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FUI DE RAMON A. RAMOS
A IRMAIDOIR

Vapor «Raunon Alonso R
»
»
»
4

»

«Maria Dalrné de R.»
«Roberto B.»
«Manelina R.»
«Ricardo R »
.

.

.

•

9

.

,

.

Tonels. 6.600 d.
3.500
3.800
3 450
2.200

-

R »
«Roberto 12

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Cartagena.

Aguilas, Almeria, Motril, Algeciras

i

Tonels. 2.200 d. w.

Vopor «María

w.

»

Servei setmanal entre Barcelona i

Passeig de Colom, 19

CONIIGNA-TAIR1

1

1.900
1.600
650

»

«Enriqueta

R }
«Manuel:« C. de P

—

Málaga.

»

»
»

»

»
»
»

Servei setmanal entre Barcelona,
Admetem cárrega i passatgers.

—

Telegrames i telefonemes: (Ramos›

Barcelona

4.11¦11,
••IM

INSTAL•LACIONS HIDRO-ELECTRIQUES

Bromur
Cloro-liromur
Contrast

I MECANIQUES

MAQUINARIA

I

MATERIAL ELECTRIC

DIRECCIÓ TÉCNICA

J. MAS GIRIBET
ENGINYER

INDUSTRIAL

Demaneu-los als bons
establiments del Ram

FRA¦CESC SANFELIU 1 C.'
JOAN LIIMONA GISPERT.
Fábrica de papera

AGENCIA OFICIAL

FORD

fotográfica

BARCELONA:

Corta Catalanes, 436

-

Tellfon 32725

sucURSALS:

Fábrica: Pere IV, 179

IGUALADA: Tellfon 85.

—

BERGA: Tellfon 210

Tallers: MANRESA. Telefon 438

Teléfon 5 1 3 91
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iinfónia ilasseda

S. VERDAGUER,
BARCELONA

4CW...o.

'1.•A*
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OLIS D'OLIVA PER

'1

A

•

L'EXPORTACIÓ
A

L'E,NGRÓS

•••

BIDETS.WATER-CLOSETS

/#•,r,

LAVABOS.ETC.

alumwaragulig

Banyeres

Calentadora

:

Dutxes

Lavabos

:

Water-Closets

DESPATX I MAGAILbrza.

Tallers:

Despa1x:

Ronda Universitat,

Entenza,

9

39

Telefon 32189

Teléfon 10421

1

Avinduda !caria, 204 1 200

Cadena, 15

-

Glne 1 Parladas, 13
Teléfon 53214

••1111/3P.

Trasatlántica

ARQUES
Gran

"SOLER"

preml Exposició Internacional

VAPORS CORREUS ESPANY01.5

Les

Serveís Regulars

Espanya-Nova York
DIRECTE
9 expedicions a l'any
RAM: Nord d'Espanya a Cuba i Méxic
expedicions

a

úniques d'un

sol bloc massís
amb blíndatge
(patentat)

RAPID

16

de Barcelona

incombustibles i

imperforables

l'any

EXPRESS: Mediterrani i l'Argentina

amb el

fins

soplet.

expedicions a l'any
Cuba i Nova York
16 expedicions a l'any
12

LIMA: Mediterrani,

Mediterrani, Costa Firme i Pacific
11

Mediterrani
»

a

a

expedicions

a

l'any

Fernando Póo
12

expeclídons

a

l'any

3

expediciona

a

l'any

Filipines

tipos Oran Hotel. T. S. F. Radio
telefonía. Orquestra. Capella, etc., etc.

Serveí

-

-

Agencies de la Companyia
en els principals ports d'Espanya. A Barcelona
oficines de la Companyia : Placa Medinaceli, 8.
Per informes,

a

les

hii~rwt.T.rwinnewinnr.rwirrnnrinrirrinnr

"SOLER"

PANYS

De gran seguretat per a portes de pis
amb clau plegable
A.

SOLER

CAPDEVILA
Carrer Midan&
Teleion

31353

1

3

5

BARCELONA
CORCESSIONARIS

FIEL,

A

MADRID

S.

A.

Caballe-o de Gracia, 7 1 9
(relaten 16119
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El més cibntric de Barcelona
Plaga de Catalunya, 12 i 13 :: Ronda Sant Pere, 2

BARCELONA

El més modern i confortable
Salons especials per a banquets i festes. 140 habitacions totes amb servei d'aigua
corrent, freda i calenta, calefacció central i teléfon interurbá. Cent banys privats.

Situació única
441)

14

11

::

Preus moderats
DIRECCIÓ

TELEGRÁFICA:

VICTORIAOTEL

1151
1
1
1
51
1
111

4-41--><-x:fm)-7,3k--zJkt-m-y,---_y.-.--Izzze-m;<--mzi:lc.m.-.-w,)

Calefacció Central
Termo- Sílons

Ventílacíó
Cuínes

Ascensors

Originals "Schiindler"
Muntacárregues i Muntaplats
Carrer Trafalgar, 36

9

-

Teléfon 17887
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Jesús és al cim del Calvari, damunt la Creu del sacrifici i del dolor.
CATALUNYA SOCIAL COM de consuetud, en arribar aquesta trista diada,
es vesteix de dol, i ret un homenatge al Fill de Déu qne va donar la vida
per aconseguir la redempció deis homes.

1

1
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CATALUNYA SOCIAL
Any XI. Núm. 506

:

Déu havia anunciat

31 de març de 1931
Tellfon 17605

Publicació setmanal

REDACCIó 1 ADMINISTRACIó: Duran i Bas, 11-BARCELONA

igual

i

PER

ALYONS M.

RIBó,

Prev.

la redempció de l'home de l'estat miserable
havia
caigut pel pecat, era convenientíssima
en qué
l'encarnació del Fill de Déu; i en la hipótesi d'una
satisfacció condigna, 'era necessária; puix que es
l'ofensa comesa
tractava de la plena reparació de
contra Déu, la qual sois una persona divina podia
donar-la. Mes, deixant a part aquesta i altres qües
tions tractades pels teólegs sobre la satisfacció con
digna, perque no pertanyen al nostre objectiu, ex
posaré la manera com de fet Crist va reparar la
humanitat retornant-nos, si bé en tota sa extensió,
el que haviem perdut per la culpa d'origen.
Detallem un xic més els efectes del pecat origi
gracia santifi
nal a dalt esmentats : la pérdua de la
cant i conseqüentment deis seus efectes f ormals, go,
és, la filiació adoptiva, la bellesa sobrenatural, l'es
pecial semblanga amb Déu per la participació de la
naturalesa divina i el dret a la visió beatífica. De
més l'home, éticament considerat, va perdre el do
d'integritat i per tant se li féu dificultós, per causa
de la concupiscéncia, obrar conforme a la norma de
moralitat. I en l'ordre físic es veié subjecte a les
malalties, privat de la immortalitat, d'una especial
ciencia i fins de la facilitat per arribar a l'adquisició
de la veritat, i esclavitzat pel dimoni, del qual diu
la Sagrada Escriptura que era princeps huius mun
di, príncep d'aquest món (Job 12, 31), qui mortis#
habebat imperiuM, que tenia el domini de la mort
Per

a

(Hebr.

2,

4).
*

*

*

Fill únic
s'indica en

seu

com

de l'artide irspi Ter) yith
l'Apóstol
distingeix el pro pi Fill
at'yt05, amb el qual
el

text

grec,

per medi

de Déu de tots els que per raó de la creació o de la
redempció se'n diuen. No es digui que aquesta era

designava al Messias

en l'An
si bé ara que sabem que el
nostre Redemptor f ou el Fin de Déu, usem indis
tintament els noms Crist (Messias) i Fill de Déu,
profá que provi
no hi ha cap testimoni, ni sagrat, ni
que f os anomenat Fill de Déu el Messias pels jueus,
que precisament tenien d'ell el concepte equivocat
de qué seria un rei poderosíssim que en l'ordre tem
poral alliberés i dignifiques llur nació.
Potser trobaríem alguna congruéncia en qué fos
el Fill de Déu el qui redimís l'home; en quant essetit
Ehl el Verb del Pare i per consegüent, procedint per
generació, era la imatge formal de Déu, segons la
qual nosaltres havem d'ésser emmotllats mitjangant
nou naixement, "nisi
una veritable regeneració i un
quis renatus fuerit..."
Sant Pau, en el text que comentem, diu que el
Fill de Déu, com a Messias, havia d'ésser fill de Da
vid, secundum carne" indicant amb aquesta limita
que
ció la duplicitat de naturaleses en Crist; puix
secundum
carnem
la
una
parlant de dues filiacions,
Fill de Den no
com a fill de David, l'altra com a
podia ésser sinó secundum divinitatem.
Suposo f ora de tot dubte que aquí la paraula
naturalesa huma
cana significa per sinécdoque la
na; expressió que per altra part és molt apta, puix,
nota Sant Agustí, de cap altra manera no podia
declarar-se millor la caritat de Déu envers nosaltres,
carn,
que dient que va ajuntar-se amb la nostra
l'esperit.
amb
Així,
inferior
l'home
a
en
part molt
que
Pau,
el
mateix
paraula,
Sant
significativa
tan
Sant Joan (I, 18 "Et Verbum caro factum est")
esmicola les teories dels heretges Docetes, Valenti

l'expressió amb qué

La renovació per Casi

pels profetes del

consubstancial amb el Pare,

tic Testament,

nians,

es

perque

Apollinaristes, Nestorians,

L'Apóstol
dogma de l'Encarnació, oposant
continua

etc.

esquemática del

l'evolució

l'exinanició del
nostra
carn,
la seva glori
per
Crist,
vestir-se
la
humanitat
de
de
la
Verb,
en
L'obra de la
manifestar
Fill
declarar
o
ficació pel Pare, qui el va
fins coneguda solament in speculo et in aenigmate,
Resurrecció
exercí
el
ella
després
de
la
misteris
que
en
quan,
de Déu,
sense que se'ns descloguin els
morts,
dels
vius
i
deis
incommensurables,
d'ésser
el
jutge
suprein
proporcions
poder
es contenen, té unes
; i com
qui praedestinatus Filius Dei in virtute... ex resur
que deixen la nostra inteiligencia aclaparada
eixam
coneixement,
mes
veu
rectione mortuorum.
més s'endinsa en son
limitar
la
seva
semblaven
horitzons
que
plar-se els
És dar que Crist des del primer moment de sa
extensió. Aixó és degut, a la nostra pobra manera
concepció, per virtut de la unió hipostática, posseia
d'entendre, a qué la Redempció no és resultat d'un el dret perfectíssim de judicar, peró no era conegut
senzill acte de la voluntat de Déu, sinó que, podríern i sois després de ressuscitar es manif está. clarament.
dir, que és obra divina de pro porció, ço és, que La declaració de la suprema potestat fou feta al
de Déu com convenia a la seva naturalesa di
dins de la seva absoluta gratuitat, Déu va idear un
a
.caiguda
i
renovar
la
humanitat
sistema per a
vina, go que significa, segons alguns intérprets, per
acomodats
a la
medis
més
ordenar
els
va
aquest fi
aquelles paraules secundum spiritum sanctificatio
que
consisteix
coneixer en
seva consecució. Per a
nis (ve! sanctitatis) V. Cornely, per oposició al se
hipótesis
lliurar
a
ens
hem
de
aquest pla diví no
cundum naturam humanara,. Contra l'objecció que
está
clarament
ex
fonamentades,
puix
més o menys
podria posar-se de qué en els Llibres Sagrats spiri
pressat en les Sagrades Escriptures, en els llocs en tus sanctificationis l'esperit de la santedat significa
qué, referint-se a la Redempció, s'usen els termes l'Esperit Sant, s'ha d'advertir que l'Apóstol enlloc
Tri
regeneració, renaixement, resurrecció. Aquest és el anomena la Tercera Persona de la Santíssima aNcov
Verb,
l'encarnació
del
fi al qual es devia acomodar
nitat com aquí rcvaGp.rt ?cytwa6v-tis, sinó (TI))
tes
el qual no sois havia d'élsser la causa meritória, nvelip.a. Cosa que pot confirmar-se amb altres
paraula
conformant-nos
amb
que,
tal
quals
la
l'exemplar,
per
l'Escriptura
en
els
sinó
timonis de
ella adquiríssim una nova vida.
rcvst5p.a, esperit, significa evidentment la naturalesa
natn
divina de Crist quan convé distingir-la de la
* * *
comenta
ralesa humana. Per tant, conclou el citat
dir
rista, si la naturalesa divina del Fill de Déu pot
que
Aquesta era la gran restauració messiánica

reparació

a

C

A

T

esperit, també

A

LUN

podrá dir esperit de santedat,
principi.
Del que havem dit en aquesta breu exegesi d'una
part del text de Sant Pan que he citat al principi,
es desprén la importancia transcendentalíssima de la
Resurrecció per a compendre la virtualitat de l'obra
se

puix n'és

es

la font i

messiánica.
*

* *

Coneguda és aquella enérgica arguinentació de
l'Apóstol en que prova que és tan estret el llag
d'unió

resurrecció de Crist i las nostra, que
sense negar l'altra.
Si se us predica, diu, que Crist va ressuscitar
deis morts, ?per que hi ha entre vosaltres qui nega
la resurrecció deis morts? Perque si la resurrecció
deis morts no existeix, ni Crist va ressuscitar. Mes,
si Crist no va ressuscitar és buida i sense substan
cia la nostra predicació, el mateix que la vostra fe,
puix encara romaneu en els vostres pecats. Per?) no
és així ; sinó que Crist va ressuscitar com a primo
génit deis morts.
La illació d'aquest argurnent, segons Sant Tomás,
no és precisament a maiori ni a imili, sinó a cau
sa; perqué la resurrecció de Crist és causa de la
nostra. No causa ineritória, com sigui que Jesucrist
ressuscitant no estava en condició de meréixer ; i
per altra part tot ens ho havia merescut amb la seva
passió ; sinó causa exemplar. El f onament de l'argu
mentado apostólica és, sens dubte, la unitat del cos
místic de Crist, go és, de l'Església, que exigeix que
els membres és con f onguin amb el cap i participin
de la seva vida i glória. Amb raó, nota Sant Crisós
tom, que no seria decorós per al cap, que, essent
eh l viu, tota la resta del cos ami) el qual está unit,
fos mort; ni mereixia el nom de cos semblant con
junt, en el qual els membres no tinguessin cone
xió vital amb llur cap, ni mai que la poguessin
ten ir.
Aquesta prova de la resurrecció de Jesucrist i
per tant de la nostra, la confirma Sant Pau, decla
no

es

entre la

pot

negar l'una

TERRA SANTA.

