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EL

QUE PASSA

ESPANYA ENDINS
Ja tenim un nou partit de dreta. L'han ba
tejat a, Madrid, després «una Assemblea de per

ESPANYÁ

ENFORA

Encara Lausana i Londres. Malgrat altres

suc.

importants com l'evacuació de l'Irlan
da per les tropes angleses i l'assesinat del presi
del.* de- la República de Polónia, Narntowicz.
Els túrcs i el s russos van del braç i donen
fortes enrabiades a lord Curzon, qui, per altra
cesos

tan

molt respectables i de uns discursos ben
savis i ben parlats. El bateig ha ligut de primera
i el non també ho és : Partit Social Popular.
Del séu programa ja en tindrem ocasió de par
lar. Programes rai... Els fets, els fets. Anem a part, defensa els punts de vista deis aliats )9,mb
braó
A fe, són admirables aquests
dir que el programa és bastan bó. Ha tardat
l'infantament, peró sernbla que l'infant és eixerit. polítics anglesos. A poc a poc van cedint els
tures; peró hi ha dos o tres problemes que fan
Al mateix temps que l'Assemblea del P. S. P.
maurí,
molt
semblant
del
partit
encallar el carro: la protecció de les minories
ha tingut lloc la
fonamentals
de
cristianes per part de la Lliga de Nacions o 41c
tot,
fins
en
punts
l'altra
amb
a
l'Entente; la expulsió de Constantinoble del Pa
doctrina. El partit maurí ja és gran i fort, en
s'emmagrí una mica.
triarca Ecuménic grec i de la colónia grega;
cara que darrerament
als
partits
no
fer
molt
d'exercici
la desmilitarització de zones immediates als Es
Cal fer-los
que
trets... Per aixó no hi passa Turquia. Diu
vells perqué es facirr forts.
mi
de
poc.
la
seva
sabirania
l'Entente malda contra
Així ho fa un altre partit novell nat de
Madrid,
maldecaps
a
independent.
eió
a
riostra terra i que dóna
un
diuen cada disbarat- contra Catalunya a pre
Els Estats Units s'han recordat que són cris
text del non partít, que esgarrifa.
tians i han dit als turcs qfte la protecció a les
Altratnent, el tambe novell pavtit de Concen
rninories cristianes ha de asegurar-se completa
tració, que per xiripa ocupa el poder, no sap ment, i que el Patriarca grec i la colónia grega
venia
verament qué fer-ne. Ja várem dir que u
de Constantinoble deuen romándre en el seu lloc.
gran. Els ministres veuen que ningu en fa cás.
Aquest reforç deis ianquis ha yingut a hola
Del séu programa ningú en parla, si no és per
oportuna per a decantar la balança. 1/Ponen e
fer-ne broma. Han comengat per esquinçar-lo en
guanyará el plet amb costes, malgrat les ame
"l'imperi
la
de
més
sagrada:
diu no reconeixai 171.
la qüestió per ells
naces del Govern rus, que
a Turquia.
voluntat del p,oble", puix comencen, per# burlar
imposicions
deis
alts
mai les
t
s'en imposant alcaldes de R. O. i preparant la
De la Conferencia de Londres resulta que t
farsa electoral amb molta Inés. desaprensió que
restá
isolada,
bé;
peró
França
molt
va anar
els partits conservadors, Encara és En 1VIaura
no tindrá més rernei que cedir. Alemanya obtii
qui serva les essencies democatiques electorals drá ço que equltativament demani, i per abcb
amb puresa catoniana i pot donar lliçons de de
Comissions de peras ianquis la tenen en estudi
seva
mocratisme als anomenats irónicameht partits de
cerquen els mitjans per a normalitzar la
dn.
com el que ens governa, aixó és un
.ço
(1.1te
que
visqui
i
pagui
tal
de
situació, per
Si encara durés el joc deis colmos dirlem ara
bonament pugui.
que per a colmo de desgrácies En Burguete ha
premsa ianqui, i l'anglesa també, pal la
vingut del Marroc més pansit que les panses de La
er
la revisi6 del Tractat de Versalles que, P
tnalaguenyes. Es un altre fracassat. Alló... ens altra banda, temps ha van, de fet, modificant ls
eS
fará passar males Pasques. 1 nosaltres, que les
francesos. La involueració del problema de
re
voliem felicitar als nostres estitrrats Ilegidors
era
el deis deutes deis aliats
semblaría una reparacions arnb
o ho prenguin malament, peró ens
solucio
sí mateixos, aplana els camins de les
sagnant ironia.
s
definitives que, per a tornar la pau del món,
Ja tenim governador nou a Barcelona. Es un absolutament necessáries.
eatalá empeltat de madronyo...
El Sant Pare treballa de ferm per
El que no tornem a tenir és tranquilitat.
homes de bona voluntat, als
L'Ardanaz, que començava a donar-la, ja te'ls pau entre els
fou promesa arnb cántics de glória, ara fa 1922
passaports. Amb aquesta política purament pre,
anys, damunt el Portal de Betlem.
toriana i de pandillatge, no és possible governar,
be, ni malament. Es va tirant com se pot.
ni
L'unica esperança, diuen els desesperats, és Ess
erroux. Apré moi le delugue...
sones

jovençana.

•

•

.
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La Kalenda de Nadal
a l'hora de Prima, sortint ja el sol i
de començar els quefers ordinaris, del dia,
desclou la església el Llibre auni del Cristianis' me,
els Anals de la Santedat, que oficialment es co
neix pel nom de Martirologi, i llegeix en ell les
gestes deis Martres i deis altres Sants, la festa
deis quals és el dia següent assenyalada, per tal
que son exemple sigui a nosaltres esperó en les
bones obres, i el valer de llur intercessió ens
conforti en le S lluites per la virtut. Son record
no és una memoria necrológica .o una data f u
nerária: el dia de la
mort deis Sants és ano

la 'mitja nit de Nadal, aquella hora sagrada i si
lenciosa que l'Unigénit del Pare, Déu com Ell
des de tota la eternitat, i home ara sense pare
terrenal, surt com raig puríssim de llum del• tá.-:
lem virginal de Maria i ve a inuminar tot el'
món, la Església redacta una fórmula verament
regia, que compendia la obra histórica en la
realització misteriosa del temps. VeuS-aquí 91 pre-'
coni de la festa, obra, segons sembla, d'un mon
jo benedictí, i que ja era. cantat en aquesta for
ma al menys al segle nové. Es el dia 24 de de
sembre, vigilia de Nadal,
°8 a l'hora esmentada.
Més que una carta ge
nealógica del Diví In-.

Cada jorn

ahans

menat

naixen

natalici,

-

•

perqué

la Gloria; raó
per la qual, al martiro
[ogi millor fi escauría el
tito! de L,libre de la vi
s'hi escriu el
.idrn deis membres de
"2rist que vivint aquí en
a
divina,
vida
terra
l'han trobada després la
Ilenitud en la patria ben
laurada, i se'ns proposen
:om espill en nostra vida

LLUITES HUMANES LA

BAN

DERA ALLIBERADORA I

FU

nilitant.
En les

GUIATGE I LLIBERTADOR ES

a

festes princi
mis del Senyor, la Es
rlésia s recorda que és
rist la font i l'autor
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fant,

com

perar,

QUE ENARBORA

DA.MUNT LES

MEJANT DE L'ESPLRITUALITAT

CRISTIANA, AVUI QUE L'ES
GLESIA COMMEMORA EL NAI
xEmENT

DE

JESUS

INFANT,

8

o

es

podría

una

es

recensió

cronológica de sa prossá
pia regia, com ho fa Sant
Mateu en l'Evangeli de
les Matines, és el preconi
de la vigilia la lectura
solemne deis anals

Regne

nica del
ment

en

i cró

el

mo

que el Príncep
coronat i amb ce

en

apareix

tre real davant

son

poble,

i la fi del protocol
PIRITUAL DE RACES I POBLES,
ens donen un alt sentit i
forta impresió d'eterni
TREMULA D'EMOCIO, ES VES
tat: In principio creavit
TEIX DE FESTA I DESITJA A
Deus caelum et terram...
l'aquesta vida que en els
després: Jesus Christus
Iants ha donat el fruit
SOS LLEGIDORS UNES DONES
[el martiri, o la flor ex
aeternus Deus...; .Déu
FESTES DE NADAL
regna en la eternitat. El
puresa,
i
iuisida de la
que ve ara i n'anuncia
ambé la mística espina
[e la penit9ncia heróica,
sa próxima visita és
aquest mateix Déu davant del qual passen els
per ço fa precedir son anunci al de tot altra
segles, i enc que els anys es com,ptin per milers,
esta aquell dia assenyalada. Ordinariament el
aquests i la terra, després d'innombrables trans
reconi és curt. "Dominica primera de l'Advedlnent de Nostre Senyor Jesucrist," —"Festa formacions podrán desaparéixer, mentre Ell se
'el Santíssim Nom de Jesús."—"En aquest dia rá encara en el moment primer de la plenitud
ue ha fet el Senyor, la Solemnitat de les ,S'o
immutable'de son ésser. Jesus Christus han, et
?Innitats i la Nostra Fas qua: la Resurrecció, se hodie, ipse et in soecula... La grandiositat 'd'a
ous la carn', de Nostre Salvador Jesucrist."—
quest marc ens fará trobar petita la grandiosa
En el mont de les olives la Ascenció de Nostre tela en que es pinten els grans succesos de la
humanitat. 'rota la obra de la creació del món,
'enyor Jesucrist, ?te...."
Un dia, pero, la Església no s'acontenta d'un aquí indicada, fins al Diluvi, i d'aquest fins Abra
nunci tant senzill. Es el dia en que el Rei deis
ham, d'Abraham a Moisés, de Moisés a Davit
deis Apóstols, deis Confcssors i de les amb la época deis Profetes, i el món
i el
rerges, el Déu de sa propia Mare, apareix re món romá, tot plegat no formará més que un
estit de carn humana i fet visible a la coya de
punt microscópic dins el rnarc, d'eternitat del qui
letlem. Per anunciar aquest moment inefable de essent Déu es revestirá de forma humana. Totes

