé ressuscitant gloriós
el tercer día per no morir mai més, immortalitza
fins a aital punt la seva amada Esposa que, si fos
possible que tots els membres d'Ella claudiquessin,
seguiria vivint, ara plena vitalitat, fins a la fi deis
dies.

L'Església viurá i triomfará, car posseeix el Crist
viu; i tots i cada u deis fidels podem f er
nos
immortals, si, atansant-nos santament i sovint
al Convit de l'Amor, ens saturem l'esperit de la Ca
ritat de Crist en el Santíssim Sagrament de l'Eu
i per Ehl

caristia.
VÉRAX
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El mísferí de l'horf
Jesucrist ja és

a la vora
de la Passió;
ja de l'ona que el devora
sent
la fúria i l'amargó.

de la

mar

J. Verdaguer

Els apóstols donnen

tots dessota les oliveres.

—Faci's N'ostra voluntat
que també será la meva...
Pare meu : vindrá el traidor...

Dormen tots, i el bon Jesús
amorosa se'ls contempla.
Prou els digué :
No dormiu
que aquesta nit m'han de pendre
i em veureu com un anyell
a l'endur-se'l de la pleta.
El traidor ja m'ha venut,

No puc més. Fills, desperteu-se!
Tot el calze só apurat,
i tant i tant que amargueja!

—

tingueu

l'anima

L'ha apurat fins al bell fons
i l'infern vençut bruela.

desperta.

El petó que cm donará
temps ha que el meu cor enfela.

Els apóstols

van

—

dormint dessota les oliveres.

Pare meu, Pare estimat

veuen entre

cadenes,

cadenes que fon l'amor
del que és Rei de Cel i terra.

:

Iluny de mi el calze de pena!
Aigua i sang vessa son front,
son

Al punt que ells s'han desvetllat

ja el

—

Vetllein

nosaltres, també,

que als peus l'abisme

ens

[negreja.

front que l'amor encela.
N.NTON
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La vida blana í el sacríficí
1-len de convenir en el fet sortós d'un fort, d'un
intens renaixement católic en el tot el món. Encara
que de tant en tant hi hagi un lloc determinat on
aquest renaixement no tingui ressó, el cert és que
només cal llegir estadístiques deis paisos protestants
i girar els ulls al voltant nostre per a donar-nos
compte d'aquest fet exultador.
I en les nostres ciutats i viles, notem palesament
(salvant excepcions, és ciar) el susdit renaixement,
sobretot en les barriades obreres de Barcelona i en
les nostres viles i pobles, en les quals un seguit de
noves de la premsa ens diuen diáriament de festes,
conferencies, funcions religioses, etc. Assistim a un
veritable i ample renaixement católic, ja que tot re
naixement de l'esperit ha de tendir, aquí, necessá
riament, a aquella darrera finalitat religiosa que n'és
el coronament.

Per?) aquesta rebrotada de l'esperit católic cal que
l'enfortim amb l'únic mitjá que per aixe, hi ha : el
sacrifici. Tot el que aix•5 no sigui, corre el perill im
minent de convertir-se en foc d'encenalls, en fume
rola que s'extingeixi aviat, en llampec que deixi un
rastre efírner en el cel. El sacrifici valoritza les nos
tres accions ensems que dóna tremp i consistacia
al nostre carácter. La forja de l'esperit, amb les vir
tuts de la constáncia i de la perseveració en el bé,
és el sacrifici, la contradicció, la negació de nosaltres
mateixos.
Per aixó ens fa tanta por un altre fet que ens ro
deja com a resultat i conseqüencia de la sensualitat
de la post-guerra. I és aquest fet la vida blana a la
qual, pas a pas, ens hem acostumat els catellics i de
la qual quasi no fem esment amb tot i la seva im

crucificat

portáncia.
No és pas cosa dolenta que ens voltem de les co
moditats de la vida ; peró amb la mesura necessária
perqué la força del nostre esperit no s'afebleixi, amb
l'ordre degut perque l'austeritat necessária per a la
facilitat en la virtut no esdevingui monta.
Quan veiem tantes i tantes famílies nostres, sobre
tot de les classes de dalt, que no curen de l'especta
de en les seves relacions amb la moral, que segueixen
f returosament les modes encara que l'honestedat en
pateixi, que eduquen llurs filies a base de tota mena
de frivolitats, que en les funcions religioses cerquen
per damunt de tot l'eloqüencia de l'orador i la be
Ilesa de la música sagrada, que es despreocupen deis
deures estretíssims envers els seus treballadors i els
seus
servidors domestics, no podem menys de pen
sar que si allí l'espwit cristiá hi és encara, está en
perill próxim de fugir. I pensem que d'aquestes fa
mílies en trobem a milers i milers en les nostres ciu
tats ; famílies que, per altra part, no deixarien din
se

menys

católiques.