—

s
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rant l'absurd que n'esdevindria de negar-la, go és,
seria falsa la predicació apostólica i per consegüent
inútil la fe deis cristians. La raó és, perque havent
el Messias donat com a senyal la més convincent de
la seva divinitat la própia resurrecció, si no hagués
ressuscitat, resultaria que havia estat un pseudo
profeta i els apóstols serien convenguts de falsedat.
Mes, no temeu, conclou l'Apóstol triomfant i joiós,
perque Crist ha ressuscitat.
Fonamentant-se, doncs, l'Apóstol Sant Pau en
aquesta estreta llagada entre les dues resurreccions,
en el text que comentem, per a demostrar amb més
ef icacia la manifestado del poder del Fill de Déu
sobre els vius i els morts, fa esment, no de la resur
recció de Crist separadament considerada, sinó de
la general resurrecció deis morts sE haa'r&C€OIC
vexeciSv; perque en ella apareix més completa la
seva victória sobre la mort a la qual va burlar per
a redimir-nos ; i demés en la nostra resurrecció es
conté la de Crist que n'havia d'ésser el principi i la
causa exemplar ;
que és el que diu Sant Agustí :
"Es referix (Sant Pau) a la resurrecció deis morts
perque en Crist hem estat crucificats i hem ressus
citat."
L'intima relació entre la Resurrecció de Jesucrist
i la deis morts i la suma importancia d'aquesta per
a manifestar el poder suprem del Redemptor, ens
explica el perque el Messias emplagava, amb tant
d'émfasi, el mateix els seus deixebles que els seus
enemics, al dia de la seva segona vinguda com a
prova decisiva de la missió divina ; i perque l'Após
tol, per a exhortar els fidels a la práctica de les vir
tuts cristianes, els recordal amb tanta freqüencia
la fi del món en la qual els justos seran transf or
mats gloriosament, de manera que, prescindint del
temps, sembla anunciar com a molt propera la ge
neral resurrecció de la carn. És que llavors s'inte
grará la redempció de la Humanitat amb la comple
ta satisfacció de la justicia divina i amb la total
restitució de la vida perduda pel pecat.

Jarusalem vista des de

la

Muntanya

del Mal Consell
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altra, la vigilia

vénen

Barcelona

C

una carta, i estant escrivint-ne
de tornar-se'n els peregrins, el
cridar de part del Guardia i del Provincial,

"Tenint

Jeru

O

a

que ja havia arribat. El Provincial li va dir ami'
bones paraules que havia sabut la seva bona intenció
de quedar-se en aquells llocs sants, que havia ben pen
sada la cosa, i que per l'experienckt de lo que havia
passat a d'altres, judicava que no convenía. Perque
molts havien tingut el mateix desig, i des prés l'un
havia sigut pres, l'altre mort, i després la religió es
veía obligada a rescatar els presos. Per lo tant, que

CASANOVAS, S. J.

sencers estigué Ignasi venerant aquelles
santificades per la vida, passió i mort de Nos
tre Senyor Jesucrist, per la presencia de la Verge
Santíssima i per la primera predica.ció deis Apastols.
Després de veure tantíssimes vegades a Jesús i Ma
es preparés per anar-se'n l'endemia amb els peregrins.
rio en les seves aparicions, i de tenir-los aquell amor
personal, que semblava com de naturalesa i ensems Ell va contestar que el seu propósit era molt ferm,
i que estava determinat de no deixar d'executar-lo
era més que natural, aquelles visites santes, Inés que
per res del món; fent-li entendre honestament, que,
recordances, degueren semblar-U realitats i repro
duccions de les escenes sagrades. És'molt possible que encara que al Provincial U semblés lo contrari, a no
alguna de les paraules Inés intimes i sentides deis ésser cosa que l'obligués a pecat, en per cap temor
Exercicis en les meditacions de la vida de Nostre deixaria el seu propasit. Aleshores va dir el Pro
Senyor, fossin allí afegides com fruit de les seves vincial que ells tenien autoritat de la Seu Apostólica
experiencies d'aquells dies memorables, en que ja per fer anar o quedar allí a qiki els sembrés, i per
excomunicar a qui no volgués creure; i que en aquest
semblava haver arribat al terme del seu ideal: viu
cas judicaven que ell no s'havia de quedar, etc. El'
re i morir on vis qué i morí Jesucrist, i allí treballar
Provincial anava a treure les butlles en que sels
per implantar el seu regne en la terra. El zel apos
talle, ences a Manresa en la fornal deis Exercicis, dóna facultat d'excomunicar, pera ell u digué que no
calia veure-les, que eh l creía lo que dejen les seves
prenia ja un abrandament missional; i era tan cons
cient de si mateix, que l'home que refusava fins lo Reverencies, i que, ja que judicaven així amb la
seva autoritat, en els creuria.
més essencial del viatic, s'havia ben provist de cartes
"Acabada aquesta entrevista, se'n torna on era, i
de recomanació perque les autoritats eclesiastiques
permetessin el seu ministeri. Tornem prendre el fil van entrar-li grans desigs de tornar a visitar el mont
Olivet abans de marxar, ja que no era voluntat de
de l'Autobiografia.
"Son ferm propasit era quedar-se a Jerusalem, Nostre Senyor que ell es quedés en aquella terra
visitant sempre aquells llocs sants, i demés d'a.questa santa. En el mont Olivet hi ha una pedra de la qual
devoció seva, ajudar les animes deis altres. Per Nostre Senyor s'empuja al cel, i en ella es veuen
encara les petjades impreses: i aixa és lo que eh vo
aquest fi venia ja previngut amb cartes de recoma
lia tornar a veure. Sense dir res a ningú ni prendre
nació al Guardia. Va presentar-les, dient-li la inten
ció que portava de quedar-se allí per la seva devoció, guia— perque eh: qui no porten un turc que els
guii, corren greu peral va esmunyir-se d'entre els
mes no la segona part de
voler ajudar a les ani
demés, i se n'alta tot sol al mont Olivet. Els guardes
mes, perque aixa a ningú ho deia, així coni lo primer
no
el volien deixar entrar, i ell va donar-los un gani
Izo havia manifestat moltes vegades. El Guardia va
contestar que no veía com fos possible quedar-se, vet de l'escriptori que portava. Feta la seva oració
perque la casa estava en tanta necessitat que no po amb gran consol, u vingueren ganes d'amar a Betfa
día mantenir els frares, tant que estava determinat ge, i essent allí, va recordar-se que en el mont Olivet
d'enviar-ne alguns amb els peregrins perque tornessin no havia mirat bé a quin cantó queja el peu dret i
a quin l'esquerre. Se'n torna cap alla, i perque els
a les nostres terres. El peregrí contesta que no volia
pos res de casa, narnés que quan en vingués algunes guardes el tornessin de izar entrar, em sembla que
vegades a confessar, l'escoltessin. D'aquesta manera, els va donar les estisores.
"Quan en el convent varen saber que se n'havia
féu el Guardia, no hi hauria dificultat; pera esperem
anat sense guia, els frares feren diligencies per a
que vingui el Provincial —crec que era el cap de
buscar-lo. Baixava eh del mont Olivet, quan va tro
l'Orde en aquella terra— que aleshores era a Bet
bar-lo un cristia, criat del convent, deis que en di/icen
lem. Arnb aquesta promesa el peregrí va quedar asse
de la cintura, el qual, amb un gran bastó i molt en
gurat, i comença a escriure cartes a persones espiri
fadat,
amenaeava de pegar-lo. Arriba, el !liga forta
tuals de Barcelona."
Interrompem la narració dolcíssima de Sant Ig ment del brete, i encara que ell es deixava portar
fácilment, el bon home mai el va afluixar. Anant
nasi, per fer memoria d'una d'aquestes cartes re
per aquest camí, agafat d'aquesta manera pel cristiO
buda per la familia Pascual. En parlen repetida
ment, i amb paraules molt ponderatives, el.s- processos de la cintura, Nostre Senyor li dona gran consolació,
de beatificació. Agnes Pascual diu "que era molt perque li semblava que veia sempre a Jesucrist da
?larga, de tres t'unes, que el Pare Ignasi l'havkt es munt seu. Aixa va durar amb gran abundancia fins

Vint dies

terres

—

•

a son pare estant a Jerusalem, i en ella l'avisava
de tot lo que u havia esdevingut, i de tot lo que havia
fet a Jerusalem i per tot el camí, que era glaria sen
tir-la llegir, perque escrivia anib termes i paraules
de tanta santedat, que quiscun que les oís, estava
foreat a dir que les havia escrites un sant. Lo meu
pare no les podía llegir sinó amb llagrimes en els
ulls i sospirant, i les guardava i estimava corn relí
quies d'un sant i per tals les tenia i reputava" (1).

crita

Deixem altra vegada la

paraula

a

Ignasi.

que arribaren al convent.

"Sortiren

l'endemia

(dimecres, 23 de setembre,
d'octubre). Arribats a
descompartir en naus

embarcant-se a Jafa el día 3
Xipre, els peregrins es van

diferents. En el port n'hi havia
anaven a

tita,

Venecia:

i la tercera

tres o quotre que
de turcs, una altra molt pe
una nau molt bella i forta d'un

una

era

Alguns van demanar al patró
volgués el peregrí; perd eh, sabent

ríe cavaller venecia.

d'aquesta
(I)

nau

que

Processos de Beatificació, fol. i58.
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que no tenia diners, mai va voler, per més que E
pregaven, alabant-lo, etc. El patró digué que si era
sant, passés com Sant Jaume, o una cosa per restil.
Els mateixos intercessors van lograr fácilment del
patró de la nau patita que el rebés. Van sortir totes
tres amb bon vent, de matinada; pera a la tarda va
venir una tempestat que les va separar: la gran es
va anar a perdre a les costes inateixes de Xipre, i
només pogué salvar la gent; la deis turcs, d'un cop
de mar se n'anel a fons amb tota la seva gent. La
nau petita passá grans penes, pera al fi van arribar
a terra d'Apuna. Aire) al fort de l'hivern, amb grans
freds i neu que queia, i el peregrí no duia altra roba
sinó unes calces de tela gruixuda fins a genoll, les
carnes nues, sabates, un cos de roba negra amb molts
forats per l'esquena, i una capeta curta i gastada.
"Arriba a Venécia a mig gener de l'any 24, ha
vent passat en el mar, de Xipre estant, els mesos
de novembre i desembre i lo que anava de gener.
A Venécia trobá un d'aquells dos que l'havien aco
llit a casa soya abans d'anar-se'n a Jerusalem, i ti
va donar de caritat quince o setze julis, i un tros de
panyo, que el va plegar amb molts plecs per abrigar
se el ventre, que feia grans freds.
"D'ença que el peregrí va entendre ésser volun
de Déu que no s'estigués a Jerusalem, anava
sempre rumiant qué caldria fer, i el millor pensament
tat

ésser estudiar algun temps per poder ajudar a les
per aix?) anar-se'n a Barcelona. De Venb
cia »zarza a Génova. Essent un dia a l'església prin
cipal de Ferrara fent les seves devocions, un pobre
E va denianar caritat, i ell E dona un marquet, que
és moneda de cinc o sis quatrins. Després d'aquell
en vingué un altre, i va donar-li
una altra pela que
tenia una mica millor. Al tercer, com ja no tenia
només que julis, Ii dona un juli. Com els pobres van
saber que donava caritat, no feien sinó venir, fins
que se E va acabar tot lo que tenia. Per fi arriba
una colla de pobres tots plegats demanant caritat;
dl contesta que el perdonessin, que ja no tenia res
més.
"De Ferrara sortí cap a Génova. Pel camí va tro
bar uns soldats espanyols que el van tractar molt
bé aquella nit. Tots van fer grans espants de qué
fes aquell camí, perqué havia de passar quasibé pel
mig dels dos exércits, francesos i imperials: per aixa
Ti pregaven que deixés el cami reial, i en prengués
un altre de
ben segur que li ensenyaven. Cap cabal
en va fer: and fent la seva via recta,
trobel un poble
cremat i enrunat, i fins la nit no va enso pegar ningú
que E donés quelcom per menjar. A posta de sol
arriba a un poble murat, i els sentinelles l'agafaren
tot seguit, pensant que era espia; i ficant-lo en una
va

'animes, i

caseta vora el
es

sol

fer

portal,

comencen d'examinar-lo, com
sospites. A tot contestava que
despullar, escorcollant-li fins les

quan hi ha

no sabia res. El van
sabates i totes les parts del seu cos, per a veure si
portava alguna carta. No podent saber res per cap
via, l'agafaren per portar-lo al capitel, dient que ell
ja Ii faria dir. Demanant ell que el portessin tapat
amb la seva capeta, no volgueren donar-li, i el van
Portar només amb calces i el cos.
"En aquest cana el peregrí tinqué una mena de
representació de quan portaven a Jesucrist, encara
que no va ésser una visió com les altres. El duque
ren per tres
grans carrers, i ell anava sense cap tris
tesa, i Inés aviat alegre i cantent. Tenia el costum
de parlar de vós a qualseVol persona que tractés,
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aire) ho feia per devoció, pequé així parlava Jesu
crist i els Apastols. Anant aixi per aquells carrers, Ii
vingué el pensament que fóra bo en aquell cas dei
xar aquest costuni i tractar el capitel de senyoria, per
certa esgarrifança deis turments que podien donar-U.
Coni va conbixer que alió era temptació, digué:
doncs ara ni E parlaré de senyoria, ni U faré acata
ment, ni cm trauré la gorra.
"Arriben al palau del capitel, i el deixen en una
sala baixa. Passada una estoma ve el capitel, i ell,
scnse fer cap cortesia, li contesta ~lb poques
parau
les i encara molt clares entre una i altra. El capita
el prengué per boig, i digué als qui l'havien portat:
aquest home no té enteniment; doneu-li lo seu, i ti
reu-lo fora. Eixint del palau, topa un espanyol que
vivia allí, se l'endilgué a casa seva, el va fer desde
junar-se, i u dona tot lo necessari aquella nit. Sor
tint l'endemá, va caminar fins al ves pre, que el van
veure uns soldats que feien sentinella dalt
d'una tor
re, i van baixar a agafar-lo. El porten al capita, que
era francés, i entre altres coses ti
pregunta de quina
terra era. Sabent que era de Guipúzcoa, digué: "Jo
també sóc de per allá— sembla que era de prop de
Bayona; —aneu, doneu-li sopar i tracteu-lo bé."
Moltes particularitats li esdevingueren en aquest ca
mí de Ferrara a Génova, on arriba finalment, i el va
conbixer un biscaí que es deja Portundo, amb qui
s'havien vist altre temps quan dl servia en la cort
del reí catalic. El va fer embarcar en una nau que
anava cap a Barcelona, i estigueren ~U
a risc de
caure en mans d'Andreu Daria,
qui aleshores mili
lava pel reí de França" (1).
Desembarca a Barcelona a mitja quaresma de 1524,
havent esmerçat un any just en la seva peregrinació
a Terra Santa.
Així fineix la peregrinació a Terra Santa, tan som
niada per Ignasi, i executaela amb un esperit ten
dre, fervorós i auster que enamora. Diríem que im

primí

carácter

ell, pequé

en

en

continua anomenant-se el

gués

altre

ni

nom

l'Autobiografia

peregrí, com si no tin
llinatge: era el peregrí de Je

sucrist.

(1) Autobiografia, núms. 45-53.
retatretat Td.f
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Somíani
PER

En

Jesús

a

JOSEP CARDONA, Prev.