Iartres,

'grec
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géneres davant d'Ell talment com si no f os
Aquestes pedres miliaries de la história hu
mana ara retretes per
la Església, i collocades
les
sin.

immenses muntanyes en la successió deis
segles, no pesen en la balança divina tant com un
petit granet de sorra (t). Són les fites que resten
marcades en el camí planer de Déu; els salts que
en sa cursa gegantina ha dortat fins arribar horne
a nosaltres (2).
Aquelles dates solemnes en la história del món
podrien senyalar-se intencionadament per a fer
nos capir la unitat de l'obra redemptora. El qui
ha fet aquesta creació material i visible, fará en
nosaltres nova cread() espiritual. El qui en la ira
de sa venjança va llençar les aigues del cel per
a rentar
la terra, en diluvi universal, de tota
abominable iniquitat, ve ara a inundar-la amb
les aigues de sa misericórdia com riu de pau.
El qui, en sa omnipoténcia, pot fer de les pedres
fills d'Abrahant (3), fará que els nous creients
siguin en sa descendéncia espiritual més nom
brosos que les estrelles del firmament, i méš difí
cils de comptar que les arenes de la mar. El qui
a Moisés doná llei de temor dalt el Sinaí i al
poble d'Israel tragué d'Egipte, donará ara nova
llei d'amor, i per El! celebrarem Pasqua eterna
en la deslliurança del pecat i de la mort. El qui,
Senyor de Davit, a ell jura descendéncia en son
on, apareix ara fill de Davit segons la carn, i
formará aquí a la terra el chor de la lloança
agradable a la Trinitat Augusta. El que als }to
mes
constituí profetes i reveladors de sos de
s;gnis, ve a complir les profecies sense presses
i en son propi temps•assenyaládes. El clui es
cullí un poble en heretatge i d'ell prengué nai
xença, fará deis grecs i deis rontans, impurs fins
aleshores, son poble d'adquisició, reial sacerdoci,
gent .santa: esborrará la distinció de grec i de
jueu, i cridará als gentils a dins l'Església, son
regne espiritual. El qui és Príncep de la pau, i
es muden i canvien els Imperis, i
en ses mans
davant seu passen els temps i les edats, i mil
anys són com el día d'ahir que ja no és, tenia
preparades ses vies i escollits dies pacífics, sím
bol de la pau eterna que als homes ve a portar.
A l'arribar a aquesta data la parla de l'Es
29ésia s'amoroseix i pren en sa boca el nom
doteissim de Jesús, el Crist, Déu etern, Fui de
l'Etern Pore. lnsisteix en els títols del Infiant,
profetitzat d'Isaíes com Salvador; del Crist, un
git .S'acerdot; de Déu, a qui s'ha de reparar la
ofensa del primer borne; del Verb, que pren en
sa persona la nostra reconciliado. Crist Jesús
com

(1) hatea XL, 15.
(2) <Ubre dele Candes>, II, 8.
(8) Matt.,
9.

(iiu,—Inurtdum

volens adventu

sito

piisinto

con

am.b son piíssim
el Sacerdot etern, ve
temple on s'immoli Hostia

secrare, volent consagrar el món

a.dveniment, Crist,

fer de la terra un
i porta per a aquesta consagració divina
crismes de gracia i de misericórdia infinites. Ha
consagrat primer el tálam virginal de Maria, per
obra de l'Esperit Sant, i transcorreguts nou me
ros d'aquesta primera estada, vol ara vessar so
bre la terra el bálsam de són amor, naixent a
Betlem de Judá.
a

bacífica,

"Ve el

Senyor—diu

Sant Bernat—amb salva
car Jesús no és
salase la salut, ni Crist sense la unció, ni el Fill
sense la gloria, gloria del Pare. Respiren, mise
rables, ve la vostra deslliuració: aixequeu-vos,
malalts, truca a vostra porta el metge celestial:
alegreue-vos els qui cerquen la glória, baixa
v osaltres el
qui us fará hereus del regne celes
tial" (4).

ció, amb bálsams, amb glória:

Feta tota aquesta !larga narrado, l Església
anuncia cada any amb nova joia la Nativitat de
Nostre Senyor Jesztcrist segons la carn.
Un text tant excepcional per son sentit bis
tóric, teológic i místic cona és el de l'anunci
d'aquesta solemnitat, devia anar acompanyat de
ceremónies també excepcionals. La vigilia de Na
dal ja des de Laudes és una pregustació de la'
festa de l'endenaá; peró és a l'hora de Prima,
quan té lloc el cant solemne del Martirologi o
Kalenda, on s'hi troba la nota més caracterís
tica. Es quan el sol ens envia sos raigs prime
remes, és el moment en que l'Església expectant,
ja ben segura d'aquella llum esplendorosa vista
en
llunyanía el primer diumenge d'Advent, quan
ella exulta en esperit i a tothom fa sabedors del
jorn memorable que s'atança.
En algunes catedrals i monastirs

es

convocava

aquesta ceremónia ami) só perllongat de la
campana grossa, per tal que tots s'animessin as
sistir a la bona nova que s'anava a comunicar.
A l'entrar al chor, o sala capitular, el Cantor
Major, revestit de capa pluvial i acompanyat
d'acólits .amb cirials i del turiferari, troba ja
lloc adornat arnb luxosa alfombra, damunt la
qual hi ha el faristol amb el llibre del martiro
logí. Quan l'orgue prengué a la Església un ofici
tant important com el que ara té, solemnitzá
també amb sos majestuosos acords els moments
a

en

que el Cantor feia

sa

entrada i incensava aque
tant rublertes

1;es págines que contenien paraules

d'encoratjadora alegria.
Dret tothom i el cap descobert, comença el caut
amb tó senzill, narrant les gratas 4oques del món.
(4)

Sermó de la

Vigilia de Nadal.
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Peró

a

l'arribar

nascitur

ex

a

les

paraúles

"in Betléhem

nint-se així bona estona, mentre el Cantor, ter
menada la llegenda, també s'agenolla reverent.
De genolls a terra, acotat el cap, i el cor
agrait, és l'actitud més noble, més própia nostra
a l'escoltar la paraula missatjera de
la miseri
córdia divina: Jesucrist, Deu etern, PilI de
l'Etern
Pare, naix de Maria Verge, fet Home, a Beticm
de Judá.
GREGORI M. SUNOL, O. S. B.

Maria Virgine factus Homo", el

agafa un tó brillant, i els assistents s'age
nollen. Antiguament, i encara es fa avui dia
en naolts de nostres monastirs benedictins, quan
es canten les paraules "Nativitas Domini Nostri
Jesu Christus secundum cárnem", que segueixen
a les
precedents, no solament resten agenollats,
sinó que es postren enterament a terra, mante
cantor

41*

La níf de Nadal
La nit de Nadal n'és nit d'alegria : mala
qui trenca aquest ritme de tants

venturat

El Pare ens ha enviat al Fill; ha envia:
el Fili a la guerra! ho sentiu, pares que
ploreu ?; el Pare celestial, vérdader pare, en
téneu-ho bé, ha enviat al seu Fill a la gue
rra, 'l'ha enviat amb la senzilla armadura
d'home passible ; donará la gran batalla sen
se
altra arma que el sofriment silenciós,
aquesta Iluita formidable acabará amb la
rnort. Ehl s'hi avé, es cert, peró el Pare l'en
trega, també és cert. En aquesta lluita
cruenta i gloriosa hi intervé una dona ; vo
luntaria accepta el arree ; la materia passi
ble es confecciona amb la sang d'aquesta dona
admirable ; és una verdadéra, amorosa, autén
tica mare, i també entrega el fill per a sa
crificar-lo; fixem-s'hi bé, entrega el fill de