La blanor de la vida és un enemic formidable del
nostre esperit religiós. El cultiu de les relacions so
cials i la submissió excessiva a aquestes va llimant,
llimant la nostra vida interior ; i la idea del compli
ment del deure va perdent én vigoria en la nostra
ánima. Comoditats, sí, ja que l'heroisme i els graus
més alts de la perf ecció no són per a tots. Peró l'o
fegament de la vida espiritual per aquestes comodi
tats pot constituir la darrera conseqüencia de no sa
ber reduir la bona vida als seus deguts límits.

Jesús

•

és davallat de la Creu
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Oh, quants milers de católics

acompanyem a Crist
la seva entrada triomfal de la Diada deis Rams!
I quan pocs el seguim el Divendres Sant, quan es
clata la rosa del dolor!
I amb tot, no és pas lletra morta, sinó viva i ben
viva, el precepte emanat de la boca tnateixa del Re
en

demptor

vulgui seguir, prengui la creu", i
el calvari de la vida.
Per aixó cal que en parlar de renaixement católic
no ens
deturem en la superficie deis fets ; cal que
ens
endinsem en l'estudi de la vida práctica de la
postra societat per a saber si cau del costat de la
vida blana i cómoda o del costat del sacrifici.
I si no trobein aixó segon, no pensem gaire en
renaixements eficagos i no pensem gens en el compli
ment deis deures social per part dels católics.
amunt,

:

'Qui

amunt

cm

en

JOSEP M. GICH
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La

nuesa

del Crísi

en

la Creu

Entre les dolors del Crist sotreta, compteu-hi
apesta: la de la sera nuesa davant el poble.
Crist passa per aquest dolor, com per tots els

Jesús

és conduit al

sepulcre

nitres dolors de la. seva passió, exemplaritzant.
A la creu hi penja amb un sobirá desprendi
ment de tetes les coses. Adhuc de la roba es deixa
despendre perquJ sigui vist més absolut i univer
sal el seu desprendiment de tot.
La material nuesa de Crist és simbolisme i fi
gura de la moral nuesa de destorbs i de traves que
reclama de nosaltres pel seu seguiment fidelíssint.
La ;mesa de Crist ens predica cont nosaltres hent
de despullar-nos de tota vanitat, de tota inordena
da afecció terrena, de qualsevol enuig de cor, de
iota mala volença i de tota llavor de pecat per tal
de viure jovialment adherits a la seva creu aquí
a la seva llum en el dia máxint de la Glória.
MN. Izufs G. PLA
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El fríomf de la Creu
La follia de la Creu! Veus aquí l'admirable vic
tória del cristianisme i la demostració evident de la
divinitat de la nostra Religió. La Creu, signe de so
friment i d'humiliació, fou davant dels grecs, deis
antics gentils, una manifestació d'imbeci•litat, i per
aixó l'escarnien, com ens recorda Sant Pau, titllant
a la Creu de Crist de follia. El mateix fan els gen
tils moderns, molts homes d'Europa i d'América,
que ja no guarden més que un vernís exterior de
Cristianisme. No saben compendre la mortificació, el
sacrifici, la repressió de les própies concupiscéncies;
rebutgen la Creu com a bandera de la civilització
humana i adopten la bandera del plaer. Malaurat el
qui creu en el plaer, que será l'home més infeliç del
món; si vols ésser feliç, si vols trobar el consol i la
pu, comença per sacrificar-te, l'idol del plaer és
destructor de la naturalesa humana.
DR. TORRAS I BAGES

Jesús al sepukre
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Cooperativa Popular

de Barcelona

Despatx Central: Carrers d'Ortigosa

i Cameros.

Sucursal de Gracia: Carrer de la Travessera, 39.
Sucursal de Sarria: Carrer de Catalunya, 7.
Barberias Cameros, 3, prop de la Central.

Per fruir deis
cel lent,

en

el pes

avantatges de la COOPERATIVA, en el preu normal, en la qualitat
just i en la mida comblada, s'ha d'ésser soci, cosa senzillíssima que

deis punts esmentats pot fer-se fácilment. Els Estatuts de la COOPERATIVA
proporcionen gratuitament allí mateix a qui els demani.

qualsevulla

ex
en
es

participen en l'excés de percepció pro
i els socis supernumeraris cobren el 2 "/0 de llurs consumacions.