Ilitet de flors ahir dormia
ne vegí l'Amor
que somrient al meu costat venia
portant-ne fletxa d'or.
mon

quan

Jo f eia l'adormit
Oh!

no

en

aquella hora.

dormia,

no;

puix el qui dorm davant de qui l'adora
no

Per

estima de debó.

respirar,
mes

i

com

tot

just si

dl se'n

va

els ulls

obria,

adonar,

venjant aquella traidoria,
la fletxa

em va

clavar.

Jo amb un sospir, ai !, prou cm desvetllava,
Jesús mon amador,
i no us vegí... Si era que somiava,
qui m'ha f erit el cor ?
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generositat que
obligació
és un d'a
traspassa el límit de l'estricta
no

Fracto alabastro...

fer mai cap excés i pensen que la

excessos lamentables. Pareu ara esment : aques
ta pública pecadora acaba de llençar als peus del Se
nyor el valor de tot un any de treball, més de tres
cents denaris que es volatilitzen en olor. No és aix6
insensat? I per ventura al Senyor u feia cap falta

quests

Havent trenca' el

poi

d'al•fibastre...
Voldria que Vós m'ensenyéssiu aquí la ciencia del
do perf ecte. Ja que tota la nieva vida jo tinc de
dar-vos el que jo só, de referir a Vós la meva lli
temps i les nieves accions. I si no
bertat i el
tinc l'art del do perfecte m'arrisco a morir abans
d'haver realitzat tot el meu acte de caritat.
El qui dóna vuit i pot donar deu no ha cedit en
cara al seu Déu la meitat. El qui dóna mormolant i
amb posat de recança, amb un cor estret allo que
podria donar amb gest ample i d'un sol cop, és ben
lluny encara de la perf ecció ; no sap com se fa per
a enriquir-se i com per a despullar-se. Malgrat els
seus cabells blancs és encara un infant, llevat de la
innocéncia.
Com que els pecadors penedits ens precediran en
el cel, és just que del seu penediment en treiem lli
çons saludables, i, pel que fa a la ciencia del do
perfecte, és una pública pecadora que l'ensenyará
al nostre orgull de vell escriba; és una dona menys
preada que d'un sol gest ens mostrará el que cal f er.
Ella ha entrat a la sala del convit, desafiant les mi
rades sornegueres o severes deis que l'observen i la
volen treure a f ora. Ella ha entrat, malgrat la ver
gonya i porta Ilágrimes als ulls. Ella ha reconegut el
bon Pastor, ella es recorda que és la seva pobra ove
lla. I aixó és tot, i aix.5 és prou. Ella f ara ofrena de
quelcom més que de ses llágrimes ; ella ha pres amb
les dues mans el flascó d'alabastre de coll estirat pie
d'un perfum que no té preu. Ella l'anira tirant de
gota en gota i després, amb una boleta de cera, tor
nará a tapar el bec d'aquell vas cisellat. Mes no
fracto alabastro,— un cop sec com de cosa que
es trenca ; ella ha trencat el coll del flascó i d'una
vegada tot el perfum ha caigut damunt els peus del
Senyor únic. Aquest és el gest, el sol gest verament
digne d'aquells que tenen la ciencia del do perf ecte.
Fracto alabastro.— Quan un hom es consagra amb
vots perpetus, tallant-se la possibilitat d'una retirada,
no són .donats de gota en gota els minuts de llibertat,
existencia
no es dóna pas de mica en mica la pre>pia
a Déu, sinó que es fa alió que és irreparable, es tren
ca alguna cosa i el Voveo de la fórmula amb el per
petuam esclata com el pot d'alabastre en les mans de
meu

Magdalena.
Cosa singular ! La major part de la gent no tenen
pas prou comprensió d'aquests sacrificis absoluts ; no
entenen per qué es dóna més del que cal, ni per qué
es dóna tot d'un cop, ni per qué hom es posa en la
incapacitat de recuperar més tard el que s'ha donat i
de tornar a omplir el vas de la própia vida d'un nou
perfum embriagador. I la immolació del prevere o
de la vida religiosa els sembla una prodigalitat ab
Et fremebant
surda, una malversació no raonable.
—

in

eam.

Als falsos savis mai no els han faltat males raons
molt discretes. Ells us diran que Déu no demana tant
i que observant els preceptes s'assoleix segurament
la salvació i que val més ésser previsor i deixar la
sortida ben oberta i que és una exageració portar les
coses tan lluny. No s'obliden de qué la virtut está en

aquesta profusió?
La paraula eterna apro
Bonum opus operata est.
pecadora
arrepentida
i aquesta dona
la
va el gest de
—

per model a tots els deixebles. No ha
avarament o hábilment les nostres
ofrenes, ni servir a la taula de Déu el pa quotidiá del
mendicant tal com fi demanem que ho f aci amb nos
altres. D'Ell són el gra i el graner, i el forn i la fa
rina i també el qui la pasta. Peró sempre cobejosos
refusem desf er-nos de les reserves del dia de demá
amb la riquesa del ,dia d'avui, i totes les formes d'una

es

proposada

vem

de

conservar

donació integral ens fan paüra.
I no obstant, Déu meu, cal que jo l'entengui i el
practiqui aquest do integral. Mateu en mi l'esperit de
propietat i tota aquesta mentida que em fa creure
que jo valc pel que tinc i que jo perdo el que us
dóno.
Fracto alabastro.— El perfum vessat no és mal
versat sinó utilitzat ; ni tan sois és confiscat per Déu,
posat que Déu no confisca res; ell és meu encara si
jo m'avinc a quedar-me amb el Senyor i a no sortir
Inipleta est domus tota ex odore un
de casa seva.
guenti,— ja que tota la casa va quedar replena de
l'olor subtil, i jo retrobo els meus dons en Aquell a
—

qui els he tots oferts.
Quan s'ha fet vot d'obeir, és que no es fa a cada
instant la própia voluntat tot sotmetent-la? Ella vol
ser sotmesa ; una captivitat voluntaria, una servitut
estimada i buscada, és una subjecció penosa o bé és
la forma suprema de llibertat ?
Quan un hom s'ha resolt a f er-se una llei de l'ob
servança deis consells, quan un hom ha consagrat
irrevocablernent la seva vida al sacrifici, és que un hom
queda desprovist i tornat a menys? Es que un hom
circula esquerp i capficat entremig del poble que gau
deix ? L'experiencia de cada dia ens demostra que
precisament a casa d'aquests que no tenen res van els
tics a cercar alió que els manca, i que l'alegria queda
ben viva en els cors que s'han buidat de tota inquie
tud i que per tot van en recerca d'all6 que és etern.
Senyor, contra totes les meves vacillacions i les
meves pussillanimitats, proveiu-me del sant coratge
de qué féreu gracia a la pecadora de l'Evangeli. No
permeteu que les meves concupiscéncies em matin
que arrossegui aquí baix una ánima partida, espan
tada d'ésser vostra sens reserva. Que el disgust del

gest

avar

em

purifiqui

i que

jo

no

pugui suportar

més al cap d'allá del braç aquesta ma que és clou
quan cal donar i s'obre tota ampla quan ve l'hora de
pendre ad dandum contracta— 1 si davant Vós
jo poso la nieva vida amb una donació que vull que
sigui irrevocable, si jo faig alguna cosa més que el
per a
nJeu deure i si jo vaig més enla del precepte,
desf
er-me de
acte
i
segur
del
valor
del
meu
quedar
les reprovacions humanes, en tindré prou amb saber
tren
que Vós haveu trobat bé el que la pobra dona
fracto
perfum
cop
de
qués de un sol
el seu pot
alabastro.
—

.

P. CHARLES (Le prQre de toutes
heures, deuxiéme série, p. 1).
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La Passió de .Konnersreuth
PER R.

RUCABADO

piadosos ; pels innombrables pecats del homes. Es va
Comencem per dir que volem inscriure el nostre
l'Església,
i
perpetuant la Seva Passió fins que advingui el Seu
magistral
cercle
de
pensament dins el
escriu
Regne. "Per aixó deja l'Apóstol Sant Pau
que si en sortís, que sigui tallat. Acceptem per en
que
de
Jesu
Dr.
i
Bages
(2)
la
Passió
queda
retirat
el
Torras
davant la seva sentencia definitiva, i
en els seus membres : i
crist
havia
de
completar-la
ajusta.
comentan
i
si
no
s'hi
el nostre
fins en aquest sentit místic, peró real, podem din
Els antropólegs diuen estacions prehistariques de
que
testimonis
cultures
remotís
la Passió de Jesús no s'acabará f ins a la fi del
de
les troballes que són
món,
fins aquell día en qué Sant Joan, com diu en
vida
de
la
huma
escrites
en
la
simes i sense dades
el seu Apocalipsis, oí aquelles paraules : Ja no hi
nitat. La Providencia disposa en els temps moderns,
i
l'eternitat." Si es per
de supérbia, crítica i materialisme triomf al, temps haurá més temps; som ja a
divins
en els Suplicis
deis
discipli
petuen
els
sof
riments
en
les
seves
la
ciencia
d'imperi orgullós de
culte a la raó
sants, ? qué té d'estrany que vulgui ara la Seva om
nes físiques i matemátiques, temps de
nipotent misericórdia manifestar-nos en una forma
i a la natura, unes veritables esiacions sobrenaturals,
dei
plástica i sensible els Seus agudíssims dolors, esco-`
i
s'estaciona,
es
sobrenatural
apareix
llocs on el
sobrenatural s'hi queda
llint una criatura seva per a ésser portadora i testi
xa tocar i veure. Llocs on el
per
tots
in
moni dels patiments terribilíssims de la Seva Per
i es deixa amidar i controlar i examinar
turmentada?
agnóstics
el
po
sona
poden
tocar,
el
s
drets. Els crítics el
Cap visió és tan colpidora i trista com la de la
den sospesar, i el escéptics contemplar-lo de tort i
innocéncia patint. Constaten els espectadors de Kon
de través. Una d'aquestes admirables estacions so
tres
setanta
estacionada
fa
nersreuth la perfecta normalitat, la sanítat tran
brenaturals, establerta i
Konnersreuth,
quilla,
la senzillesa i serenitat de la víctima escolli
estació
és
Lourdes.
Altra
anys, és
món
da, Teresa Neumann, en qui no hi ha ombra de
Baviera, i és impossible interessar-se pel
a
commoció
pels
teatralitat ni de patologia. Més trasbalsador resulta,
sobrenatural, i no sentir-se en
piado
doncs, per contrast, el seu turment.
subjecte
la
de
que
és
f ets extraordinaris
És refinat aquest dolor de la inculpabilitat tortu
esdeveniments prodi
sa donzella Teresa Neumann,
rada,
de
la
quan els fills paguen pels pares, quan Ca
nous
a
la
história
giosos que no són ben bé
naan, rnaleit, rep l'anatema merescut pel seu pare
començaren
amb
certa
manera
perqué
en
santedat,
Cam ; quan Abel, l'innocent, és la primera conse
Sant Francesc d'Assís, el primer portador miracu
sagnant del pecat d'Adam, fill que havia
possible
qüéncia
que
ara
és
lós deis sagrats estigmes, peró
el f ruit de la caiguda. Peró quan el just,
i
ami)*
heretat
ja
parsimónia
controlar
amb
tota
contemplar i
l'inocent,
pateix sense pecat en dl ni en els seus
el degut rigor. Podrá assenyalar época en la histó
quants
aquesta
tragedia serveix per a representar la
d'uns
pares,
ria del nostre sentiment religiós el viatge
Passió
del
Gran
Just, del Gran Innocent sobre la
de
Baviera
pacífic
llogarret
eclesiástics catalans al
del
Senyor.
terna: la Passió
visitat per aquelles manifestacions sobrenaturals,
veure
aquí una manifestació més
del
Manuel
Per
aixó
podem
Dr.
viatge testificat pels patétics articles
plástica
i
més
vivent
que
totes les escenes plegades
Barcelona,
publi
catedrátie
Seminari
de
al
Trens,
"Passions" teatrals, ádhuc les bones.
i
totes
les
reproduits
a la
i
parcialment
a
Vida
Cristiana,
cats
útil a tots els pobles i en tots els temps, peró
nostra revista (1).
manera especial en el nostre. En el temps deis
cas
d'una
tracta
d'un.
impressió
de
que
es
Tenim la
agnóstics
i de l'alta crítica", de la impietat literá
així par
de sinceritat, positivament sobrenatural
escrita,
ria
i
l'ateisme
de redacció i de penya, del materia
verbal
i
len els testimonis. La seva relació,
doc
lisme
históric
i
universal, el socialisme dilettant
escriu
el
"Hem
vist
commou profundament.
l'evolucionisme universitari, de la irreligió mobilit
Konnersreuth.
La
mística
de
Trens
la
Passió
tor
zada dels sindicats i l'anticristianisme forçat dels
Passió en mans de Déu. Sense escenograf ia, sense
soviets.
d'assistir
a
[els
viatgers
acabaven
chor, sense text
La Passió del Senyor és el gran experiment que
la passió artística d'Oberammergau], com l'estranya
eterna
ha passat la humanitat, que ha capgirat la história.
cançó del bard en contacte amb una melodía
els
ef
ectes
És el fet testimonial de l'empelt sobrenatural en la
que
va
per
dins
i
i insepulta. Una Passió
van
humanitat. El fet transcendental que al bell mig deis
Passions
que
de
les
altres
ora.
Al
revés
van pel def
sensibilitat
segles testifica la Redcmpció del llinatge humá, mit
pel def ora i els efectes es perden dins la
mística
jançant el Preu august de la Sang divina. Davant
Aquella
Passió
espectadors."
i emoció deis
d'aquest fet culminant i colossal que, en esguardar-lo
que sotraqueja cada divendres de l'any amb cruenta
multitud,
la
vileta
destrueix totes les filosofies i tots els sofismes i to
nombrosa
escena presenciada per
i
és
tes
les vanitats científiques i totes les utopies
món
católic
i
cristiá,
alemanya, sotraqueja el
cials, l'actitud f reqüent deis homes de cátedra, de
impossible no sentir-se atret per aquesta gran commo
penya i d'ateneu, consisteix en no mirar-lo ; consis
ció miraculosa.
diuen
els
teix a cercar la veritat per dins deis pous i deis
continuant,
La Passió de Crist es va
l'esque
avencs i de les coves prehistóriques, girant
autors místics, en el Sant Sacrifici de la Missa ; en
veritable
l'esdeveniment
;
na
i
apartant
els
ulls
de
les persecucions incessants de la seva Església en
que Ilumina i commou la terra i el Cel.
els martiris deis sants i deis missioners ; pels ultrat
increients
i
els
im
Per aixó és sens dubte oportuna aquesta repre
dels
negacions
i
blasfémies
ges,
—