de segles ; ai deis qui en nit tan venturosa
són causa de pertorbació i dol : la maledicció
deis llavis desolats catira damunt llurs caps ;
ni) fruiran' d'aquella pan anunciada pels án
gels en tan excelsa nit. "Pan en la Terra
als homes de bona voluntat" que quiscú es
preguntir esbrini els fons deis seu esperit ;
Si la seva ,voluntat és bona, si cerca el bé
del germá o serva la mala passió, cal esbri
nar-ho bé ; no fos cosa que sia exclós d'a
luesta pau angélica. La Pan! mágica pa
aula; la pau, .vestíbol de la Glória!; quan
gaudim aquesta pan interior, tenim quasi
el Cel a la Terra. Paz vobis, digné Jesús
al entrar 'al Cenacle boj ressucitat ; Pax yo
ses entranyes; per
qtlé tota aquesta tragé
bis es din cada dia en el Sant Sacrifici ; pan dia ? per la Pan anunciada i promesa en tan
del cor o sia esperit sense neguits, sense santa nit. Es a dir, doncs, que aquel' Paye
temors, esperarlça lluminosa, confiança ab celestial, aquel! Jehová aterrador ha prepa
soluta, serenitat integral, abséncia d'odi, rat aquesta gran complicació per a lligar el
amor sense passió, dolcesa inefable... La braç de la seva justicia, a canvi sois de la
Promesa de nit tan venturosa la refem d'any senzilla bona voluntat. Alegrem-nos, amics.
en any a través de les centúries ; ai deis que
Tenim confiança en el
perqué ha esde
trenquen aquest celestial ,ritme ! Llars deso vingut germá ; tenim gran confiança en la
lades per l'ambició i maldat humana, en mig Mare perqué és tota humana, i dones amb
de vostres llágrimes i anyorances alcen els el Pare, qué hem de tenir ? El Pare que en
ulls als celestials voladors com feren els bu
trega, el Fill que s'immola i l'Esperit Sant
mis pastors, i seguiu-los fins a cercar la que l'encarna, quí és més? Oh Trinitat Bea
deu de la Santa Pan ; en aquella Santa Coya tíssima, un sol Déu en tres persones obrant
de Betlem
meravelles per l4 pan eterna deis bornes!
ténuament !Iluminada per senzill
gresolet hi trobareu aquel] Infant diví po- Sies de tots estimada i venerada. Déscansi
brernent embolcallat, aquella Verge ,radiant la Hurnanitat viadora amarada de bona vo
d'hurnilitat i aquell sant varó fidel sumís ; luntat en el vostre Si, com descansa coat
allí regna sublim quietud, la pau típica, sant el nin venturós en la falda
.de sa mare, ja
encantament ; l'aire vibra subtilment pel que fins la finesa del vostre amor ens ha fet
suau remor que ix
deis llavis fervorosos ; donació per a major confiança nostra de la
els ulls
clavats en el diví prodigi ploren si
falda amorosa de Maria.

llágrimes de suavitats

noves,

joAN I,LIMONA
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jesús

í les

parles humíls

negar que Jesús sigui el
Mestre, mestre universal i suprem és el
a qui podem i devem tots
Verb fet carn

Ningú gosará

—

—

imitar. T.

encara

especialment

que

Jesús s'ens manifestés

mestre de les coses que

es

re

ferien al seu Pare i al seu Regne, la seva
vida íntima i el seu conviure amb el medí
social polític que l'envoltava, no deixa pas
de tenir per tothom• el sentit d'una llicó, do
nada al món, com qui diu de pas i de retruc.
A nosaltres, poble lingüístic mediatitzat
per altres llengues—francés i castellá—que
voldrien absorvir-nos, ens és plaent la con
ducta de Jesús. Semblaria molt natural, ja
que Jesús venia per a fer-se entendre i pre
dicar a tots els pobles de la terra la seva doc
trina salvadora, que el Fill de Déu, en po
sar-se en contacte amb els homes els quals
venia a redimir i ensenyar, que .hagués par
lat amb la llengua deis llibres i deis savis,
el grec, o al menys amb la llengua deis forts

poderosos, el llatí, i no fou així : Jesús
predicá, al poble, i a les Sinagogues, vora
la platja i a la margenada d'un riu,' des de
i

dalt d'una muntanya o entrat dins d'una
barca, en galileu, la seva própia parla na
dina, parla de pescadors i humils terrassans,

l'hebreu, la Ilengua deis Ilibres
sagrats, ni arribava a un aremeu ni caldeu
perfectes,, sinó amb una barreja syrio-cal
daica, forma dialectal, desprestigiada i avo
rrida deis Iletrats i els forts, 1, amb aquesta

cine

no

era

d'expressió, en semblar tan imprópia
per a recrutar intelligéncies, Jesús, el Verb
atern, la Saviduria del Pare, predica el seu
Evangeli i salva el món.
Aquella humil forma dialectal que emprá
Jesús, per a convertir el món, ha desapares

mena

cut

o

sha transformat

en

altres llengiies

de faisó semítica, peró no ha desaparescut
la força de penetració pacífica arnb que con
quista, a través de les centúries, la paraula
viva de Jesús, ádhuc guardada en els llibres

la tradició, i tampoc s'ha fos, malgrat
els anys, la llicó viva que ens don el diví
Mestre sobre la llengua que es oportú usar,
quan se tracta de parlar a l'anima i salvar

o

el

en

poble.
aquest fet

tal de

no

usar

tan

tan

trascenden

vida

mortal, que

senzill i

Jesús

en

sa

sapiguem, ni la llengua santa, ni la llengua
sávia, ni la llengua deis forts—hebreu, grec,
llatí,
sinó el rústec parlar de la gent que
l'envoltava, l'humil dialecte del seu país, 'és
—

el que ens ha d'encoratjar a nosaltres, cata
-lans i crístians, a seguir parlant, sobre tot
quan es tracta de parlar de dret a les áni
mes, la mateixa llengua amb que s'expressa
el poble que ens envolta, l'humil parla del
lloc de nostra res' icléncia,. la qual, certament,
no

és el

llatí, ni el francés, ni el castellá, ni

ni tan sois el catará literari de
les centúries passades, o l'artificiosament
conjuminat per quatre poetes i retórics,

l'esperanto,
sinó

en

el catará que

ara es

parla, exempte.

de tota baixesa, grolleria i turpitud,
enfortit per la claretat que dona una recta
construcció, i suavitzat per l'unció que bi
posa en tota paraula cálida la vivor d'un
espera pietosament abrandat.

empró,

No' hem d'ésser, amb aixó, més mestres
que el Mestre. Si Jesús no va anar a Cré
ela, ni a Roma, per a parlar en grec o eh

llatí als jueus, no ens hem de propasar ara
Ilevats
nosaltres preclicant al poble catalá
altra
parlin
en
deis qui
altres llengües,
Ilengua que la seva, per petita i ínfima i ayo'
—

—

ehl

rrida i opresa que ella sigui. Ens basta,
aixó, per a saber que obrem bé, seguir l'e"

xemple

de

Jesús.
TVON

L'ESCOF
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RÚSTEC

VILLANCET

Una estrella cau al prat,
una flor s'ha esbadellat,
el ramat
tot belant

!liga

amb la

macaruia.
cor lassat!

rossa

món

Alleluia, Déu

gebrat!
és nat!

•A1.1eluia!

Cap
•

herbei té

tremoló,

ni cap deu fa el ploricó;
no hi ha fred ni tenebró,
que un pas d'ala se n'ho duia.
Al.leluia, en tot recó!
Alleluia, en el dolo!

Al.leluia, al

pecado!

Al.leluia!
A Betlem van els infants
i els amics dant-se les mans
i els promesos i els germans
i la vella en

sa

capuia.

vianants!

Alleluia, en nostres cants!
Alleluia, catalans!
Aneluia!
JosEp CARNER

TAI,t

8

Conte de Nadal

La níf

mera vellosa

Cada matí

vora la j'out de les rouredes
reunien els pastorets de la rodalia. En
el ,gran silenci de les muntanyes els petits
pastorets, parlaven a poc a poc estonent la
mirada damunt deis camps que verdejaven
planures enllá sota del sol brillador. El vent
lliscava pel bosc i sorollava lleugerarnent
les branques deis arbres i feia tremolar els
brins d'herba que encatifaven els ca,mins.
Els ocells en la gran quietud .de la munta
nya saltirokaven de branca en branca i al
cant el cap diminut i bellugadís com si vol
guesin copsar una mica de !luna i una mica
de flaire, es posaven a cantar .joiosa.ment,
amb una ctlegria que trencava el cor.
Els pastorets seien danzunt la flonjor de
Therba a l'entorn del ramat que s'escampa
:va ça i enlla. Arriba l'hivern i les tulles
deis
-arbres rodolaven pels camins solitaris. La
neu blanquejava al cim de les altes m'unta
nyes i les boires enfosquien el bosc. Els
petits pastorets parlaven de la festa de Na
dal que s'apropava. Un vell pastor els con
tava rondalles meravelloses, i els parlava
de l'Infant Jesús amb una gran tendresa.
El més petit deis pctstors, era un vailet que
estitnava molt al bon Jesús. 1 quan el vell
pastór els deia que 'els primers que, vieren
les resplandors del cel i els ángels que anun
ciaven el seu naixernent, foren els pastors,
donava gracies a Déu d'haver-lo fet pastor.
Els seus ,companys- u dei,en Espuma. Certament u esqunia aquest nom, car era
es

petit•bellugadís.

En arribar a casa, una cabana pobre i
humil arracerada a- la muntanya, va dir a
la seva mare: aquest any com que ja soc
gairebé un bordegás, voldria anar a missa
de gall. La mare esclafi a riure. Es ciar
com que ya es tot un home, ja u podem
donar la clan de casa.
que soc tot un home, exclama el
vailet, posant-se seriós i mirant fit a fit la
seva mare. Soc petit, perd molt entenimen
tat.