Demés dels avantatges dits, els socis numeraris

porcionalment

a

llur

consum,
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RORS DE CATAIUNYA
NOM

ROM

A1GUA COLONIA

QUINA

LOCIÓ

Si els

--

S. EN C.

EXTRACTE
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fareu el millor
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ANTRACITES I COKS PER
A

PRODUCTES J. ANCLADA S. A.
ROCAFORT, 6

CALEFACCIÓ

I CUINA

BARCELONA
•:::011<>

SERVEI ESPECIAL A DOMI
CILI PER A

SETMIES
ASSORT1T

EN SETMANES

SANTES EN CATALA, CASTELLA,

TORS: CARRERAS,

QUADRADO,

BASTÚS,

I XALETS

~

Despatx i magatzem: Carrer Muntaner, 96
Tellfon 291 G.
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BRONZES D'ART FERRETERÍA
I METALLS PER A OBRES

HIDRAULICS

LÁMPARES

INSTALLACIONS
AIGUA I GAS

A1111011i Armeffitol
BIOSCA tycBOTIEts.L.

VENDES,

RAMBLA

CATALUNYA,
TELÉFON

1228

129

G.

TALLERS:

Anloni BarceI0, 30

-

Sagrera

Telefon 750 S. ?f.

ROGER
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Sabons Sitjá

Pefroli Radlosol
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A. SALALLASERA

Fabrica Rosendo Nobas, 21, S. M.
Teléfon 707 S. M.
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SERYEIS DE LA COMPANYIA. TRASATLÁNTICA
Linfa de Cuba Méxic.—Servel mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 11), de
el 20 i de Corunya el 21, per a Havana i Veracruz. Sortides de Veracruz el 16 1 de
Havana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon 1 Santander,

Gijón

Línla de Buenos-Alres.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 1
de Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo I Buenos-Aires; emprenent el
viatge de tornada des de Buenos-Aires el d'a 2 1 de Montevideo el 3.
Linfa de New-York, Cuba, Méxlc. –Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Valéncia el 26, de Málaga el 28 1 de Cádiz el 30, per a New York, Havana i Veracruz.
Retorn de Veracruz el 27 1 de 1-Jayana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Linfa de Venezuela Colombia.--Servel mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
itncia el 11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i Havana. Sortida de Colón el 12 per a
Sabanilla, Curaçao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canáries, Cádiz 1Barcelona.
Urda de Fernando Poo.--Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3,
d'Alacant el 4 1 de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de. Tenerife, Santa Creu de la
Palma 1 part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Poo el 2, fent les escales
de Canáries i de la Península indicades en el viatge d'anada.
A més deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials deis
ports del Mediterrani a New-York, deis ports del Cantábric a New-York i la Unja de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada
-

o

viatge.

Aquests vapors admeten cárrega en les condlcions més favorables i passatgers, als quals
Companyia dóna allotjament molt cómode I tracte estnerat, com té acreditat en son diiatai
servei. Tots els vapors porten telegrafla sense tus.
a
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general: Carrer Arca, 10 (Places Santa Anna 1 Nova)
Tellfon 5041
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CLASSES SELECTES separats els dos

COMERÇ
Procediments

-

Apartat
sexes

782

per diferents

pisos

i escales

IDIOMES

eminentment

práctics

CLASSES GENERALS, QUOTA MODICA
Constantment l'ACADEMIA COTS rep demanda d'alumnes per ocupar bones places
ASSIGNATURES: Teneduria.—Cálcul.—Lletra comercial.—Correspondéncia.—Meca
nografia.—Taquigrafia.—Francés i Anglés.—Alemany.—Classificació i Arxiu.—Alts estudis
comercials.—Ortografia.—Dibuix industrial.—Linguófons.—Máquines de calcular, etc.

CONSTRUCCIONS
I

DECORACION.S

EN

GUIX I PASTA
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Les millors marques de cigarretes havanes
5

i

egtpcies són elaborades amb paper

Indio iíroite„.
Demaneu-lo en bis eis estalles
s

Fi 1
1 NI

111111111itilliithili11110"~40

„„„ ,„„„
mip,,,,,,„,oup„„
„„„w)„
.,„,„11,L,,„ow,„„„
,.,...,04,,,,,,,,,,,,,
w ,,,,,,,,,p....,49,„„
„

,„owo.
..,,,,,wit,„ v,
...:,-i„,„„„„uo„„„

FRANQUEO CONCERTADO

1

to„,„iiF,

1

.i

,.„,„„0,49.„„,,„„rr.

1.