—

-

—

—

—
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sentació vivent de la Passió damunt d'aquesta jove
Konnersreuth, que resumeix totes les ca
racterístiques d'un estupend miracle. Viu ja fa al
guns anys sense menjar res, essent-li la Sagrada
Hóstia quotidiana l'únic aliment. Moltes de les seves
comunions són positivament miraculoses, desaparei
xent instantániament la Sagrada Forma al punt d'en
trar a la seva boca, com ha pogut testificar el pro
testant Gerlich. Té les mans i els peus segellats per
inexplicables estigmes que sagnen per la Setmana
Santa. I tots els divendres de l'any, salvades algunes
excepcions litúrgiques, és objecte de les visions ex
tátiques amb copiós vessament de sang (amb conse
güent pérdua de pes en el seu cos, pes que recobra
inexplicablement després de l'éxtasi, sense alimen
tar-se en cap manera), amb gestos, paraules i estre
mituds que fan compendre que assisteix ella en es
perit a les escenes grandioses i terribles del Drama
del Calvari, en els dolors físics del qual ella tan vi
siblement participa. I tots aquests fets es desenrot
Den i són vistos i tocats per milers i rnilers de per
sones, no sois católiques, sinó també d'altres con
fessions, laics i eclesiástics, metges, catedrátics, pe
riodistes, gent de tots els estaments i de totes les
nacions ; fets que es desenrotllen ,•ota la rigorosa in
tervenció i vigilancia de les autoritats eclesiastiques,
i en els quals fins ara res no s'ha observat que no
f os altament edificant i piadós.
Hem vist les colpidores fotografies de la multi
tud fent cua a la porta de l'humil sastre de Kon
nersreuth per a contemplar l'escena de la passió ex
tática de Teresa Neumann. Abans d'ésser exigit el
permís del Bisbe de la diócesi de Ratisbona, hi feien
cap gentades in-iposants. Després d'exigir-se l'auto
rització episcopal, els grups de visitants, més res
tringits, constitueixen, peró, una peregrinació inces
sant per a la qual no donen l'abast els mitjans d'hos
tatge (Vaquen petit poblet bavarés. Les multituds
de Konnersreuth, com les multituds de Lourdes, pro
clamen la constatació del fet sobrenatural.
És el miracle fet visible i contmlat. El miracle re
gistrat, permanent, fixe, sospesat, llargament obser
vable, que demanaven els escéptics. És l'estació so
brenatural plantada al rnig d'Europa. Lloc on la na
tura no s'explica a sí mateixa, i es rendeix i doblega
sota l'imperi d'una acció misteriosa que no pot ésser
més que celestial.
Vet aquí una materia de grans meditacions, es
pecialment en Setmana Santa. Res no s'ha vist a
Konnersreuth, els visitants insisteixen, que no si
gui sincerament edificant. Ultra el triomf social,
per dir-ho així, del miracle, cal aprofitar la Iliçó
restauradora que sens dubte Jesús ens vol donar per
aquest majá, que porta l'esgarrifança del veure so
frir un innocent. Que l'espectacle de Teresa Neu
mann ens vivifiqui la gran esgarrifança del veure
sofrir Jesús, l'Innocent, del veure sofrir d'una ma
nera tan terrible el Pur i el Sant, vergassejat, es
neta de

carnit, crucificat,

per

amor

nostre i per

causa
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Crist, peró convergint unes i altres a una mateixa
práctica: "Penitencia, peniténcia"..
Escolteu, dones, la conclusió del trasbalsat visi

sant, a la sortida. "No fou cosa fácil posar-nos en la
direcció i rapidesa de les coses del món exterior,
amb els nostres ulls travessats amb un enlluerna
ment de sang tendra que ens ratllava la visió de les
coses. Els primers dies després de la visita
aque
lles ditades de sang eren encara f ortament obsessio
nants i flamejaven damunt les coses més indiferents.
Talment semblava que nosaltres en fóssim culpa
bles" (3).
Aquesta és, sens dubte, la gran lliçó deis fets sobre
naturals de Konnersreuth. Retornar-nos la conscién
cia de la passió terrible que les nostres culpes infli
geixen a Jesús, i excitar-nos a tots a la purif icació,
a la reparació, a la gratitud pel Seu
infinit, dolorós,
clolorosíssim Sacrifici.
(i) Vida Cristiana, núms. 144, 145 i 146 (1930 i 1931)CATALUNYA SOCIAL, núm. extraordinari, gener 1931.
(2) Lo Sant Sacrifici. Carta Pastoral (1912).
(3) Dr. Trens. Vida Cristiana. Núm. 146, p. ii..
NOTA.
A l'article de la setmana passada, l'omissió
d'una coma en un lloc on era absolutament precisa feia di
ficultosa la comprensió d'un text que explicávem, del doc
tor Torras i Bages. "Per a aquest
treball d'ajudar els ho
mes els dóna,
[la Providéncial a més deis ángels auxiliars,
—la raó vicaria de Déu..." Havia de quedar
grafiat així
la raó, vicaria de Déu. "Els dona la raó, vicaria de Déu.
com
diu el venerable Pare Lluís de la Puente, per a que
els guiés, etc." Aixl diu exactament el text a•ludit de la
pastoral De la Ciutat de Déu i rEvangeli de la Pau.
-

deis

insistents, irnpenitents pecats.
Vet aquí les paraules mateixes d'un dels que han
Pogut contemplar aquestes escenes de Konnersreuth,
testimonis que bé poden comparar-se amb els nom
brosos qui pogueren contemplar frec a frec els éx
tasis de Bernardeta Soubirous durant les aparicions
de Lourdes, somrients aquelles, trágiques aquestes,
acolorides aquelles de la blavor de la Immaculada
aquestes de la vermellor de la sang de

L

eficacia

nostres

Concepció,
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seus fills
ens dona el pou i en va beure ehl i els
i els seus ramats?
Amb una gran enioció escoltava aquesta con
versa. La tórtora seguia parrupejant prop de la

qui

La »ni cliaígua viva

font. Jesús respongué:
Qui beu d'aquesta aigua tornara a tenir set;
pero
qui beurd de l'aigua que jo u donaré, mai
Deixeu-me contar un somni. De vegades és ton
més no tindret set; sinó que l'aigua que jo u dona
afrosa la realitat, que l'anima sent una gran de ré li será feta en ehl una font d'aigua que saltara
lectanea quan es traba submergida dintre la llum fins a la vida eterna.
blava del somni.
La samaritana no va compendre que la font d'ai
Des prés de fer una llarga caminada, he arribat
passaria gua viva de la qual li parlan» Jesús, era la gra
a la font de Jacob. M'havien dit que Jesús
cia santificant, i exclama:
per aquell indret. Mentre caminava girava el cap
Senyor, doneu-me aquesta aigua, per tal que no
enrera, amb el desi,q de veure enlld d'enlla la res
PER

J. CIVERA I SORMANI

—

plendor de Jesús. Els camins eren solitaris. Em
vaig aturar prop de la font de Jacob i raigua bri
nava

com

un

cristall dintre la

terra. Estava asse

tingui més set, ni hagi de venir aquí a toar.
Jesús li féu compendre la vida desordenada que
portava i llavors ella digué: veig que vós sou un

podia poar-la. No parlent aconseguir profeta.
En arriban., els deixebles, deixa l'amifora i se
que un rajolí d'aigua clara em caigués damunt
n'allá
a la ciutat, i va dir a la gent: "Veniu i ven
la
font.
prop
de
els llavis sedent.s, em vaig ajeure
home qui im'ha dit tot el que jo he fet. Es°
L'herba era humida i flonja. Els ocells s'aturaven 'reu un
degat i

no

clamunt les branques dels arbres i tornaven a pendre el vol fent una gran xiscladissa.
Per aquest indret, em vaig dir, un dia va passar
Jacob, el patriarca de les dotze tribus d'Israel,
amb la

seva

familia

i nombrosos iamats. Amb l'ai-

d'aquest pon deuria abeurar les ovelles blanques, i els cabrits agils i els bous enormes i feixucs.
gua

La llana de les ovelles blanquejaria damunt la verdor de rherba.
Mentre aixd pensava, heus ací, que veig una
resplendor enllet deis camins. Era Jesús, que s'acostava. La seva túnica refulgia com un cel asserenat. Feia un sol niolt resplendent, perd els arbres es vinclaven per ombrejar-lo. El seguía un, vol
d'ocells. No gaire lluny del pon, hi havia una tór-,
tora que en veure el bon Jesús, parrupejá, dolçament. Estengué les ales• i va anar a rencontre de
Jesús. Quan el diví Mes tre es trobava ja prop de
la font, em vaig amagar darrera uns matolls. Tenia por que el bon Jesús em digués: allunya't de
que ets massa petit i massa pecador per esguardar els rneus ulls. Quan arriba Jesús a la font,
hauria volgut besar les seves sandálies, pera vaig
romandre 'ocult, avergonyit de la meya petitesa.
Jesús panteixava lleugerament. Estava fatigat del
camí. De sobte arriba una dona de Samaria. A la
ma portava una ?tintara. El diví Mestre resguar
da i li diu: "Dóna'm beure".
La samaritana respon:
Com vós, essent jueu, em demaneu beure a
mí, qui sóc una dona samaritana?
Els jueus no es feien amb els samaritans, perqué aquests adoraven Déu a la muntanya de Garizim, i els jueus al Temple de Jerusalem; pero Jesús, que havia vingut al món a salvar animes, va
Valer que la pecadora samaritana obrís els ulls a
la llum.
Jesús resguarda novament i li diu aquestes paraules: "Si sabies el do de Déu i qui és el qui et
din: Dóna'm beure, segurament tu li n'hauries demanat i Ell t'hauria donada l'aigua viva".
La samaritana no comprén com és possible que
Jesús pugui donar-li aigua viva i li pregunta:
—Senyor, si no teniu res amb qué poor i el pou
és pro fund, com poden obtenir aigua viva? Sou
vós, tal vegada, major que el nostre pare Jacob,

Ehl tal vegada el Crist?"
Els deixebles es posaren

a

l'entorn de Jesús i li

digueren: "Mestre, mengeu". El sol havia posat
de les muntanyes.
un polsim cror damunt el cim
atrevir a abando
cleixebles,
em
vaig
Veient els
nar ramagatall. Jesús seia arrecerat al pou. Els
ulls li brillaven com dos estels i‘la seva testa era
nimbada de llum.
Senyor, li vaig dir porugament:
Estic a,ssedegat. Voldríeu donar-me un ra
jolí de l'aigua que suara oferíeu a la samaritana?
Oh! Jesús, si mai més no tingués set! Lleveu-me,
Senyor, la cárrega feixuga d'aquest cos fet d'argi
la i doneu al ineu esperit unes ales ben am pies per
qué pugui allunyar-se de les impureses de la vida.
Em vaig agen ollar davant de Jesús; i vaig sen
tir una frescor pit avall cam si hagués penetrat
dintre meu un rajolí d'aigua de les fonts que so
miguen dins la quietud de les muntanyes.
Un poc més olla de la font de Jacob, hi
un estól. d'homes que apropaven els llavis a un
doll d aigua térbola que brollava de la terral. Altres allargaven el brae i abastaven els fruits d'un
arbre molt esponerós. Aquests fruits que brillaven
com Vor que hi haya al cimi de les muntanyes, no
apoivagaven la fam d'aquells que se'ls menjaven.
Dintre no hi havia sinó una mica de cendra.
Senyor., vaig exclamar: si vós oferiu als que
tenen set una font d'aigua que saltara fins a la
vida eterna, per qué aquests homes beuen aigua
térbola? Com és possible que els plagui xipollejar
dins el llot i el fang, si la vostra aigua és clara i
—

hayami,

—

transParent com un erutan?
Jesús es va alçar i els deixebles es collocaren dar
rera d'En. Esparcid tristament els homes que se

guien xipollejant dins el llot i es va allunyar cra
quell indret.
En veure plorar Jesús, es van esberlar les pe
dres del pou de Jaeob i la tórtora que parrupejava
és va amagar dins el fullatge deis arbres.
Pels porticons de la finestra de la nieva cimbra
sobtadament vaig
va penetrar un rajolí de llum i
abrir els ulls. Haniria dit que sota la meya finestra
hi haya un jardí. L'aire era embaumat de perfutri
de

roses...
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Jerusalem
PER

Damunt la grisor del pedregar se sent atreta
la vista i el cor hi yola saludant : vet aquí la
ciutat santa, la Regina dels misteris...
Es la Salem de Melquisedec, qui ja hi féu
ofrena de pa i vi més de vint segles abans de
la Cena : és la Jebús de Josué : la Sion excelsa
de David.
La terra on es sosté sembla excruixida de
prodigis : el cel que la cobreix sembla conges
temat de visions.
Seu la gran viuda de Judá en la quietud de
son dol : seu damunt les muntanyes santes, que
són clapers de sepulcres.
Guaita amb l'estupor de la vellesa i de la
servitud ; guaita les tres valls obertes com a
fosses a ses mateixes plantes.
A l'orient Josafat, a migjorn Gehenha, i
Gihom a ponent. No sap quina de les tres valls
és més trista i desolada.
Cap al nord no té vall funesta, peró hi té
més funestes recordances : per aquella banda
sempre sos adversaris l'han ferida i presa.
Jerusalem ! Niu de pau t'anomenaren, i ets
la gran víctima de la guerra : tretze vegades
envaida, tres voltes del tot arrasada.
Ta destinació fou atényer el sublim deis ex
trems santedat i abominació, excelsitud i opro
bi, ciutat de Déu i deicida!
Han plantat sobre el teu cap les benediccions
supremes ; i les grans malediccions es són en
carnissades en tu com aus de presa insacia
bles.

e.