—Que no ho sents, Joan, digné la mare
al seu marit que estava arrupit vora del foc
arnb lct grossa pipa. als llavis. Diu que ja
es un home! miren 'que es plaga aquest vai
let. Que no veus que ets massa petit per
anar sol per aquest canijas de Déu, amb un,

Suel,\

fred

que glaça la. sang... Que no saps que,
el bosc es pié de llops que tenen fa.m i quc
a la nit davallen del cim a devorar les ove
!les... Pobre de tú que et trobessin.
—Poc cm fan por els llops, exclamá el

vailet.
—Miren el valent, digué el pare, fent o me
riallada. Es a dir que no et fan por els
llops? Essent així u haurem de donar la clan
de casa i deixar-lo anar a missa de gall.
El pobre vailet se'n va anar a seure a
un recó de la cambxa i la seva mare com-padida Ii va dir: si el teu pare pogués sor
tir de nit, aniriem a missa de gall, pero com
que .és malalt, hem de romandre a casa.
L'any vinent si Déu vol, anirem tots tres
a adorar l'Infant Jesús.
*

*

*

Arriba plena de resplandors i de mistes'
la nit de Nadal. Els estels brillaven enilá
de l'infinit, trernolant de fred, i la boira
lliscava arran de les muntanyes com un
vol d'angels. En el silenci de la nit es va
sentir el cant estridént d'un gall, com
‘toc de ciar. El pobre vailet obri lentament
la finestra de la seva cambra i arrapant-se
a les pedres baixiz al camí. Dé,, mea! quina
quietud i quin silenci! Els camins eren, en
tenebrits i els arbres prerzien formes tnons
truoses. De vegades el vent sorollava els ar
bres, i es sentia una remor que feia basarda.
El pobre vailet, tan valent i coratjós quan
el sol inundava el cel de llum i daurava to
tes les coses, ara davant de la fosca i sota
el brill tremolós dé les estrelles, tremola de
Por. Cal fer el con fort es va dir, i arrencá
a .córrer bosc endins. Quan ja feia bella es
tona que caminava, va sentir una remar
dins de la bardisies. Será un, llop, pens
el vailet... No; era erve,nt. Quan 'arriba a
l'església els ciris de !'altar ja flamejaven
Es posa en un recó del temple perqué ain
gú el. veiés. Comencá la santa missa i da!!
del chor un estol d'homes de la pagesia,
es posa a desgranar cançons nadalenques.
Oh! Com les escoltava embadalit el pobre vai
let aquelles cancons que us entren cor endins
i parlen dé Pastors i d'estrelles i d'herbes
que fan bona sentor. En, arribar al moment
més solemne de la missa, el vailet va age
nollar-se devotament, i en la blancor del
pa eucarístic que el vell rector alIctvet enlaire
amb les mans tremoloses, hi va veure sozn
riure l'Tnfant .TesUÇ amb iota gran tenclre
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El petit vailet

davant

d'aquell

9

va restar tot

meravellat

gran miracle.

Quan la missa fou acabada, el vailet
abandoná

rápidament l'església, per

tal de

fer-se °virador. Les estrelles seguían bri
llant en la gran planura del cel. Arrencá a
carrer bosc endins fins arribar a la cabana.
S'arrapet a les pedres i oh dissort, la fines
tra havia estat tan cada. Que, faré en mig
d'aquesta fosca? No molt lluny
hi'ha
via una petita cabana. que servia de sopluig
als pastors. En aquell racer, penset el vai
let, podré passar la resta de la nit. Quan
feia poca estona 'que leía damunt de la pa
lla, spntí uns udols que espaordien. Era un
ranzat de llops que s'apropava. Bon Jesús,
excla.má el vailet, no m'abandoneu! Que no
enz
vegin els llops que -s'acosten. Aquests
seguien udolant feréstegament. No trigaren
gaire a arribar a la porta de la cabana. Quan
anaven a entrar tela grans udols, el vailet
s'incorporá i digué: Jesús, tingueu pietat de
mí. De, sobte es va veure una gran resplan
dor i va aparéixer un infant, lluminós coni
un astre. Els llops fugiren espaordits i es
varen dispersar pel bosc. Que no em conei
:res, diqué l'infant nimbat de llum?
—11/1ai he vist un infant tan gentil con:

esclataven les

'raspan qué el vailet. Qui.sou que teniu
ulls tan 12rillants i sou de mena tan gra
ciosa?
un„s

—No em coneixes, encara? No ni 'has
vist fa poc somrittre en mig de la blancor
del pa eucarístic? Soc l'Infant Jesús.
—Oh! senyor! Prou m'ho deja el cor que
ereit el fill de la Verge Maria.
cm volies veure? Ja estic, doncs, al

tqu costat.
—Per qué
znetts

us

ntostreu,

Senyor, davant

els

pobres ullsr

—Perqué m'estimes
ma es asserenada?
ara no cm veurks.

—Tots els que
-Sí. No

em

i

Si el

son

perqué la teva ani
teu cor fos impur,,

purs

veuen

us

corn

veuenf
tu cm

veus

amb els ulls materials, per?) si dins de
l'esperit hi porten una mica de claror, cm
Poden veure amb els ulls de ránima.
Varen sortir al defora de la cabana, i oh!
miracie, les estrelles s'havien fos i brillava
el sol en la- gran blavor del cel. Els camins
eren perfumats i els arbres verdejaven-cpm
s'hi hagués arribar ja la primavera. Ocells
de plomes virolades volaven ea i enllá del
bosc, refilant molt dolçament. Les bardisses
convertien en rosers í en cada branca
ara

•

multicolors i d'un. a olor

tanya avall tci.rint randas d'escuma.

Senyor, digué

no

vos,

roses

embriagara. Oh! que era bella la terra! Les
neus s'havien
fos i l'aigua cantava mun
el

vailet, s'ha allunyat ja

lhivern fret i trist que despulla els arbres
i glaça l'aigua de les fonts i embolcalla les
muntanyes amb mantells de boira?
—Allá, on Jo soc hi ha la primavera. L'hi
vern és la mort i Jo soc la
Vida. Si m'es

times, él

esperit será, alegre

teu

cont

camps inundats de llum. Podran

aquests
les

caure

tulles deis arbres i glaçar-se les fonts, per()
si ;n'estimes a dintre el pit hi portarás la
primavera.
El bon Jesús i el vailet anaven caminant
bosc eri dins i s'aclarien els camins i els or
bres es vinclaven. Sempre que et tro bis en
perill demana el meu auxili i serás aludo.
pero no oblidis que els immirs no ión amicá

Dites aquestes paraules l'Infant Jesús
s'envold al cel com, un núvol blane i els
aires es varen perfumar.
necees.

*

*

*

—Que c's extrany que el noi no es llevi,
digué el pare del vaikt a la seva dona. Els
altres dies a ,aquesta hora fa era llevat.
—Deixa'l dormir, respongué la mare
amorosament. Avui és festa i bé poi »tan
dre far una estona Inés. El fred és viu i le
neu blanqueja les
muntanyes.
El pare i la mara, vejeta que no es lle
vaya, anaren

dir:

Noi,

d'anar

a

Mare,

no

a

la

seva

cantbra i u

varen

saps que avui és Nadal, i hem

missa?

digué l'infant obrint el ulls
i abandonant el món de la fctntasia: he
l'Infant Jesús. Quin somni més, bonic vis:
que
he tingut, mare nieva!
Obrí la finestra de la seva
cambra, i va
dir als sous pares: Mireu quin cel més
blau
i quins arbres més verds! No sentiu
per
Pons de rosesf
Pera qué dius fui meu, digué sontrient
la »tare! Encara tens el cor adormit., Na
veus que está nevant i que -els arbres
este
nen les branques nues!
El vailet ho veia tot bonic pe-qué esti
maya el bon Jesúsi dintre el pit hi
portavo
la primavera... Besa el pare i la mare i en
mig d'un borralló de neu blane com el pa
eucarístic que blanquejava darrera els vidres
Ii sembld veure l'Infant Jesús que l'esg uar
dava somrient.
mare,

J. CIVERA I SORMANI
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Una ni!
La nostra excursió a Hebron, la ciutat
musulmana de Palestina, començava de te
nir un fatal desenlin. Una recomanació (fi
cacíssima del coronel Storrs, Governador de
jerusalem, ens havia franquejat l'ingrés a
la. famosa Mesquita,, 'impenetrable als cris
tians, on foren sepultats els grans Patriar
cines de l'Antiga Llei. Aquest privikgi ra
ríssim, eirs' feu suspectes als fanatics habi
fants d'Hebron, una de les quatre ciutats
sagrades de Tslam. Un estol d'aixelebrats cns
seguia cridant-nos despectivament "Naza
rens" i fent obligatoria la nostra sortida.
Amb el cor apenat per l'ambient hostil d'a.
quella ciutat abans tan gloriosa, donárem
una darrcra mirada a l'"Haram el Jhalil",
recinte sagrat que guarda les cendres deis
Patriarques i ens dirigírem presurosament
cap a Retlem.
Aixó era el cap tard del dia 14 de Se
tembre d'antany. ja passat Mambre, el sol
se'n aná a la posta inundant les munta
nyes d'aquell color grissaci, subtilment 11u
minós, que sembla patrirnoni exclusiu d'un
cel transparcnt com el de Palestina en els
mesos
tardorencs. La Iluna començava ele
varse magestuosa darrera les muntanyes de
Moab, pressagiant una nit espléndida. La
ciutat de Betlem situada damunt ducs ca
renes
encatifades de vinyes i oliveres, s'al
birava allá Ituny, resplandint encara dte la
incomparable tradició del seu passat. Bctlem
és la pátria gloriosa d'Elimelec i Noerni,
de Booz i de Óbed, de Jesé i de David,
de la descendéncia del qual 'tasqué el Me
síes, Salvador del mon: El paisatge es ad
mirable i la perspectiva vers el, camp deis
pastors és grandiosa. Transearnus usque
Betlehem anem a 'Pedem, deiem nosaltres
corn ells";
i guiats ami) l'estrella esplendo
rosa
de la fe, caminavem presurosos per
contemplar les belleses ine fables de la ciutat
dels idilis. Si a Hebron tot parla d'hos
tilitat i fanatisrne mu.sulmá, a Betlern tot
parla "de vida, d'aleg-ria i de tendresa".
En arribar, a la ciutat tot semblava .ania.
rat 'd'una' nlacidesa silenciosa. Una. nit de
Iluna plena tornava rnajestuós i emocionat
aquell silenci. Inundats «d'una santa alegria
entonárem el cántic : Adeve, fideles,. laeti
triumphantes, que és l'hirnne litúrgic, de la
nit santa. de Nadal. Tot el nostre dale r era
visitar la santa Coya í retre efusiu un acte