MiQue., COSTA I LLOBERA

La gle¦ria de Jehová et prengué per estatge :
venjança del cel t'ha posada per mostra.
Un temps l'Exterminador et custodiava amb
l'espasa invisible : na nit deixa estesos a tos
peus els cent vuitanta mil guerrers de Senna
querib que l'endemá havien d'assaltar-te.
Mes, ai !, el propi Exterminador un altre dia
atiá la fúria de tos enemics ; i, com estava anun
ciat, no deixaren de tu pedra sobre pedra.
Gran era estada la pompa de víctimes a la
dedicació de ton Temple ; per?) més gran f ou
la pompa feral de la darrera Pasqua, quan cai
gueres amb un milió de víctimes humanes.
Oh! ciutat de la glória i del terror ! ta sort
només pot explicar-se pel Calvari : l'Arca vera
de ta santificació és aqueix Sepulcre on fou
fa

venguda

la mort.

qui vingueren de l'Occident a
aqueix sepulcre, venim de lluny a vi
sitar-te : a respirar ton misten i de santedat i
Hereus dels

rescatar

d'horror, oh ciutat única!
L'ombra de tos carrerons oprimeix, ta Ilat
zeria acluca ; peró tos records tenen un pres
tigi que et rendeix les animes.
El pelegrí que et contempla no frisa de tor
nar-se'n, i diu : "Venturós qui t'ha visitada,
oh trista Jerusalem !"
El qui se'n va et deixa amb recança i sent
al cor l'expressió del salmista : "Si de tu m'he
d'oblidar, Jerusalem, sia dada a l'oblit la meya
má dreta!"
'
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Aíxí, doncs, tu eis Reí?
atemptat als nostres principis l'acceptar com a vius
problemes i pensar que podem deixar de ban
anys
:
aquests
últims
religiós han inundat el món durant els
basteix
l'esperit
religiós en el que a ells fa referéncia.
neutralisme
nordamericá,
da
corrent
que
el
del
;
Si ve una reforma constitucional (i tot canvi de
una església católica al costat d'una mesquita jueva
persecució
forma
de Govern la suposa) no podem prescindir de
i el corrent rus, que té per objecte la
discutir la qüestió religiosa en les seves relacions amb
franca, anti-humana, de l'Església. Un i altre cons
piren igualment contra el sentiment religiós; i un i l'Estat : ni la intervenció de l'Estat i de l'Església
l'estructuració de les nostres
altre cerquen el mateix resultat (una, prácticament ; en l'ensenyament ; ni
culturals
;
ni
la legitimitat del pressupost
institucions
neutralisme
religiós
en
la
altra, ideológicament): el
clergat
; ni tants d'altres problemes en qué l'es
del
pública.
vida
perit i els interessos religiosos entren principalment.
El corrent neutralista ha entrat també, i potser amb
I llavors aquests católics que formen part deis par
Són
molts
els
ho
pas de gegant, dins la nostra terra.
com
tits
fins avui neutralistes en materia religiosa han
considerar
el
fet
religiós
avui
volen
no
mes que
pres ja les posicions per tal que aquells mateixos in
entre els ciutadans ; i exalcen
a element de separació
a
dividir
teressos religiosos no surtin perjudicats, fortament
afers patriótics, artístics, polítics, etc., per
perjudicats,
d'aquestes noves actuacions? Poden ells
aquestes
divisions.
i
admirable
els homes, i troben bé
constituir-se
en garantia de qué, en discutir-se la re
causa
del
sigui
a
mentre
la
dif
erenciació
no
ho
Tot
pels seus partits provocada, es
forma
constitucional,
fet religiós. Respecte d'aquest proclamen el neutra
religiosos que cal mantenir
principis
mantindran
els
religió
es
lisme més absolut en la vida pública. I la
no constituiran
el
o almenys aquestes discussions
devé, com a fruit d'aquesta ideologia o d'aquesta tác
que
l'actual?
catolicisme
en
pitjor
situació
tica, afer merament privat, individual, de cadascú.
És evident que per a cap católic no pot ésser la
Durará molt aquesta posició equívoca en qué mol
collocades
?
religió
negoci merament individual. El proclamar-ho
polítiques
apareixen
tes agrupacions
allunyar la religió deis pobles
Mancará molt de temps fins a aconseguir que el fet així tant valdria con
veritat,
necessária per als indivi
pú
i
afirmar
que
la
religiós faci prevaler els seus furs dins la vida
als
pobles.
procuren
dus,
no
és
necessária
per
esquerdes
els
partits
que
avui
en
blica i obri
És ciar que se'ns podria argumentar dient que si
allunyar-lo?
No, indubtablement. Volguem-ho o no ho volguem, la influacia religiosa és forta socialment parlant,
manifestará en l'estructu
sempre el fet religiós será el primer dins de la vida aquesta mateixa forga es
Peró, llavors, ?no tenim
política
dels
Estats.
ració
durant
quals
aquest
f
et
resti
períodes
els
social. I els
católics,
com
a
católics,
el deure de procurar que
constituiran interinitats els
un xic esmorteit i allunyat
social es manifesti
perque
aquella
forga
pobles.
els
camins
que no poden significar res en la vida deis
polítiques
que
es trobin ben des
dei
institucions
aquests
períodes
dins
les
no
Peró aixó no vol dir que
obstaculitzats
en mérits
xin un fort rastre d'indiferencia i de neutralisme. embarassats o almenys no
a
ciutadans
o com a
deis
nostres
propis
actes
com
Rastre al qual de cap manera podem contribuir els
polítics?
nostra
doctrina.
católics si restem fidels a la
Cal considerar que si així no fos la nostra respon
* * *
sabilitat davant de Déu i davant de la história seria
fortament terrible.
terrible,
preci
Avui és cosa admesa arreu el fet religiós,
acostumen
a
llibertat
de
qué
* * *
sament en nom de la
blasmar els qui majorment el persegueixen. Peró en
Fa pocs anys que en contra d'aquest neutralisme
quant sortiu de l'esfera individual i voleu tractar d'a
anorreador
de tot sentiment religiós el Sant Pare va
pública,
política,
l'art,
en
la
vida
quest afer en la
en
simbólicament,
la f esta de Crist Rei.
instituir,
de seguida els homes cultes de darrera hora us blas
dies sants, tan esti
I
cada
any,
durant
aquests
men i us inviten a servar aquestes qüestions per a la
poble,
tan
venerats,
tan amarats de
mats
pel
nostre
privada,
individual,
familiar
a
tot
estirar.
vostra vida
pietat i de poesia mística, en les nostres esglésies
A Catalunya hem passat un període molt dilatat
de
ressona f ortament, a gran veu, aquella resposta
deixant el tema religiós en segon terme. La urgen
Pilat,
potser
no meditem prou bé :
davant
que
plantejar
Jesús
cia del problema catalá ha aconsellat no
qüestions que podien dividir els catalans. I, per "Li digué Pilat : Així, doncs, Tu ets Rei ? Respon
aixó he nas
altra banda, tots teníem el convenciment de que el gué Jesús : Tu ho dius : só Rei. Jo per
testimoni
per
donar
per
aixó
he
vingut
al
món,
tradicions
i
cut
i
dedicar el nostre esforc a desenterrar les
la
veritat
: tot aquell qui ve de la veritat escolta
tant
valia
com
de
la
terra
catalana
la substáncia social de
la meya paraula.
Li diu Pilat : ?Qué és la ve
treballar per avalorar l'espiritualitat religiosa nos
civilització
és
ritat?"
trada, ja que grácies a Déu la nostra
Heus aquí l'afirmació solemne feta pel mateix Je
pastada amb el llevat cristal
sús: Sóc Rei. I el Rei ho és deis individus, deis po
Peró ara que l'esperit catalá está ben arrelat ; ara
bles, deis Estats.
que la nostra cultura catalana constitueix el comú de
han
I quan aquesta reialesa, quan aquest regnat és ne
nominador entre els catalans, altres problemes
gat, aviat es fa cap a la fórmula neutralista més ca
entrat en el món de les nostres discussions : proble
mateix
de forma de Govern, de llibertats polítiques, tegórica que han sentit els segles : la del
mes
veritat?
f
lat
en
dir
:
Qué
és
la
d'ensenyament, etc.; i és ciar que constituiria un ort
Dos corrents

igualment destructors del sentiment

—
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La vía dolorosa
El Cenacle.
El mur deis plors
-

PER

JOAQUIM M.

DE NADAL

i, al seu davant
que uneix els dos pisos de
qui no coneixen els vents formidables del de
poden compendre, en tot el seu sentit, la hi ha una petita escala de 8 graons, senzillíssima,
paraula "vent". Nosaltres sabélrem ben bé quina sense barana, ni passamá, que condueix a una altra
habitació, on els musulmans han bastit un túmul, en
cosa era, aquell matí, en sortir de Casa Nova per a
atapeits
recordança del profeta David. Els cristians veneren
dirigir-nos al Penacle. ,'Núvols immensos,
aquest
lloc com el de Pentecostés.
sorra
i
de
pols,
que
f
eien
gronxar
inversemblant
de
Sota l'esguard curiós i malfiat dels guardians. del
ment xiprers, oltveres i palmes, passaven a cada ins
Sant Cenacle
que cobren un dret d'entrada als
tant a velccitat vertiginosa, i se suceden gairebé
cristians
férem els resos acostumats, per tal de
sense interrupció, sense donar temps als arbres per
guanyar les indulgéncies, i abandonárem aquell lloc
a redreçar-se. Deja un deis pelegrins que les venta
amb la profunda pena que produeix la continuada
des de la nostra terra, comparades amb aquelles, no
profanació. Pena més profunda, encara, si es consi
eren més que un ventall de cuina.
dera que el Sant Cenacle fou el primer temple cris
Alguns del companys romangueren al nostre hos
tatge o hi retornaren al cap de poca estona ; pere> el tiá i que allí quasi sense interrupció, se celebraren
major nombre d'ells afrontá resoltament la tempes els cultes des deis temps apostólics fins a mitjan se
gle xvr, en qué els franciscans, que en tenien cura:,
tat eólica, i tots plegats ref érem el camí que haviem
seguit el jorn que visitárem el convent i Basílica de Éoren expulsats per repetides ordres del Sol« mal
grat les gestions de l'ambaixador francés.
la Dormició, i, un xic més enllá, davant l'edifici
Un cop convertit en mesquita de David pels mu
de Bebi Daud, trobárem 1 lloc que ocupava l'antiga
.sulmans, fou prohibida l'entrada dels cristians, i
Basílica del Cenacle : "la primera de totes les esglé
sols fa una mica més d'un segle que és tolerada, a
sies del món, "Mater omnium Ecclesiarum".
Passada la porta, vorejárem la sala del Lavatori, la sala alta, peró amb prohibició de practicar-hi cap
Els

sert

no

—

on

es

troba la presumpta tomba de David, que els

jueus visitaven feia dos dies. La veiérem a través
de les reixes, puix que no está permesa l'entrada als
cristians. Un petit passadís, que acabava amb una
escala, ens conduí a una mena de placeta f ormant
terrassa, on s'obre la porta del Cenacle própiament

una porta molt senzilla on ens esperava el guar
da de l'edifici.
La sala on entrárem és una gran pega. d'uns 14 me
tres per 9, dividida en dues petites naus per unes
grosses columnes que sostenen arcs ogivals, i que
rep la llum de la terrassa, que li serveix d'ingrés,
per tres grans finestrals, igualment d'ogiva, obra del

dit,

segle
A

dels

*

*

*

Quan, a la tarda, sortírem en direcció a la porta
de Sant Esteve, per tal d'anar a seguir la Via Dolo
rosa, amb el solemne Via Crucis que se celebra a
jerusalem tots els divendres, el vent havia disminuit
bon xic, peró el cel estava negre de núvols, i, de
tant en tant, queia alguna gota de pluja.
En girar cap a la dreta, vers l'antic emplaçament
de la Torre Antónia, el gotellam plujós augmentá
haguérem d'apressar el pas per a trobar sopluig
abans que caigués damunt nostre tota l'aigua que
amenaçava.

my.
un

culte.

angles hi ha

una

escala de

21

graons,

Una observació

ens

causá,

en

aquells moments,
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gotes d'aigua deixaven, damunt
els vestits, unes taques fosques que aviat els cobri
ren. Era la pluja de fang.
Un moment semblá que el cel volgué asserenar-se,
arribárem al lloc de l'antic Pretori, on esperaven
tots els qui devien formar part del Sant Via Crucis.
I es f ormá la processó, en la qual, ádhuc els pele
grins, figuraven la comunitat franciscana, represen
tants d'altres comunitats catediques i nois i noies de
collegis de diverses cases religioses.
gran sorpresa : les

Els pelegrins portávem,

per torn

rigorós

—

esta

blert per un previ sorteig celebrat a Casa Nova,
abans de sortir, i que concedí el primer lloc al més
vell deis pelegrins que féu, en aquell viatge, la seva
la creu, una creu
molt pesant, sobre llurs espatlles. Un pare franciscá
resava en italiá, les oracions própies d'aquella devo
ció corprenedora i tot l'acompanyament s'agenollava
la brutícia que hi havia
a terra malgrat l'aigua i
sobre les lloses deis carrers.
Oh! la impressió profundíssima de la Via Dolo
rosa de Jerusalem !... a cada pas es presenta un re
cord, un sentiment, un dolor, i l'esperit está contí
nuament suspens, i els ulls entelats, en veure els
llocs del primer i suprem Via Crucis, que deixá mar
cades, amb la sang de Crist, les pedres que trepa
setena visita als Sants Llocs

S

naren

tres
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tombs al voltant de la tomba de Crist.

En sortir del gran Santuari tothom callava : les
impressions rebudes pesaven damunt del nostre es
perit i ningú no volia distreure's d'aquella tristor
dolça que sentíem, en la qual la rememoració del
Deicidi dominava l'esperança suavíssima de la Res
surrecció.
*

*

*

Els jueus ploraven vora la muralla...
Feia unes guantes hores que plorávem nosaltres
per la mort del Déu que ells desconegueren i sacrifi
caren. Ells ploraven
també; mes, no per haver-lo
desconegut i crucificat, sinó :

—

jávem.
La pluja de fang

tornava a caure, damunt nostre,
i la ruta que recorríem era quasi solitária, per?) nos
altres la véiem plena de la multitud curiosa i cega,
alhora, que l'emplenava el jorn del Trágic Misten,
en veure els bragos de la creu dominar el grup
de la processó, hom cercava, sota d'ells, la testa Di
vina plena de sang i coronada d'espines, els ulls amo
ratats per la Passió redemptora, la boca f ebrosenca,
eixuta pels turments inicials del Cruent Miracle, el
cos retut pels sofriments passats, presents i venidors
de tota la humanitat, i els peus descalgos que cami
naven cap al propi martini i el'on molt aviat brolla
rien unes deus Iluminoses de robins per a satisfer el
preu de redempció de totes les races i de tots els
pobles de la terra.
I la pluja de fang anava caient... L'aigua recollia
tota la pols i tota la sorra que trobava en els núvols,
entre el cel i la terra, i l'engegava, pastada, damunt
nostre; els vestits n'estaven amarats ; els caps clare
javen i brillaven sota l'aiguat espés ; per6 ningú no
en f eia cabal, i homes i dones s'agenollaven sobre
l'aigua i el fang, en cada Estació de la Via Dolo
rosa.