a

Beilem

d'adoració a jesús Infant. Arribárem a la
carena oriental i, entre els blocs fei'xtics
d'una Basílica, en la cavitat d'una Gruta
profusament illuminada, sota l'ara d'un al
tar de construcció simplicíssirna, veierem
una estrella de plata daurada i una inscrip
ció que revela el sublim misteri que en
aquell lloc es verificá. Hic de Virgine Ma
ria fesus Christus natus est. Aquí nasqué
Jesucrist de Maria Verge. Aquestes paran
les recorden tot el prodigi d'una Verge 'fe
ta Mare i d'un Déu fet honre. La impressió
qué el fidel experimenta és visibiement emo
cionant i profunda. A la llum misteriosa
de 53 llanties que ,eremen, dia i nit davant
l'altar i el pessebre, en el silenci pregon
d'aquell recinte sagrat on,només s'ou el pie
tós murmuri de les pregáries deis fidels,
vinguts d'arreu del mon, l'esperit es sent
transportat a aquéll mornént históric i cul
minant en qué el rill Unigénit deVallá a la
terra per a portar 'la vidas al rtion;• i creu
percebre encara l'harmonia suau d'aquell
himne angelical : Gloria in excelsis Deo
"Gloria a Déu en les altures i en la terra
pan als homes de bona voluntac'
.

*

*

*

nit augusta de Nadal, la
recorda tan consoladores
paraules. Ens convida a donar gloria a Déu
qui está en les altures, per aixó com la En
ca-nació de Jesús ha manifestada la bon
dat de réu als .hoMes, i la divina Maje stat
ofesa va a trabar una reparació condigna.
Ella ens recordá que la vinguda de Jesús ha
portat la pan als homes; reconciliant-los en
Déu i unint-los amb
vincles suaus d'unl
caritat fraternal. Ens fa avinent, per?), que
no tots els cristians reben aquesta pan qué
significa l'abundáncia de tots els béná, sitió
tan sols els homes de bona voluntat, és a
dir, els clui despresos de totes lel afeccions
terrenes, 'esperen- ansiosament la Vinguda de
Jesús dintre el llur cor. A aquests, única
nient, els será revelat l'adorable misten i de
l'Encarnációi Solament els pacifics partici-.
patán dels beneficis de la Redempció mes
siánica ; ells només serán nomenats fills
Dév.

Cada any,,

Església

en

santa ens

Pzaz GINEBRA.

v.
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UN PROBLEMA D'ARA

ix

ntarxa en general de l'afer, els seus pres
supostos, els seus comptes, els seus programes de
nzutacions pel pervindre, etc.

de la

'

El control obrer

Pera,

definitiva, sigui qualsevulla el con
que el control obrer es tingui, sempre
significara el mateix una participació d'autoritat
per al.s obrers de l'autoritat que avui per avui
és solament reservada als patrons.
I esta ciar que !aquesta varietat dimana del con
capte de control obrer, es trasllueix també en l'a
dopció de formes per a la practica del mateix,
segons quina sigui la forma adoptada seran els
consells delegatS, constitució del organisme direc
tor, etc. que s'estableixin.
cepte

En

qué

consisteix?

S'embla que el Sindicat Unic (i qui sap si els
que no hi pertanyen també) es disposa a comen
car una campanya pe ra arribar a l'implantació
del control obrer en l'industria. El Sindicat ha
llençat la nota i la Federáció Patronal ?'ha re
collida totseguit, ha tingut un moment d'extre
minzent, i de seguida ha prés precaucions «enfront

camP anya.que

de la

s'acosta.

un
pul completament
Nosaltres, situats
allunyat d'una i altra posició, discorrerém uns
dies sobre un problema tan interessant com el del
control obrer en ?'industria, senyulant certes in
tervencions d'F,stat i el resultat de quiscuna ini
ciativa privada, sense que en aquests articles ens
proposem altra finalitat que la de vulgaritzar
Jets i dad,es de legislació d'cicí i d'alta sense tan
sois fer exposició de criteri per banda nostra.

en

en

* *

*

en

*
•

*

*

Conzencem per dir que els termes control obrer
no valen dir direcció obrera. La paraula control

intervenció, .de

pera no
francés
din que el control obrer no significa que'ls obrers
Vulguin venir a substituir els patrons, imposar

implica

una

una idea de

idea de

direcció exclusiva. Un

cura,

autor

los la seva voluntat i instaurar la dictadura del
proletariat alla en ara hi regna exclusidament
el cap d'empresa;- encara que, entenguis bé
tanzpoc significa solament que
afegeix
el personal d'una empresa hagi de tenir sols
el dret de mirar,. la facultat de documentar-se so
bre el que passa en el treball, el dret de presentar
reclamacions i formular queixes. Entre un isaltre
extrem es troba el veritable concepte del con
trol obrer, qur e pot definir-se amb en Picard com
—

—

el dret de
,

participació

deis obrers

en

la

gestió

de

les empresas.
I cona aquesta

participació en la gestió pot re
infinitas modalitats, .nombre indefinit de
formes, d'aquí que'l control obrar sigui aixima
vestir

variadíssima segons els llocs' i les lleis.
resta limttat a una inter
venció en la gestió dé questions obreras (i d,eve
gad.es a quiscuna entre .aquestes); de vegades les
atribucions son les que corresponen a un verita
ble ?'onsell o Comité de direcció amb tots els po
ders del »latea.; altres vegades' es limitara a un
treball de senzilda consulta per a entetre l'opinió
obrera en els problemes que a la mateixa puguin
afectar; i, darrerament, hi haura ocasions en que
el control s'extendra a'nontés tenir dret a,noticia
teix

cosa

De vegades el control

Quin

és el pensament que s'adueix per a trobar
base de dret al control obrer?
Es evident que els obrers es llenlen a la petició
del control perque creuen amb ell obtenir l'acon
seguiment d'un dret, dret que resulta, segons
del mateix exercici del treball. Es consideren ells
una

autors de la prosperitat del negoci (quan
consideren com a únicia causa de la seva
marxa i del seu bon
resultat i deis guanys del
mateix, segons el marxisme) i ter aix-b dernanen
una participació en la gestió de la direcció.
Hi ha patrons que cerquen mitjançant el con
trol obrar la practickt d.'un ideal de justicia, ja
que essent el treball un factor de la producció
com ha és el treball i la técnica, no hi ha perqué
excluir-lo (diuen) de la direcció de la mateixa.
I són al tres els patrons que van a l'establiment
del Control per esperit utilitari, aixa és, per a in
teressar els obrers en ?'obra conjunta de la produc
ció, estimular aixl Vestal-1 deis mateixos i fer
que's prenguin com a cosa prbpia la prosperitat
de ?'empresa.
I, darrerenzent, són molts els que no troben fo
nament racionial ni juridic al control obrer, s'o
posen resoltament al mateix-, i Ii retreuen com a
defectes Vatac al dret de propietat del patró, el
seu origen revolucionani (especialment a Russia i
a Aleman.ya, encara que no a Noruega, Inglate
i alguna nació d'América), el seu tracas
rra
absolut en alguns, indrets, especialment a Rus
com
no

sia.,

a

es

etc.

De tot hi ha. Perb és evident que els assaigsl
de control són molts ja en el món, i que, per tant,
no es pot passar a ulls clucs vora el problema.
Primer en la legisiació, i d,esprés en els fets veu
rém molt rapidament el que s'ha fet en diferents
palsos, i potser aixb, lata amb la realitat socia4
del nostre, ens dónara alguna idea útil per quan
el problema s'hagi de resoldre a casa. nostra,
el cas arriba.
JOSZP M.' GICH
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Mal més vells!
Quan la humanitat tenia dos mil anys, no
cubría encara tota la terra, no havia com
plert el fi que en la creació Déu 11 havia
imposat quan va dir a Adarn i Eva tot just
sortits del seu poder creador z. "Creixeu i
multipliqueu-vos i ompliu la terra". (Ge
nes. 1,28). La humanitat, pero, que estava
encara en la infáncia per la seva edat, era
ja vella i caduca per, haver-se apartat d'A
quell qué té poder de donar una joventut
perpetua, havia esdevingut un instrument
inútil i Jehová, com ,bou agricultor, la va
podar terriblement arnb el diluvi universal
no deixant-li sinó Un cap, la familia de Noé.
I va repetir a la familia de Noé el mateix
manarnent: "Surt de l'arca... i entreu, a la
terra, creixeu i multipliqueu-vos datnunt
d'ella" (Genes.

VIII-17).

Passaren uns quants mils anys després
del diluvi, no s'havia encara complert tota
la llei del progres, la vida de la humanitat
era encara vida d'infant, el seu esperit, per,,
ja vell altra volta. L'idolatria, l'error
era
i el vici fan tornar xarugues les societats.
Déu, que havia donat paraula de no en
viar altre diluvi com aquell deis temps -de
Noé, va voler. que es renovés la joventut
de la societat humana amb una transfusió de
vida divina.
"El Verb es va fer carn i va habitar entre
nosaltres."
D'aquella data, encá, una onada de joven
tut ha envait la terra, onada que és cada any
renovada, de manera que la transfusió so
brenatural de vida divina dura i perdura
a favor de tothom que's posa a l'escalf d'A
quell que és la yesurrecció i la vida.
•

* * *

Si guaitem bé, veurem els pastorets in
genuos obsequiant a Jesús amb la seva sin
ceritat, simplicitat i modestia, caráctérs im
manents de la joventut.
Si esperem un poc més, vettrem arriba
als Reis d'Orient passejant la seva ingenui
tat per la revellida Jerusalem i preguntani
candorosos com uns nens a Herodes: "Or
és que ha nascut el rei deis Jueus".
Darrera d'ells seguirem nosaltres i por
tats -per l'estrella farem cap a l'altar i vera
ment tnenjarem en l'Eucaristia a Jesús In
fant, imaginant-nos que ens ve allargat per
les mans de Maria Verge, essent-hi present

Sant Josep.

I la transfusió quedará feta: ploraren,
infants i dintre d'aquell ambient i ami;
Jesús dintre- de nosaltres ens sentirem, pet
miracle, plens de sinceritat i simplicitat
puresa i modestia... i esdevindrem infants
I, si volem, mai més tornarem a ésser
vells. Amén.
JAUMV, R AVENTOS
.

com

•

Presenlímenis de Nadal
Pastoret de la contrada,

que'm dieu d'aquesta nit ?
--Que un misteni indefinit
ara abriga l'estelada.
Es tremolosa de fred
avui cada estrella bella :
veis aquella, veis aquella
que par que conti un secret ?

La nit

es plena de Déu.
Un divol per les muntanyes
porta en ses verges entranyes
la cmtedat de la neu.

Quina
Mal blanquegin els cabells damunt la nos
tra testa, mal la m,alícia del món hagi con
taminat el nostre esperit, uial les passions
incircumcisses hagin pogut rompre l'elasti
citat deis nostres nervis i la frescor de les
nostres sensacions, tenia' a má una medi
cina segura contra totes- les xacres de la se
nectut

espiritual.

Anem a Betlem!
Si escoltem bé sentirem les cantúries an
géliques, que inviten a tota la humanitat
a donar glória a Déu i a posar pau a la
terra, i els ángels no es fan mai vells, són
sincers i sencills.

olor de „primavera
fa l'atmetller vigilant
qui ja ha oberta sospirant
i tendra sa flor primera!

baix, l'aigua. que plora
en séquia distant
sentiu com estrafá el plant
Allá

corrent

d'un infantó nat de l'hora ?

Talment així ploraria,
en sa nua tremolor,
si

boal o en establia
Infantó nos naixía,
naixia un Rei-Pastor.

en

un
nos

LLORENÇ RIBER
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PAGINA BLANCA

Un Mil que

no

cobra del joc

L'Asil de Pobres de Si. Vicents
de Paúl, d'Hostaranchs
Vigilia

de• Nadal, fa de bon escriure parlant
que la educació religios'a de Ilurs tills que forma
ran
les masses obreres de-demá.
casa de beneficencia de Barce
lona que no s'ha volgut contaminar amb els di
Al costat deis infa-nts, els vells.
quaranta
ners del' vici. Aixel sol ja és un títol de simpatia,
anys., que es dóna a .25 ancians el dinar 'del
mitgdia; a n'ells i a nitres' nialalts 'pobres s'elS
nostres 'lectors sentirán sens dubte per una
institució no maculada 'per l'or fastigós• de la assisteix també a domicili ; s'els hi porta ali
ruleta, el més viu i legítim ápreci. Es tracta ments i remeis. Aquest servei de malalts, (lit
d'un asil que s'acosta a la mitja centuria: es
de la Visita Domiciliaria, signé fundid 'amb el
una obra
venerable, dones, per distints concep
del Menjar deis avis, l'any 1882. L'irradiació
tes. Fundat ía quaranta sis anys, o sigui en '1876,
espiritual que la visita (lú a les llars obreres,,
la seva antigiietat és tan respectable com la seva
constitueix un dels aspectes més formosos del
labor i missió;, el bé moral i material a la gran bé que l'Asil d'Iilostafrancs '.realitza
barriada del SO. de nostra •eiutat : els suburbis
Coopera felivnent ti n'aquesta irradiaéió he
industrials d'Hostafranéhs, Satis i la Bordeta. Mica .la Obra pia de "Regularització de Matri
Amb goig prenem, la ploma per a donar a les monis Pobres" baix l'advoCació (le Sant Vicentá
Filies de Sant Vicents de Paúl, d'aquella santa de Paúl, inaugurada l'a.,ny 1879 'sota els auspicis
.ftindació, de tot cor les bones festes.
del memorable Bisbe Urquinaona, Fins a l'any
La caritat básica d'aquest institut és l'instruc
(914 slavien efectuat, .tutelats per la Obra, 1,97
ció gratuita als fills deis obrers. N'acullen de
matrimonis' i 260 legitimacions de fills. Xifres
600 a 700 entre, nois i noies, a tots els quals
que parlen per sí soles i que són un exeniple
s'els dóna ensenyanca de Párvuls i elemental.
eloqüent de socio/ogict practica.
Ifi ha també a la Casa un dispensan i gratuit
Vescola. femenina data de l'origen (le la casa,
Creada que fou per a aixpplugar i educar les (le medicina, un. son visitats els malalts que s'Id
presenten. Una farmacia serVida per Germánes
noietes de famdies treballadores que voltaven per
aquells carrers, mentres pares i mares eren a
complerta aquesta asistencia., facilitant medicines
la- fábrica. La masculina, és més recent. S'ins
als més necessitats.
lallá en 1908, amb el bell nom d'Escola de Jesús.
La 'Insta és llarga, de les obres que radiquen
Allí els instrueixen i els preparen per á la pri
en
el vast casal deis earrers de Lamotte i Hos
tals-Francs, veritable enciclopedia
mera Comunió, i es sembra aixís en els futurs
caritat cris
obrers i obreres d'aquell districte la Ilevor be
tiana. Cal mencionar la "Germandat de la Santa
'leida qué ha deresisitir a tanta cogula com
Ag,onia", establerta l'any Í902, la qual, mitjan,
els bi será a
çant
la quota insignificant de cinc centints a la.
hom
mans
tirada. Quan
yeti d'una
religiosa
setmana,
ássisteix .als obrers pobres en les en.devastació
moral
i
banda la
de l'esperit de tants operaris i d'altre banda l'in
ferrnetats, procurant que no deixin de rebrer,
diferencia de tants amos, que poca cosa fan per a ving,uda la hora, els Sagráments, i, en cas de
la salut
mort, sufraga l'enterrament i el bl, de l'anima.
espiritual deis primers, hom no pot menys
1-Ti funciona, també un Rober per a vestir a les
deis asils deis barris. industrials,
sovint desatesos i menyspreats per part deis qui
famílies miserioses; la obra -de les. Vídues en
menor deurien i podrien ajudar-los, i que no
favor de les dones pobres reduide.s a n'aquest
ohstant són una diga preciosa sense la qual la estat per la terrible epidéniia de 1916, les 'quals.
malura revolucionaria seria força més terrible són socorregudes anil) dos quilos de pa cada set
encara del que és. Foques obres cristianes ,hi han
mana; el Catecisme per les dones humus casadeS
d'utilitat més urgenta i més asenyalada qite
amb fills, i la Escola
i les classes de
evangelització de les fámílies (le treballadors i vespre- per a les noies que treballen.

'd'una benemérita

-

.

•

.

ple-nes

.°

d'enrecordar-se
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Per dissort dolorosíssima, una de les funcions
més típiques de l'Asil d'Hostafrancs, de la qual•
no hem parlat encara, ha hagut de plegar, fará
un any dintre de pocs dies El Restaurant Ma
tern i Escolar allí installat en 1912 per compte
de la Junta de :Protecció a l'Infantesa, i que
cessá en 31 de, Desembre de 1921, malgrat el
bé immens que feia, car arriven a 70 les do
nes i a 150 les criatures que s'alimentaven dia
riament en aquell refetor, generosament admi
nistrat, a despeses de la Jun'a, per les benemé
rites monges de l'Asil. jo he tingut oca,sió de
visitar la paralitzada installació. Quinaí pena, i
quins comentaris més tristos venen al cor con
templant freda la cuina monumental, apagats els
forns que per derrera vegada s'encengueren.l'úl
tim dia de l'any, i buit l'espaiós i gai menjador;
utilla`ge magnífic de caritat, immóbil i sense es
merç, al bell mig d'unes barriades atapeides de
gent mísera! No es trovará la manera de que
torni a actuar el RestaUrant de Maternitat d'Hos
tafrancs? Durará molt el que les dones i les
criatures pobres d'aquells barris en passant pel
carrer
de Lamotte pensin o diguin: aquí dins
hi han fogons i cuina i plats i taules i un men
jador gran i confortable; peró no hi ha menjar
ni foc per a céaire'l?
Ah, lectors! No sois l'almoina no creixpar
lem de l'almoina deis justos, no de la falsa al
moina del diable,—sinó que minven les entrades
en moltes cases de beneficencia. No sois les des
peses creixen, sinó que tant l'Estat com les cor
poracions, que háurien d'ajudar d'una *manera
més decidida l'acció humanitária de instituts
aixís que tant estalvien als presupósits públies,
d'afavorir-los, ni planyen cárregues, ni
en lloc
mantenen anteriors auxilis. L'Asil d'Hostafrancs
ha sufert un fort desequilibri per l'acció ine
xorable del fisc, que li exigeix ,crescuda con
tribució territorial. Es més: l'Ajuntament li do
nava 2,000 pessetes l'any, que suprimí fa temps,
i la Diputació projecta retirar-li una módica sub
venció de 1,000 pessetes. Tot aixó fa encara més
heróica i meritória l'abstenció de l'Asil d'FIo'a
francs a la "sopa" maléfica del joc, mercés a
l'actitut convençuda de la Superiora, la vete
%
Sor Paula Bayona, de llavis de la qual
rana
tinguerem el gust d'escoltar el lema que la ins
pira: "Ço que vé de Déu, ja em basta".
A un deis patis d'esharjo, on juguen els in
fants, que és voltat d'una galeria, el mur d'aquesta
está cobert de máxitnes en llengua catalana, re
ligioses i morals Una d'elles ens frapá desse

guida

:

•

"Saps la
L'hospital

fi del
o la

jugadó?
presó."