Molts Cirineus voluntaris ajudaven als qui duien
la creu pesant, damunt les espatlles
segons la cris
tiana i piadosa tradició de Jerusalem
i l'obsessió
del lloc feia oblidar totes les petites contrarietats
del moment.
Després pará de ploure i els carrers s'animaren
i el dragomá, que ens precedia, havia d'obrir pas,
entre la multitud indiferent que els omplia.
De vegades, algunes dones piadoses s'agenollaven
al pas de la processó i la seva devoció, en mig de la
pública indif eréncia, ens f eia recordar el plor d'a
quelles dones que sortiren al pas de Jesús : "No plo
reu per mi, filles de Jerusalem; ploreu per vosaltres
pels vostres fills."
Arribárem al Calvari i al Sant Sepulcre, i altra
volta la Creu s'aixecá damunt la Muntanya..., per?)
fou la pietat qui va enlairar-la. Les nostres pelegri
nes volgueren portar-la, i. prenent-la entre totes, do
—

"A causa del nostre palau que s'és enderrocat !
A causa del temple destruit !
A causa dels murs que han caigut!
A causa de la nostra Majestat que és passada!
A causa deis nostres grans homes que són morts !
A causa deis nostres sacerdots que han claudicat !
A causa deis nostres reis que els han menyspreat !...
Nosaltres seiem solitaris i ploreml..."
I seuen i ploren al peu de la gran muralla, amb
plors estrafets i udols estranys, i donen cops de cap
contra de la muralla arnb repetida i ordenada insis
téncia d'autómates i llur cridória se sent de lluny,
augmentant la tragédia perdurable de llur miséria.
Hom dina que gemegueri i criden per aplegar el
poble dispers el poble que no s'aplegará mai per
qué una sentIncia divina l'ha desfet per a sempre
—

fer-lo testimoni del menyspreu deis seus reis, de la
claudicació deis seus sacerdots, de la mort deis seus
grans homes, de la seva majestat passada, de sos
murs caiguts, de son temple destruit, de son palau
enderrocat...
Uns rétols, escrits en diverses llengües, inviten
els visitants a guardar el major respecte dintre d'a
quell bloc. Recomanació molt justificada, car, segons
sembla, les rares estremituds deis jueus, vora les mu
ralles, han causat, a voltes, la hilaritat deis turistes
i dels curiosos, donant marge a conflictes que haurien
pogut esdevenir força greus.
Certament, el gest, les actituds, el to, l'automatis
me d'aquell ritus extraordinari, produeix, de sobte,
una impressió que inclina l'esperit a la ironía i a la
burla. Pero, quan un hom pensa que aquells bornes
són els representants característics d'un poble des
aparegut fa segles, com a únitat nacional, fugitiu pel
món, desf et i trossejat, víctima de totes les persecu
cions i de totes les injúries ; quan hom pensa que
aquells ploradors i ploradores són l'encarnació del
cástig Diví sobre un poble que f ou el seu poble, els
descendents d'una raga cega i sorda que vejé els mira
eles i no els cregué; que sentí les profecies i no vol
gué escoltar-les ; que va viure en contacte amb el
sobrenatural i s'arrapá a la terra ; que desconegué
l'Home-Déu que se li apareixia en la plenitud dels
temps, amb l'auréola divinitzadora de les profecies
cornplertes ; quan un hom pensa en el flagell de la
maledicció que pesa durament sobre aquell poble
jueu, cec i sord, ara com fa vint segles, que no plora
els seus errors ni el seu Crim, sinó la seva perduda
grandesa, els seus plors prenen una força trágica
i l'esperit tremola davant d'aqueixa singular tragedia
que sembla no ha de tenir redempció.
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Hosanna filll David!
La descripció evangélica de l'entrada triomfal de
Crist a Jerusalem, és tan fresca i colpidora avui com
vint segles enrera, i la lliçó d'aquell acte en que
l'Hosanna apoteósic amplia la ciutat santa d'esclats
d'amor i de glória, acte precursor d'aquell altre, dia
metralment oposat, en que el poble, foil d'ira, s'es
gargamella bramant : Crucifige, crucifige eum! Es
la lliçó més pregona de tots els temps passats, pre
sents i futurs. Fieu-vos-en dels entusiasmes popu
lars. Fieu-vos de 1' opinió pública". Fieu-vos de les
multituds sense control sa i en mans d'escribes i fa
ritzeus. Fieu-vos de la "bondat nadiva" del poble.
Fieu-vos de la "democrácia" irreligiosa. Fieu-vos de
la llei de majories en un Estat sense Déu.

De Sefinana Santa

Escenes de la PIESSki
EL SANT SOPAR
Totes les escenes, més

sió, pot dir-se

que són

o

menys

cabdals, de la

Pas

genere.
més, abassegadora. Ho

úniques

en

el

seu

Aquesta del Sant Sopar és, a
omple tot : la imaginació, l'enteniment,

el cor. Com
més s'evoca, com més hom hi pensa, més grandiosa
i magnífica resulta ; més admira, més captiva.
Per veure-la millar i sentir-ne bé els ef ectes cal
tancar els ulls i aplicar-hi totes les potencies de l'á
nima i evocar-hi les sensacions nobles de tots els sen
tits del cos.
Que seria l'augustíssima figura de Crist voltat deis
seus senzills deixebles en el stratum magnum seve
rament ornat i espléndidament inuminat, amb la mag
na taula de l'inoit Convit presidit per Ehl mateix, en
qué el Plat únic, era la carn divina del propi Amf
trió, i el Vi d'honor, per dir-ho d'alguna manera, sa

própia Sang ?
La magnificencia i la trascendencia de l'espectacle
i del Sopar ho superen tot i ho anihilen tot. Poten
cies i sentits resten com si no f ossin. Per?) en mig
d'aquesta especie d'anorreament, d'aquest extasi in
enarrable del Sant Sopar, hom veu en certs moments
imatge, millor dit, la realitat, d'una
gusta: de la llar cristiana.
la

prefiguració au

Fixeu-vos-hi : En el Sant Cenacle constituí Crist,
nostre Senyor, el centre, el f ocus, de la llar cristia
na universal i perpetua. La familia cristiana, que és
l'Església, té allí la seva llar, i també la nostra hu
mana llar és al Cenacle. Fora d'aquesta llar.., la deso
lació, la f am, les tenebres. Dins d'aquesta llar, la
llum, l'abundáncia, la felicitat.
EGO SUM!
—

—

A
A

qui busqueu ?
Jesús de Natzaret.

Jo sóc
l'Evangeli que tota la cohort armada que
aná a l'Hort de Getsemaní, a pendre el bon Jesús, es
féu enrera i caigué de sobte a terra.
Un llampec de la divinitat els va deixar estemor
dits a tots.. Recularen, i caigueren.
—

I conta
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ECCE ROMO!

pensá aplacar el poble jueu mostrant-li
Jesús, innocent, f et tot Eh una nafra horri

Pilat prou
el bon

ble...

Ecce homo!
Heus aquí l'home, el Sant, el Just, el Bo, el Pare,
el Germá, el Provident, el Redemptor, el Santifica
dor, el Glorificador... convertit en una despulla hu

sanguinolenta, desfigurat, inconegut, el més
formós deis fills deis homes
Ecce homo!
1 aquest crit esgarrifós del jutge covard a qui el
crim de la seva injusta condemna aterra, encara res
sana avui terrorífic en els salons de les Conferencies
internacionals que rebutgen el Crist, en les Cambres
polítiques que el desconeixen, en els Tribunals vils
que el condemnen, en les Aules d'ensenyament que
l'escarneixen, en els escons deis espectacles públics
que se'n mofen, en els Ateneus deis fatus que el
ref usen, en els Aerópags deis savis que el despre
cien, en els Temples de l'art que el profanen, en
les Borses del diner que el deshonren, en les Pla
ces populars que
en
reneguen, en les Assemblees
polítiques que el rebutgen, en els Círcols deis
aristócrates que se'n riuen, en els Conventícols deis
pecadors que se'l venen per qualsevol preu i el cruci
fiquen a estil de Judes, fins en les treballades deis
obrers per als quals s'ha f et obrer com ells que l'in
jurien, fins en les reunions de les dones a les quals
salvá de l'abjecció i d'esclaves convertí en reines...
Ecce homo!
Aquest és l'Home que un dia ho judicará tot i ens
judicará a tots donant a cadascú el que mereix ; Ec
ce Homo!
mana

PERDONEU-LOS, PARE!
Perdoneu-los, Pare, que no saben el que fan!
I allí, sobre la santa muntanya del Calvari, clavat
de peus i mans a una creu, befat, blasfemat, morí el
bon Jesús, perdonant els seus mateixos botxins,
aconsolant, redimint, i alçant en el més alt cimal de
la His.tória la Ilum de la seva paraula, al resplendor
de la qual acudiran els pobles i els homes que vul
guin salvar-se, perque f ora d'aquesta Ilum, f ora d'a
questa Paraula,

no

hi ha salvació.

SEDENTES CONTRA SEPULCRUM
Cada any, el Diumenge de Rams, oim amb esgar
rifanees d'íntima i inexplicable emoció, les últimes
paraules del Cronista del Passio.
Després de cantar, quasi sanglotant, els immediats
corprenedors esdeveniments que van produir-se a la
mort del bon Jesús, acaba la senzilla i austeríssima
narració amb aquest parágraf desolador i fred com
les

parets

del

sepulcre

:

"Erat autem ibi Maria Magdalene, et altera Ma
ria, sedentes contra sepulcrum."
Cal evocar aquestes ratlles finals del Passio, ja
tot ell ben meditat, entre el dos aturmentats foscants
del Sant Divendres, per a capir-ne la seva trágica
grandesa i fruir-ne l'insondable dolor, que no tenen
cap més bon acompanyant, ni més digne comentani
que la soletat del sant lloc, i la dolça tristesa de l'h<
ra... Sedentes contra sepulcrum. Sois hi restaren les
dones !
J. J. c.
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A Jesús crucíficat
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Les penes que

131‹

passáreu al Calvari

deixeu-me-les llegir en vostre Cor,
ara que'l veig obert, com
breviari
que

florejá amb

sa

rúbrica l'amor.

adorar, Anyell puríssim,
aqueixos ulls de cel enterbolit,
on dolça llum bevien les albades,
on glops d'amor bevia l'esperit.
Deieu-vos

Deixeu-vos adorar, Anyell puríssim,
que amb vostra sang rentáreu mon pecat ;
deixeu-vos abragar, Espós dolcíssim,
que amb la vida compráreu mon rescat.
D'esfulladisses roses que colija
les espines obiro en vostre front,
espines, ai!, que us punyen cada dia
que flors obro del jardí del món.
Per dar-m'ho tot, de tot vos despulláreu;
car, oh dolç Jesús, vos he costat !
el cor que amb grans sospirs em demanávet
que tard i fet malbé vos l'he donat.

quant

Assecant-se-us el

vostre

en

l'agonia,

Tinc set, tinc set !— em déieu defallit ;
doní-us vinagre i fel, puix jo tenia
de bon amor escorregut mon pit.

jACINT VERDAGUER, Prev.

front tenir voldria eixes espines,
i enfonsar eixa llanga al mig del cor.

Voldria
vostres

en ehl vostres neguits escórrer,
neguits que agrejo tot sovint,

i amb cordials de pur
el vostre que de pena

amor

es

va

socórrer
acandint.

Creu, oh llit de nupcials abraços,
jo hi dormiria amb mon Jesús també;
deixeu-me estendre dolgament els braços,
Oh

i amb claus d'amor clavat hi moriré.

D'aqueixos ulls d'on aigua

i sang

en

plouen,

si una térbola ullada n'assolís ;
d'eixos llavis que mústics no's desclouen,
si almenys "oh Pare!, perdoneu-lo" oís!
Si com la flor deis márgens, vida mia,
retornar-vos amb lagrimes pogués,
ses pules a la font demanaria,
a la rosada del matí son bes.

penjat en la sarment sagrada,
qui esprémer-vos pogués sobre'l meu cor,
i d'eucarístics vins embriagada
Raim

—

ma

ánima fer el somni de l'amor I

Si amb els llavis

encara

en

la ferida,

dolgó'm despertás al paradís,
al remoreig d'eix Arbre de la vida
sa

Almenys

a qui us abeura d'amargura
deixeu-li eix calze compartir amb Vós,
a qui us doná per llit una Creu dura
no l'hi deu pas de roses amorós.

JO,

per

voldria

clavar-m'hi, a vostres mans divines
pendre el chau rosegador,

que m'endormisca

a

l'ombra malaltís.

Oh! somnis, oh plaer 1, jo m'hi reclino
com débil eura que s'enllaga amb Vós ;
si apunta a vostre Cor altre Longino,
d'una Ilangada'ns ferirá a tots dos!

VE1
MI
V-fl
Vi
VE1
»
VI
»
V-E1
»
YE1
»
V-E1
»
V-E1
»
Y-E1
NO
VE1
»
ZE1
»
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»
YE1

»
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»
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Monólegs quaresmals
IV
de l'oració i no sé orar. Quan
presencia la primera cosa que
M'imagino que Vós sou lluny,
f aig
que
implorar la vostra assisten
lluny
i
jo,
per
molt
cia, haig de cridar molt f ort perque Vós em sentiu
i d'aplicar les normes de l'eloqüencia humana per a

Dic de

cm

l'oració, die

la vostra
és fugir de Vós.

poso

tocar la

a

vostra voluntat.

I

en

havent acabat me'n

vaig a les meves coses amb un aire de decebut, com
si hagués parlat a la paret, com si tingués la con
vicció de qué o no m'heu sentit o no m'heu escoltat

m'haveu donat amb tot i les meves boges instáncies.
Jo no sóc tan orb tampoc que no comprengui que
Vós reuniu tota perf ecció i tota santedat. De manera
que la meya raó us troba amable per tots cantons per
ésser Vós com sou, per haver-me anegat en el mar
de vostres beneficis, per haver suportat en la perso
sacrifici en favor meu. I
na de Jesucrist tota llei de
el
d'aquestes
consideracions
en surt
fins penso que
com
d'amor.
I
no
deixo
de
trobi
mancat
que jo cm

pendre, grácies

a

la vostra

misericórdia,

que el tro

bar aquest mancament d'amor ja és un desig d'amor
i que un desig d'amor ja és el primer graó de l'escala
de l'amor. Com podré, peró, f er l'ascensió per aquesta
i pensant que l'endeiná tornaré a invocar-vos en el
escala?
com
qui
mateix to i amb la mateixa poca confianga
Alguna que altra vegada cm f aig la illusió d'haver`
estar.
la
qual
no
se
sap
practica una rutina de
el primer re
Senyor, que n'és de poc lógica aquesta actitud que pujat uns quants graons de l'escala finsparaules
que jo
a la boca dolces
perque
cm
vénen
plá
Perqué jo sé que
no s'avé amb la realitat de les coses.
penso
un moment que sobreixen d'un cor amorós
cm
prop.
No
a
l'al
Vós no sou lluny de mi, sinó ben a
prop que les dicta ; quin desengany, peró, quan m'adono
tra banda de la paret de la cambra, sinó més a
de que totes plegades no són sinó jocs de gramática, va
encara. No assegut a la cadira de bragos del cantó
antasia I I no és
prop
que
nes retóriques, suggestions de la f
la finestra, sinó encara més a prop. Més a
quan un hom
constatar
huidor
aquesta
cosa difícil de
el Sant Crist que penja de la pared, i més que la me
l'amor, no
que
la
mida
de
repara
el
sacrifici,
és
que
dalla del Sagrat Cor que porto penjada al coll i que
deixa
veure
enlloc.
es
del cor. I si
cm cau damunt del pit tot just a l'indret
Prou sé que no en sé res de coses d'amor f ora d'a
dic que esteu dintre de mi en un replec de la meya
de tenir-lo i d'aquesta dolor de no tenir
ánima encara no dic prou, perque Ilavors jo f óra el quest desig
que
deu
ésser com una llavor de veritable amor,
alguna
lo
qui conté i Vós el contingut i hi hauria en mi
No; jo no diré que Vós si no és que també en aquest pensament no m'enganya
cosa que no tocaria a Vós.
ajuntat amb alguna inusió. Jo cm refio, •doncs, de qué Vós fareu
esteu en mi, sinó que de tal manera esteu
aquesta llavoreta que Vós mateix ha
mi que més aviat haig de dir que jo estic en Vós i em, grillar i arrelar
mi a fi que arribi a créixer en boris
sembrat
en
rebent
de
ven
nodreixo de Vós i en tots moments vaig
propósits i a florir en sacrificis i a espigar en virtuts.
Vós tot go que sóc, tot go que tinc i tot go que faig
Veig ben ciar que tot aixó ha d'ésser cosa vostra,
i per més que cm canvii de lloc no surto mai de
vostra grácia ; veig
com si diguéssim un miracle de la
Vós.
que la meya ánima no ha de dar espontániament
Posades així les coses, quan jo us parlo, Vós sou
aquesta planta per una mena d'esterilitat original ;
atent i abans que parli Vós sabeu el que diré i totes
veig que l'amor meya només es desperta fácilment en
les coses ben dites que jo us dic Vós me les posen en
sentits corporals ;
vers aquelles coses que atrauen els
el pensament i en la boca perque us les digui. Vós molt difícilment, peró, envers Vós que no us moveu
present i atent a la
sou sempre misericordiosament
ulls, ni parlen a les meves orelles,
minúscula davant els meus
meya pregária, ádhuc quan jo, per la meya
deixeu
tocar
per les meves mans. Deu ésser que
ni
us
capacitat i poc curada educació espiritual, no us dic
de
sentiments,
Senyor Déu meu, i no
esguerrat
sóc
sinó patotxades o no us demano sinó inconvenien
el
secret
del remei, Vós que cm
més que Vós teniu
cies.
dintre de
cm porteu
creáreu
per
a Vós, Vós que
I aixó cm passa sovint, el no saber parlar-vos de
un dia cm negáreu amb la visió de
Vós,
Vós
que
demanar-vos
coses que us sien plaentes i el no saber
Vós. No puc refiar-me sinó de Vós.
alió que és de conformitat amb la vostra voluntat ; i
J.
tot perque davant vostre jo no cm sé fondre de tal
dos som
manera que només quedéssiu Vós allí on tots
Vós.
altra
cosa
que
vegés
i jo no
Tota aquesta meya actitud i aquest meu comporta
ment amb Vós, aquest mirar-vos de lluny i aquest no
saber parlar-vos i aquest no poder oblidar-me de mi
d'a
en cap moment, jo cm petiso que tot ve de manca
mor.

JO no só pas tan bord, Déu meu, que no sápiga
contar en vostra presencia les moltes coses que m'ha
tinc, que no
veu dat que són tantes com totes les que

sápiga entendre alguna cosa de com m'haveu adop
tat per fill, de com haveu sacrificat el vostre Fui uni
génit per aquest fill adoptiu. I també cm ve al pensa
ment manta vegada tot alió que amorosament no
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Passen els díes sanis...
PER

JOAN M

a

FEIXAS, Prev.

Passen els dies sants, oh gran misteni
del bon Jesús que atura el bleix del món !
Hi haurá ningú que amb frisament no esperi
la pau que regalima del seu front?

13-k

DIJOUS SANT

/31‹
13-ki

El sol ponent

13-k

Els ciris hi crepiten, en virginal ofrena,
damunt l'escalinata del mistie monument,
i es desclovella excelsa evocació de Cena
que fa olor eucarístic de joia i de turn-ient.

13-k

I baixa del Calvari

11-1
131‹

es colga darrera la carena,
i ha esdevingut el poble tot trist i somnolent...
Deis divinals misteris l'església és més serena,
llavors que arriba el vespre i es va emplenant de gent.

un crit d'esgarrifança,
fent desgranar un himne, del cel de l'esperança,
que el Fill de l'etern Pare entona triomfant.

I els llavis tots el resen, i als cors treu la florida
el dolç Forment que salva tota la nostra vida :
Jesús, la recordança de cada Dijous Sant.
II

DIVENDRES SANT

hl<

Un cel tot trist de trágica diada
plana damunt del cor del pecador;
tot just la creu del Gólgota s'ha alçada,
la terra fa

uns

grans

gestos de dolor.

hl<

La carn viril de Crist s'és esqueixada,
cinc roses fent florir de redempció,
i copsa, dolçament renovellada,
la iniquitat del món el seu perdó.

hl<

Cada any, adolorits, volem anar-hi
a trepitjar les cimes del Calvari
i a beure d'aquell calze d'amargura
del qual Jesús aboca sa dolgura...
I

ens

torna pur el

la sang del nostre

13-k

cor

i dealbat

Anyell immaculat.
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Trípfic de Passió
PER

Ha vingut el març i la florida deis ametllers i el
perfum de les violetes. Ha vingut el març abillat
amb la vesta cendrosa de la Quaresma silent i pia.
I han arribat altra vegada, ungits i solemnials, greus
i

evocadors, els dies de la Setmana Santa.

Novament la severa litúrgia romana, novament els
costums i les tradicions populars vindran a colpir el
nostre esperit amb el record viu del Sant Sacrifici.
Les notes penetrants i turmentoses del Passio faran
reviure, una per una, en la nostra ánima, aquelles
sensacions de tristesa, de desolació i de terrible an
goixa, que evoquen les narracions, magnifiques din

seva senzillesa, deis Evangelistes...
En l'evocació augusta d'aquesta trágica i sublim
Immolació que es renova cada any, com un pomell
de roses sagnants, totes f oc i passió i perfum sua
víssim i penetrant alhora d'un Amor inextingible ;
en
aquesta suprema Commemoració litúrgica del
Drama del Calvari, meditem devotament, tremolo
sos d'emoció per la grandesa de l'instant, coríerits
per la dolor vivíssima que afligeix Jesús per amor
nostre, corferits de remordiment, d'angoixa i de
commiseració ; meditem, com reverent i íntima ado
ració mental del Crucificat, un tríptic de Passió...

tre la

Crist-Veritat

Oh, testimoni vivent de la Veritat ! Crist penjat
la Creu, que ets, Tu mateix, la Veritat, el seu Tes
timoni. Has

bres,

per

a

vingut al món per
inundar les penses

a f oragitar les
d'aquella divina

tene

llum

de la qual són daleroses. Llum, més llum ! Heus ací
el crit, l'impuls, l'anhel, la vibració espontánia de
l'ánima que sent la set ardent, abrusadora, inestron
cable de la Veritat. La teva Ilum és llum d'allibera
ció. Oh f eliç qui podrá assadollar-se'n sens mida;
feliç qui sentirá apaivagada per la possessió mística
del seu Déu humanat la punyida del dubte ! Aquest
será veritablement lliure: lliure la ment de la tortu
rant corona d'espines de l'escepticisme, podrá volar
per les més altes regions de l'esperit, on fretura d'ar
ribar l'ésser que a imatge i semblança Teva creares ;
Iflures les seves mans de les cadenes opressores deis
vicis
enemics de la Veritat, companys inseparables
de l'Error
per a llançar-se ardidament, anhelosa
ment, seguint l'impuls nobilíssim d'apóstol de la llum,
a la conquesta del Món per la Teva glória...
Oh Verb de Déu! Senyor de la Veritat ! Gran és
la dolor de la meva ment, tothora escomesa pels
seguidors de la fosca, aliats de les tenebres, que re
butgen els ensenyaments de la vostra Doctrina ; gran
és la dolor de la meya ment, sola, feble, perseguida
i vacillant ; f eu, Senyor, que s'emmiralli en Vostre
dolor i per ella esdevingui f orta i victoriosa, res
plendent amb l'auréola de la Vostra divinal claror,
la claror immortal i fúlgida de la Vostra Paraula.
Feu, Senyor Crucificat, que aquesta Paraula, fo
ragiti tots els paranys de la Iniquitat, que els qui
es rebel
us combaten siguin conf osos, que els qui
len obstinadament i satánicament contra de Vós
obrin els ulls a la Vostra llum inefable.
Senyor, susciteu llengües de foc entre els vostres
servents, feu que cremi en el foc de l'Apostolat tota
la terra!
—

—
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Crist-Amor
Oh divina follia la de l'Amor diví ! Déu és Ca

ritat, diu Sant Joan. Oh dolcesa infinita la d'aquest
misteri ! L'ánima s'estremeix en sentir aquestes pa
raules, d'una suprema emoció que li fa, de cop i
volta, conéixer quina és l'altesa del seu destí, quin

és el fi deis seus anhels vehementíssims i inexplica
bles d'infinit i d'eternitat. L'Amor-Infinita i Eterna,
l'Arnor-Déu. Déu és Amor. Heus ací el secret. En
aquesta equació suprema convergeixen les més altes
aspiracions de l'home i de tot l'Univers : en l'asso
liment d'aquesta Veritat, en la possessió d'aquest
Ésser que encarna la Caritat sense límits i sense me
sura, s'aquieten la pensa i el cor, senten satisf etes
totes les seves anhelances que altrament no podriep
apaivagar. Inquietum est cor noster donec requiescat
in te.

Aquest Ésser,

tot bondat, tot

Caritat, aquesta

Rea

litat sobirana que constitueix l'aspiració suprema del
nostre cor, vol donar de la seva paternal dilecció en
vers nosaltres
fills rebels i pecadors
la prova
més palesa, més gran, més commovedora que nos
altres no podríem ni imaginar.
Vol fer-se reu de les nostres gravíssimes culpes,
que ens havien llevat la gracia de Déu i haurien es
—

—

de la nostra damnació, vol prendre la nos
i la nostra naturalesa per a immolar-se, en
sacrifici sublim, al Pare Etern, en satisf acció deis
nostres pecats : per a aixó Ii caldrá néixer amb la
més gran pobresa, amb la máxima humiliació, li cal
tat

causa

tra

carn

dra subjectar-se a l'obediencia de •dues criatures
será
la seva puríssima Mare, Maria, i Sant Josep,
perseguit, portará una vida obscura i humil d'artesá,
es veurá temptat pel Maligne quan predicará la seva
Doctrina públicament, será objecte de rancors, d'en
veges, d'infidelitats, venut i trait per un deis seus
deixebles i sofrirá una dolorosíssima passió ; def a
Ilirá d'angoixa i d'espant a l'hort de Getsemani i
tastará anticipadament, en aquesta ocasió, el calze
amarguíssim de les dolors que el sotgen, de tots els
sofriments que l'esperen, la seva carn será esparra
cada pels garfis cruelíssims amb qué será assotat ;
—

—

coronat

ignominiosament d'espines, pujará

el

camí

del Calvari amb la creu a col!; la seva ánima esde
vindrá més entristida encara, en trobar les Santes
Dones amarades de lagrimes, i finalment, arribat al
cim del Gólgota redemptor, després de tortures crue
Iíssimes, será clavat a la Creu, des d'on, enlairat da
munt de tots els pobles i de totes les generacions, per
damunt de les fites del temps i de l'espai, será ob
jecte de les més vives amors i sentirá en la seva carn
la roentor de tots els odis.
Odis i amorsl Sentiments antitétics que l'envolta
ran a tot el Ilarg de la História. L'amor de la Hu
manitat vers ell será tan intens com no l'han tingut
mai els bornes per res ni per ningú. El Verb d'aquell
Déu que és tor Caritat
Deus chantas est —nlo
rint en una Creu per amor als homes, suscitará en
aquests un estol nombrosíssim de seguidors que per
confessar el seu amor i la seva doctrina, arribaran
al máxim heroisme ; després de la sang del Crist,
vindrá la sang deis mártirs a inundar el món per a

A

T

A

J.

Y

A

fer-hi germinar el precepte sublim de la Caritat uni
versal; els apóstols, les verges, els fundadors, tots
els Sants de l'Església i tots els grans homes, els
grans artistes, els grans savis, enamorats del fill de
Maria i tants i tants milions de cors que li roman
dran fidels...
Peró, oh ingratitud deis homes ! Contra els qe
guidors de Crist s'alçaran els seus perseguidors i a
l'amor deis primers, oposaran els altres el seu odi,
fruit del despit i la impotencia. Jesús será odiat per
tirans i per oprimits, pels Cesars omnipotents, pels
Emperadors enorgullits, per les f orces paganitzades
de l'estatisme en les seves múltiples formes, i també
pels seus predilectes : els pobres, sobre els quals ves
sa amb amorosa so•licitud paternal els secrets de la
seva misericórdia, els humils als quals Ehl ha exal
tat, els esclaus deis quals ha treneat les cadenes.
Será menyspreat pchs patrons cruels i inhumans
que es befaran de la llei santíssima de la Caritat que
el Crist va segellar amb la seva sang, i avantposant
ho a tot l'afany de lucre, imposaran a l'obrer deures
feixucs incompatibles amb les seves obligacions de
cristians i amb la seva dignitat de fills de Déu, fo
mentant entre ells el ven í de la irreligió i de la dis
córdia social.
Será menyspreat
Eh, el dolcíssim, l'humilissim
Artesá de Galilea
pels obrers que s'allunyaran
deis seus suavíssims ensenyaments d'Amor humana
i universal, enduts pels errors, seduits pels sofismes
que els ocultaran la tendresa humaníssima de la
nostra Religió, la doctrina sublim de fraternitat i
d'igualtat de l'Evangeli.
Senyor, tingueu pietat d'aquells qui no us estimen
perque us desconeixen ! Feu que s'encenguin tots els
cors amb la flama vivent del vosrte amor, abruseu
—

—
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Glosa

a

roses

A

l'abnegació, la humilitat, la renúncia de

Crist

en

plació de la

seva

divinal persona. Harmonia increa

da, música suavíssima al murmuri de la qual s'exta

sien els ángels i treuen els astres les danses més gen
tils en les pregoneses de l'espai... Llum incompara
ble de la qual és el sol un reflex lleu i esmorteit ;
vivíssima llum que illumina els ámbits de la glória
i per la qual les constellacions s'agencen amb can
viants coloracions, es tenyeixen els horitzons i som
riuen les flors damunt la terra.
Infinita Bellesa de Déu, que es reflecteix fidelíssima
en la sagrada humanitat de Jesús, el
més perf ecte de
tots els homes ; com ha esdevingut, després deis tur
ments cruelíssims de la Passió ! Desfigurada la Víc
tima pacientíssima, f eta una llaga vivent, es pinta
en tot el Cos divinal, las, extenuat,
vessant fins la
darrera gota de la seva sang, la imatge del més cruel
sofriment. Oh qui pogués descriure els ultratges amb
que els botxins de Jesús havien desfigurat la seva
Bellesa!
Pero, no; aquesta perdura. Més encara : resplen
deix com mai en el Crucificat, és més sublim, més
colpidora, més profunda ; és la més humana de totes
les belleses : la Bellesa del Dolor.
rnz,1r.b.t

relt,frqx,frwo„fres,"rekej

la Passió

orant i suant

Crist tan atraient que cap
persona ben nascuda pot refusar-lo.
En la crucifixió pot ésser que algú de massa sen
sibilitat nerviosa o de cor feble no el pugui acom
panyar, pere> en l'hort de Getsemaní tothom hi ha
un

d'ésser.

Que formosa és la figura de Sant Pere i que sim
a mi m'encanta, ádhue amb
les seves fallides tan humanes. El redreçament súbit.
Aquesta generositat de cor. Aquella impetuositat tan
adient amb la seva sinceritat, tot fan d'ell potser
l'apóstol més hurna en aquestes hores d'angoixa.
Molts homes i molts homenets superiors se'n riuen
de Sant Pere. Infeliços. Bruts de cor.
Sant Pere és el Sant més gran, la figura de més
relleu que ha tingut aquella hora sublim, f ora del
Crist i de la Verge Maria.
Sant Pere, en l'escenari de la Passió, tenia d',;sger
la figura humana que havia
de siluetar l'eaorme di
ferencia entre els homes pecadors i l'HOME FILL
DE DÉU.

egoisme.