Els asils, escoles i collegis que cobren de

joc,

no

quina lliçó

sabem

deuen donar als nois

respecte d'aquest funest vici. La conciencia els
mana damnar-lo... peró la gratitut els ha de fer

desitjar que es mantingui i que prosperi.
Ço que ve de Déu ja basta, a la Superiora i
a
les Germanes, de l'Asil d'Hostafrancs, que“
ofereixen en els dies actuals l'exemple preciós
d'una invencible fé en la Providencia. La Pro
videncia de Déu administra els bens humans per
mijá de la voluntat deis justos. Lectors, fei
quelcom en favor de l'Asil d'Hostafrancs!
Que es vegi recompensada amb el generós fa
vor deis cris'ians, aquesta entitat que tant noble
ment refusa la protecció del Mal Esperit. Fins és
qüestió de justícia, suplir en lo que's pugui la
manca d'uns
diners que el diable prou voldtía
regalar. Ciutadans, ajudeu a l'obra de caritat que
fa l'Asil de Sant Vicents de Paúl d'Hostafranes
(carrer d'Hostals-Francs, 13, prop de l'Església
Parroquial del Sant Angel Custodi, i derrera
del Mercat). Ajudeu, sobre tot, a n'aquelles es
coles per nens i nenes d'obrers, a n'aquella vi
si'a domiciliária al s obrers malalts d'aquell Dil
tricte VII poblat de fábriques, on la obra d
l'Asil de que parlem és la principal i la mé

antiga
Ajudeu-lo, sobre tot, en aquests díes de Na
dal i de Cap d'Any, que sembla que l'almoina
que és fa en ells puja al Cel més depressa. Car
representa l'almoina deis pastors i deis reis (sin
bol de la gent modesta i deis poderosos de bo

cor)

al

Infant

Pobre

d'Obrers, Jesús.
R. RUCABADO.

Vírlul de Nadal
Entendrimenrde les vellínics
amb esplendors primaverals.
Ara creix l'any dins les cantúries
I morirá sense trasbals.
nu, ja la semenea,
l'Infant dintre el si matern,
atnb vida nova que comenca
salta joiosa dins l'hivcrn.

Sota el camp

com

T tu, desembre,
com

sents

un

que•volies
joventut,

ene-any la

que s'animen els teus dies

d'aquesta maternal virtut
que de la neu fa prim-ries
i de l'any vell el Nou-Vingut.
J. M. L,OPEZ-PTCCV,
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El prohom ínconeguf
hom esmerça tota una existencia en la
consecució d'un fi, si abans de trobar-se al cul
del sac de la vida es copça el voler i encara resta
un doll de corda relativa en el rellotge del viure,
podeu ben dir que heu nascut de peus, perqué
el fat mofeta acostuma a gastar la joguina clás
sica del gat i la rata entre els nostres éxits, i
el finis que corona opus.
Per aixó el nostre bon amic i antic importa
dor de calçat mallorquí senyor F'rancisquet podia
cantar a tot pulmó l'himne de la victória, titie per
ell era aquella dolça romança italiana, mig xiu
lada, mig taralleijada, mig pinyolada, que co
mença ritorna vincitor que tan li havia fet vibrar
l'esperit a les golfes del Liceu els diumenges al
vespre en que la tradicional vaga sabatera de les
matinades del dilluns Ii permetia arribar a veure
a l'heroi Radamés fins que el soterren.
Oh! quina febrosa iFlussió Ii produien els pro
tagonistes de totes les óperes, ja des de jovenet.
Tots ells tan gentilment tivats, tan simpátics
sobre tot, tan celebres, perqué no n'hi havia ni
un sol que es desempellegués en una obscura vul
garitat. L'un, era un pintor popular, l'altre un
noble de niçaga, o un capdill, i ádhuc si algún
resultava una mala persona n'havia fet de drespes.
Natural que tots acabaven malament, i aixó el
desplaia, perqué a veure per quins set sous un
borne que ha fet tronar i ploure, en el bou sen
tit de la paraula, no ha de poder morir al Hit
d'un dengue cançoner, després d'haver fet tés
tament, i rodejat de la familia tot donant bons
consells i tendres comiats? El bonic que far:a
aixó amb música d'En Verdi! Tan artístic i edi
ficant! (Hom no arriba a compendre per qué la
moral i el pentágrama són sempre inversament

Quan

proporcionals).
Puix bé; deixant de banda el fusellament, la
forca, el punyal enmatzinat o la tisi galopant,
el senyor Francisquet, le jove, tot fent cua al
carrer de Sant Pau per obtenir un seient situat
al centre, d'on poder linear, amb el concurs d'uns
binocles tarats, el divo, s'havia jura: en les pre
goneses de la consciencia reixir de la grisor
social a que l'ofici i possició tranquila 1 assen
tada del séu pare (era sabater) el tenia des

tinat
Així que

deixar el nogoci, oi més am
pliant-lo, car havia aprés de Ilavis d'un oncle
valenciá sentencia un xic adulterada, primunt vi
vere.„ ("primum bébere", era l'executória fa
sense

minar),

va
començar el séu esforç per surar i
fer-se célebre.
De primer les va empendre amb la Poesia, la
més inofensiva i pacient deis entes abstractes,
peró no s'en va enterar més que una cosilla ger
mana de sa mare a qui va dedicar una espata
rrant décima el dia del seu Sant; un noiet del
barri, enalfabet, que duia a la llaçada de Primera
Comunió un sonet de setze sillabes brodat a punt
de fistó, i un client, el qual va comprar uns cor
dons per les sabates i li van embolicar amb el
Cant XXVI i mig d'un poema bucólic al Pa
(s'enten, al déu). Do tots els treballs que va en
viar a tots els diaris, semanaris, quinzenaris i
mensuals, no n'hi van publicar ni un. En una pa
raula, xicot comprensiu, peró, es va convencer de
que els versos no eren el seu fort.
I llavors, conseqüent amb la seva noble déria
de brillar, de fer soroll, va pensar dedicar-se a la
política. De primer com element passiu, acudia a
tots els mitins, reunions, sessions necrológiques,
etz. etz., sense voler distingir-se per illustrar-se
no més, per
orientar-se, perque ell trobava in
digne del seu futur gloriós l'adscriure's a un par
tit determinat. Eh l seria ell per ell mateix (Vet
aquí tota una frase). Jamai va picar de mans i
el mateix concorria a un acte org'anitzat pels fe
derals, que pels progressistes, que pels lliberals
unionistes, que per els d'En Sagasta. Als anuncis
de tots els actes públics'haurien pogut posar des
prés de "Oradores: Fulano, Menguano", "Audi
tor: Don Francisco N. N." (no volem delatar-lo).
No fallaval
Un cop enmestrat i coneixedor de latiguillos
va començar per compte propi la seva vida pú
blica a l'edat de cinquanta anys rodons.
Va debutar .a una jovenívola "Liga económica
de la vecindad" o "Liga de la vecindad económi
ca's (no recordem l'ordre), i d'allevores en ça ha
donat un seguit de conferencies sobre els ternes
més variats i trascendentals; des de "Consecuén
cies climatológico-internacionales de la gran' gue
rra europea conflagatoria mundial", fins a la da
rrera que ja la va pronunciar en catalá i li va
valer la pa`ent definitiva: "La Política d'En Cam
bó i las noves teories sobre el comerç del calçat
cosit a baix prcu".
Finalment es el regidor popular independent de
la barriada. Ja ha arribat al cap d'avall. Ja la
familia tindrá un prestigi. Ja no és el senyor
Francisquet, ni sisquera Don Francisco, ja Ii
adressen les comunicacions amb un preambul
d'Illustríssim, i qui sap si ami) el, temps pujará
a E,:cellentissim, o tal volta a Reverendíssim. La
qüestió está en començar.
Quan passeja per la ciutat té la segure`at més
complerta de que tothom el mira reverentment i
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diu: "El
s'está de

regidor." I sobre

tot la

portera que

tació exacte

palica amb el guardia urbá que l'ha
tocat d'ordenanea (abans
municipal).
Ara
vigilies de Nadal sí n'ha rebtit de feli
citacions dirigides arnb afecte i acatament; de
tot Barcelona! De segur que ja
conegut adhuc
1-1 Sarriá, aixó que
agregat fa
parell

tercer..

a

la que

va

passar

a

la veina del

la minyona:

t'ha dit?
—Res senyoret.
—Pero al dar-te-la
sim Senyor... ni res.

es

ser

a

—Que

era

en

va

Crida

un

—Així
a'rriba

de dies.
Una cosa l'ha desencoretjat. Una de les tarjes
tenia versos al darrera (gentil manera de treure
dos pessetes) els. va llegir; acabaveri. així:
"... con pavo y satisfacción, le desea, El Basure
ro." El senyor Francisco l'ha rellegit. A l'encap
ealment no deia res; de seglir que era una felici

no

mateix:

no

ha indicat per l'Illustrís

"Pel

senyor

Francisquet,

Acota el cap desencoratjat:-LL'escombraire...
saber que soc regidor... Aixó que cobra del

•Municipi!