Bellesa suprema la del Crist, inefable embadali
ment deis qui el segueixen, dolcíssim raig de mel
que assaboreixen els místics libant-lo de la contem

rtzza.trclei "rIkel rkedr%.r

Getsemaní, Crist

tot

Crist-Bellesa

de la Passió són les més formoses del

l'hort de

1109

Feu que de la ferida oberta al vostre sacratíssim
Cor, brolli abundosament el bálsam sublim de la Ca
ritat que guareixi les llatzeries de totes les ánimes.

divina! hort. Cada una té una sentor més sublim que
l'altra i totes juntes no poden ésser degudament apre
ciades per la intelligencia deis bornes.
sang, és senzillament

L

les ánimes amb l'ardor de la Paraula divina que ha
de fer brollar el sentiment sublim que Vós ens en
senyáreu arnb la vostra Vida i sacrifici meravellosos,

FRANcEsc MANICH ILLA

PER

Les

SOCI

pática! Particularment

Tipus de jueu de Jerusalem
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La Llívó Bíblíca
Al brau
PER

jovent del FOMENT MATAROMi

JOSEP CASANELLES,

Prev.

Endut forga eventualment a donar una 1HO-con
ferencia dintre el curs de les de Quaresma, com és
de consuetud, ens plagué retreure aquest tema, com
voldríem que tot un apos
no ens en fadigarem, puix
tolat, com organitzat, anés transitant el nostre ter
ral, fent oir de la Biblia arreu i convidant i movent
els catalans a identificar-se, si possible, amb els Ili
bres sagrats, o almenys assolint que, a la manera
sinó rarament el
com en el nostre poble no manca
mamada, per les
llescar-lo
a
la
a
pa al calaix per
virtuts generals d'amor al treball i en els més per la
virtut de l'economia casolana en el seu típic sentit,
dones així mateix que no manques en les nostres
llars, com a caliver de la fe, de les virtuts i dels
amors més genuins, aquest novell pa que és el Verb
o paraula de Déu : LA BÍBLIA.
Si fou eventual el que us pogués adregar la parau
la, no ho fou el que us fes aquesta proposta.
I del que us vaig dir i del que us volia dir m'ha
semblat fer-ne memória, sigui també per remembrar
els esforgos vostres en pro de la cultura veritat en
aquests temps en que tants us poden parlar d'orga
nitzacions i de la forga del nombre matemátic i geo
metric.
Vosaltres us adoneu prou de com la forga no está
sinó que estará
en el nombre o en lligams externs,
transcendent en l'educació de carácters, en la vida i
la vibració encronitzada de l'esperit.

MAL,DEU ESPERITS
Veureu, sinó, la f orga que us en ve, si maldeu
ánimes, si conreeu i regueu i esporgueu i apuntaleu,
mana, el vostre esperit i l'esperit deis
can Déu
vostres.

A

NY

Camins com els que senyarern en aquests moments
són dels dreturers per arribar a vivificar i fer vibrar
amb la vibració vital l'esperit vostre. Per ell assolireu
seny i veritat de la vostra vida!
La Biblia és el !libre del seny per als cristians.
El dit de Déu l'ha escrit, com se'ns parla particular
rnent de que Déu escrivia aquells deu manaments
damunt les tatúes de la Llei que Moisés sostenia
amb les seves mans damunt del Sinaí. I Moisés més
tard transcrivia tota la lligó que el dit de Déu Ii
dictava i també els Ilavis de Déu mateix li pronun
ciaren. Cróniques d'altres temps, de primeria, mana
ments com el del treball fet a Adam, ja abans de la
com el de la prohibició de menjar la fruita
de l'arbre de la ciencia del bé i del mal i de l'arbre
de la vida, renys com els que Déu va fer a Adam,
Eva, la serp i més tard a Caim fratricida; el vaivé
de la humanitat primerenca, de la primera multipli
cació al diluvi, a la confusió de llengües a Babel, a
la vocació, benedicció i a les prometences fetes a
Abram, el sacrifici demanat d'Isaac, cróniques idíl
ligues com la presa de muller per a Isaac, la substrae
ció de la primogenitura per Jacob, el Jacob dels dotze
fills, com Déu vindica Josep ; la génesi de l'allibera
dor, conductor, legislador i profeta Moisés ; els típics
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deu manaments, les lleis fonamentals del poble israe
lita, codi per a una nació que és més un futur, que un
present ; cántics com el del pas de la Mar Roja, com
aquell : "Pareu vostra orella, oh cels, jo us vull par
lar ; escolta, oh terra, les paraules de la meya boca" ;
i aquella benedicció de Moisés també : "Jave ve des
del Sinaí i ha sorgit des de Seir... en la seva dreta
hi fogueja una Ilei !" ; benediccions com les de Ja
cob, o com les de Déu al poble: "Et beneeixi Javé
i et serví; t'enlluerni Déu la fag seva i et misericor

diegi ; aixequi Déu la seva fag vers tu i t'atorgui la
pau!" ; benediccions i malediccions com les incloses
donada a Adam pri
en els !libres de Déu, des de la
empleneu la terra",
mer: "Fruiteu, multipliqueu-vos,
i en f er fallida en foragitar-los del Paradís, fins a la
benedicció que pronuncien els Ilavis de Jesús : "Ve
niu, bene'its del meu pare..." i la maledicció que do
ora, maleits, al
naran aquells mateixos llavis : "Via f
foc eternal..."

EL

',LIBRE DEL SENY

Dins d'ella trobareu el seny de la familia, del lli
persona
natge, de la raga, de la nació ; estaments i
conreador,
peró
sembrador,
pastor,
el
el
litats com
guerrer quan convindrá, el cap de trip, el cap de
poble, el sacerdot i el profeta ; el seny per a la don
zelleta i la donzella, la dona coratjosa, de virtut, la
vídua, la profetessa, emmaridades elles amb els con
horts i desconhorts del seu poble, am la prosperitat
; el seny de la religió,
o bé amb la f retura i la fam
el seny de la moralitat ; l'heretatge, que ens ha perto
cat des deis primers temps, fins a quan Jesús ens
constituí hereus de la fe i dels costums cristians:
la Biblia, per dir-ho en pocs mots, és, en ésser el
seny de tanta cosa i en ésser tant per als cristians,
el llibre del seny, que Déu ha escrit per a l'església
tota del Crist i pels pródigs com ho són encara el

poble jueu.
LES DOCTRINES
sois bé hi voldreu estudiar la tesi de la con
versió en el "Miserere mei Deus...", les pregoneses
de l'esperit en el "De profundis...", els sentiments
alleluiátics del breu : "Laudate Dominum omnes gen
tes...", l'esquingament de cor del : "Prop els rius de
Déu formant la familia: "Si Déu no
edifica la casa...", el cant al just : "Benaurat tothom
qui tem el Senyor...", i així inacabablement en els
Psalms.
Quan el desconhort us sadolli, com en dies de
passió, resseguiu els planys jeremíacs, o si el dolor
epopeia del
us acora bé trobareu dins Job tot una
dolor, i dins Tobias i també F,ster la malauranga,
que gira en benestar, quan Déu beneeix. Les planes
majestuoses d'Isaias i el turment de tot Jeremias,
l'oferiment del temple per Salomó, l'embranzida dins
la terra promesa per Josué, l'arborament de religió
i de práctica dels Macabeus, la perla damunt brode
ria que és el Cántic deis Cántics, l'emparentament
Be
en el llibre de Rut, elptim poema, i la gesta de
túlia són més que una situació, uná acció, una per
sonalitat, una afirmació, una benedicció. El cúmul
d'ensenyaments que se'n deriven tenen valor trans
cendent, són tot una doctrina.
I
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LA SAVIESA DELS SAPIENCIALS
Encara ens pot ofrenar la Biblia un tresor en els
llibres estrictament sapiencials. La moralitat en má
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ximes proverbials abunda, així com sengles consells
diversament presentats. L'ética hi té un f ons riquís
sim.
La filosofia pot a bastament discórrer per aquests
llibres i la teologia no en surt pas manca. Trobarem
poemes com el de la dona forta, i alliçonaments me
trificats com el de l'Eclesiastic quan adverteix al pare
les ánsies que ha de passar per les seves filies; ver
sificacions com les que glossen la vida de l'impiadós
i la del just dins el llibre de la Saviesa. Nosaltres
podem copsar en aquests llibres sapiencials uns en
senyaments f orça preats, ordináriament inestimables.
FIGURES BÍBLIQUES
Podem també

figures

per

a

imatjar des de

totes les
que sigui

la Biblia nombroses

edats, condicions, estaments
perfilada la figura adient i

i estats. Cal
considerar-la no com l'obra d'inspirat artista.
L'art sembla donar vida a les figures, peró les de
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la Bíblia posseeixen aquesta vida. I cal transf ondre
llur vida a nosaltres mateixos. Aquesta transfusió ens
dura el profit que n'esperem.
Els joves CaIm i Abel han representat tostemps
bondat i malesa en el jovent ; Isaac doblega el col!,
quan el seu pare l'anava a sacrificar i és l'anyell pre
figurat que no bela davant l'escorxador, imatge del
futur Anyell; Esaú i Jacob pledegen la primogeni
tura i seran exemplari per als fills pródigs i els fidels ;
Josep i Benjamí duen la seva idealitat ; Samuel creix
a l'ombra del Santuari al costat d'Helí, després go
yema Israel i
n'és l'Arxiprest ; Moisés arrabassat
del riu dins la cistella embetumada será l'home de la
Llei. Ja d'edat major aquell jovencell, David, qui
havia escanyat lleons, la ira a la fona, engega la pe
dra que clava al front del filistí, alliberant el seu
poble ; el jove Daniel surt alliberador de la Susagna...
Gestes deis homes se'n troben arreu, gestes de pan
com les d'Abran], de Moisés, gestes de guerra com

roz,dret,,t)otrotrot rotrotrzttbtrotTO.frqxt.t~TI¦%f )4(rnt2t.f 101~rett.f

Jesús

institueix la

1111

Sagrada

Eucaristía

1112

C

A

T

A

LUNY

les de Josue i del mateix David, amb l'epopeia deis
Macabeus. L'anca barba-canut el trobareu en Isaac,
cec, qui beneeix Jacob més que Esaú el primogenit,
i Jacob, cec, volenterosament beneirá més el segon
fill de Josep que el primer, així com beneirá i maleirá,
sempre com a pare, els seus dotze fills.
La vellesa de Job ens és talment trágica; la de
David, caduca, cerca escalf quan tants altres cors
ha escalfat i enardeix encara ; la de Salomé és la
mateixa desillusió per a nosaltres ; la de Samuel, per
ell mateix, venerable; la de Zacarias, entre altres, ens
embauma encara de les sentors de l'encens.
Per la donzella qui no recordará Rebeca, amb
l'ámfora al cap, camí del pou on abeurará Eliezer
i els seus camells, rebent-ne ella la mercé d'un espós
el més venturós ; qui no retreurá els ulls espurnejants
de Raquel i els lleganyosos de Lia, a qui Déu beneí
amb tota una filiada; qui no recordará Abigail, dona
verament prudent ; qui no perfilará la noble figura
de Susagna i no en retreurá la castedat... Recordeu
la vídua de Sarepta, la Magdalena, si voleu, l'augusta
profetessa Débora, la captiva i després sobirana Es
ter, la Sunamit, que captivava cor reial...
r:tant PZIstTiCtuf
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La Iliçó, l'exemple, la crónica, la figura, el perfil,
la moralitat, la profecia... per la Biblia pot hom breu
ment donar l'esquema d'aquesta Paraula o Verb, que
Déu ha confiat als homes.
Cal assimilar-se el Verb, cal un apostolat per a
disseminar el Verb.
Llegim el Verb, sembrem el Verb per aquests ex
tensos camps que Déu rega i assolella. El vostre
conreu sigui dins aquest Paradís.
Respecte de la Biblia són paraules de l'Apos
toli regnant, Pius XI
cal excitar el gust i la noble
curiositat.
Feu-ho respecte de vosaltres i deis vostres. Apen
dreu aleshores i ensenyareu l'óptima lliçó.
Cerquen organització, perque voleu força. En tre
bailar i formar el vostre carácter i l'esperit, tan sois
assolireu la força, no en els cabells de Samsó, sinó
en
aquell carácter i esperit collectius, que natural
ment en provindran. En la Biblia teniu la font més,
abundosa ; no en sigueu pródigs, sigueu-ne, peró, els
hereus.
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SETMANA SANTA
LLIBRES ADIENTS

Setmana Santa
(Text llatí

i

catalá)

SETMANA SANTA
TEXT

DIJOUS

I

LLATÍ

I

CATALÁ

DIVENDRES SANT

LES HORES DEL MONUMENT

Traducció, introducció
i notes

rubricals de
Mn. JosEP FORN, Prev.
Edició amb paper su

perior, imprés

a

La Passió de Nostre
segons els Santa

dues

Senyor Jesucrist
Evangslis

tintes i amb illustracions.

MEDITAC1ONS DE LA
SAGRADA PASSIÓ

Tela: 5 pessetes

Cardenal Wiseman

Enquadernacions

luxoses

EL CANT RELIGIÓS DEL POBLE
SETMANA SANTA

FOMENT DE PIETAT
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Meditad:es de la Sagrada Passió
de Nutre

Senyor

Jesucrist

pel CARDENAL WISEMAN
Traducció catalana de JOSEP CARNEE
Mestre

en

Gai Saber

GUILLÉN
ROBADOR,
DESPATX:

31
TELEF. 13357
HOSPITAL. 91, PRAL.

(2." edició)

Itásieta: 1'50 pies.

Tela: 2'50 pies.
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Divendres Sant
LES HORES SANTES DEL MONUMENT
Traducció rimada

litúrgics

i

en

prosa deis textos

per Mn. JOSEP FORN, Prev. Notes
explicatives i rubricals de Mn. MIQUEL
FITO, Prev. Próleg de Mn. EUDALD
SERRA i BUIXO, Prev. Text Ilati i catalá.
Edició itlustrada amb gravats

Mistela:

1 »hl.

Tela: 2 píes.

FOMENT DE PIETAT

La Passió de Nutre Senyor Jesucrist,
segons els Sants Evangelis
Traducció catalana de Mn. LLORENÇ R1BER,
Prevere, Mestre en Gai Saber. Edició illustrada
amb molas gravats; reproduccions deis quadres
més célebres antics i moderns

(2.a edició)
!Miela:
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Tela:

2 pies.
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MOBLES

Ja ha sortit

DE TOTS ESTILS

VIENA
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el volum segon

d'aquesta Biblioteca

AMERICANS

Lampares Decoració Tapisseries
Objectes d'Ad Llits de metal!

text

original i versió catalana
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CASA CASTELLTORT
Exposició

i venda: PELAI, 40 í

Telejon núm.

JOLELLANOS,

Llibre de 300 págines amb una fototípia
del retaule de la Santa Coya de Manresa
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Convé també

i la caigu
da de les fulles ens confirma que l'hivern
es troba ja entremig nostre, no debem perrné
tre-ll qu'ens enterri dins una poltrona com
vells xacrosos. Existeix el XAROP PUIG,
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REFREDATS, TOS i totes les afeccions de
les vies respiratories, que son les més castiga.
des durant restació d'hivern.
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completa l'acció del XAROP, perqué la
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