Jur,1 VILA

ORTIZ

••

La grácía que

ens

duu

rínfanf
Cada any, quan el fret ve a apaivagar les pas
en tata cosa com un
sofriment callat,
retorna el record i la commemoració d'aquell es
devenimeni sense parió en la :Ilistória, de la
vinguda del Fin de Dép al món embolcallat ami)
un
cós com el postre que .ens el ..fa sentir més
butná.

sinns i In ha

•

L'Infant jesús,

preparació de la seva
trameté la.pau. La pau
és una situació previa a la vinguda de la grácia
divina. Si volem rebre aquesta• grácia necessitem
de primer viure en pan. El cor de l'home i el cor
deis poldes es!ft bullent de males passions. Els
odis i els egoismes hi 1/pinten i -1:agavellen, Ca
el raig Ilurinnós de• la pau que esquinci aquella.
.tenebror, cal el. gra de sal que foragiti aquella
corrupció per tal que la grácia de l'Infant hi
entri.
on es troba la pau ?
Endebades la cerqnem
en la gloria del nostre
nom i en la riquesa i en
l'amor i en el plaer. La pau no está en aquestes
coses, ni cal cercar-la gaire lluny ni
gaire•amunt,
car está en nosaltres mateixos, viu
dins una es
cletxa del riostre cor i cal solament que ens
n'adoriem i la volguem perque ens amad a tots
nosaltres i resplendeixi al nostre entorn. Quan
ens
enmirallem en la puresa de l'Infant la pan
somorta dins de la nostra ánima pren vida, car
la pau sempre ve de la grácia que ens duu una
puresa d'infant. La pau costa sempre
d'obtenir
certament, a .desgrat de que sense cercar-la fora
de nosaltres podem assolir-la, perque cal tenir
en. compte que la pan
és el camí de la felicitat.

vinguda

a

con)

nosaltrés,

ens

a

I la pan tainbé es perd fácilment, sobretot: si en
cercar la pan hom
no cerca aítra Cosa que la
felicitat. La felicitat no és d'aquest món i el que
cercant la pau es creu que és d'aquest alón i
per bé que no ens dUgui la felicitat plena, sí que
ens duu el máximum de felicitat, a la qual
podern
aspirar en la nostra vida en el món.
La pau s'obté.amb un sacrifisci que alhora que
dóna pena, dóna goig, i un gran góig, car ban
deja del nostre esperit les tenmestes congriades
pels odis i hi aporta la dolcor de l'amor que ens
alleura la dolor de les ferides i ens fa sentir
gennans els uns deis altres.
Si ens fem infants en el nostre cor, ens igua
lem totS els homes. La mala fe fuig esmaper
duda .sense un tocorn on 'arrapar-se Una santa
humilitat ens ageganta si tenim el cor pur com
el d'un infant. Una noble i elegant indulgencia
ens
fa di ssi ni ular i perdonar els torts que se'ns
fan.- Una honesa sublim ens fa tornar bé per
mal. L'orgUll, la luxúria i l'odi fontanes conta
minades 4c gairebé tots els mals resten es
troncats.

Cerquem, dones, la pan- en el nostre esperit
mateix. Deixern-la volar lliurement en tots els
actes del nostre viure. Reviscolem-la quan sem
bli que se'ns decandeixi ami) la grácia humana
que ens duu l'Infant que hi ha en tots
•fiosaltres,
arnb la grácia divina Ole ens duti l'Infant que
nasqué fa tants anys i que no es cansa mai de
fer-la florir en els esperits deis bornes, oil la
eatii troba aeolliment i bona voluntat, per
humils que siguin.
R. NEGRE-BALET

••

La

de Nadal

nit

és

d'alegria

nit

Dibubc d'En Joan Llimona
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CATALUNYA SOCIAL
neja,

El Alada!

se'n

poble

segons el

D'entre les festes de l'any cap com la de Na
dal és més festejada, més popular, amb caient
tant multiple i variat. Al costat de les practiques
religloses cristianes s'hi troben coslums i tradi
cions que porten llevat pagá, degut probablement
a l'alt gran de misteni que
representa per al po
ble, el naixement de Déu fet Home.
La gamma extensa de dites i costums aplicada
a aquesta nit memorable, rublerta de
meravella,
així a ciutat com a muntanya es inagotable. Si
posem atenció a la paremiología popular, veurem
la significacíó que es dona a la diada i trobarem :
De la Puríssima a Nadal
diset dies hi ha ca
bal, altres diuen:
Santa Llúcia de La Bisbal
tretze dies d'aqui
Nadal, i també:
De Nadal a Carnestoltes
set setmanes de
simboltes. Hi ha també la tant coneguda que es
refereix a la creixenga del dia, que ha d'ésser
antka puix revela la procedencia d'abans de la
reforma gregoriana del Calendar.
—

—

—

que

no

els plau la gent batxillera, escapant

poder

ésser vistos.
també el, costum que hi havia en
altre.temps de guarnir les esglésies durant la mis
sa, la nit de Nadal arnb penjolls de neules pos
sades planes com hósties pintades de variats co
lors i a la Vegada el que les- fieules fossín com
lío són encara les darreries típiques del dinar so
lemnial d'aquesta diada: D'aqui n'esdevingué el
costum per enganyar els innocents, pocs dies des
pres, d'enviar-los a cercar els neulers.
Altre costum popular fou la de les Falles de
Nadal, go és encendre fogueres a semblanea de
les de la nit de Sant Joan, com una mena de re
cordanga de l'antic culte
foc, celebrant els dos
solsticis de rally erd'hivern i el d'is iu. El plantar
arbres a la plaga davant de l'església, go que
donava motín al sortir de missa a espansionar-se
en festes d'alegría, essent creenga que si es to
rraven pinyes 1 una vegada trets els pinyons, es
partien per la meitat, a dins d'una de les cares
s'hi veia la figura de la má del Jesuset en actitud
de beneir.
sens

Curiosa

es

•

una planta
collida la nit
malgrat s'hagi `assecat, reverdeix la
a l'apuntar l'auba; peró ha d'hayer
estat posada damunt d'una taula parada amb
tovalles blanques, un porro pie de vi, un cá,nter
amb aigua i
Ilum encés, que ha d'ésser d'oli
o un ciri de l'església.
Els infantons nascuts aquesta nit, el poble creu
que tenen empremtada
la llengua una creu i que,
la seva saliva ós goridora de malalties malignes.
Més d'entre les moltes cos'ums que
poden
recordar cap tant escaienta com la que en pobles

També

es

diu que

de Sant Joan
nit de Nadal

es

Per Santa Llúcia—

pas de puea

un

un

Per Nadal

pas de

un

--

pardal

Per Sant Esteve— un pas de liebre
Per Ninou
un pas de bou
—

Pels Reis

—

ase

Per Sant Pa-u
Per Sant Antoni
—

Per Santa

qui no ho
mitga hora hi
es

un

—

Agnés

coneix

a

•

cau

pas de dimoni

hora més
Per Sant Vicents— el sol entra pels torrents
Per Sant Maties
tant de nits com de dies.
--

una

—

i

com

coses
o

a
en

fita de la poca durada que tenen moltes
aquest món, es diu sovint : Ha durat

durará.

es

de la muritanya catalana s'hi representava l'odo
ració deis pastors en recordanga d'haver sigut els
primers que a Betlem obting-ueren aquesta grácia.
Reunits els fidels a l'església guarnida i enilu
menada tota de festa, comengava la missa i la
Pastora amb sa filosa i lo. blanca capu'xeta es di
rigia a la porta on el majoral deis pastors de l'eh
contrada li fe:a entrega d'un present que a posta
portava dins del sarró, la pastora tot filant pujaba el presbiteri dipositant-lo damunt de una
alli preparada, repe'int l'operació amb els altres
pastors que restaven aturats al per' de la porta. En
acabar-se l'Evangeli una veu deja cantant.— Lesi:
dotze! i tot s,eguit el fluviol i cornamusa responia,
amb una tocada, 'entre altre ven deia:— Jcsus
és nat !
Nat
contes'ava un altre, replicant
primer—Nát! nat! sí! Seguia un curt d:áleg
dels pastors, inostrant-se admirats, peró a la fi
convenguts de la 'veritat, responcnt a chor
Gló
ria a Déu en les altures i pan en la terra als,
bornes de bona voluntat, seg,uit del cant d'un en
•

De Nadal

a

Sant Esteve

1s notable la piadosa costum de deixa foc a
la llar la nit de Nadal i aprop una cadira, perqué
és creenga popular que la Mare de Déu de vega
des s'eseau que entra a les cases, per a bolear
el Jesuset i aixl_pot escalfar-li abatís la robeta
i vestir-lo amb comoditat. La casa que obté aques
ta grácia se'n ven després recompensada, peró
si no hi tropa foc ni la cadira, no s'hi atura, la
casa resta mancada de la protecció del bou Je
suset i de la Verge; igualment passa si es tafa

—
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filall de cançons populars própies de la diada,
que per aixó se les nomena Nadales, al só de les
quals els pastors donant-se les mans, fent sarda
na ballaven bo i repicant amb els esclops for-ats
les lloses del sól de l'església, tenint el manyoc
al bell mig de la rodona; fins que posats en ren
glera de dos en dos de cara a l'altar, fent tres
passes endavant i dues endarrera anaven avan
çant vers el presbiteri cantant:
Anem Pastors a Betlem
caminem anem anem
alli farem sardaneta.
Tunc que tan tunc
alli farem sardaneta
Tunc que tan tunc
que tan tunc que tan teta

parada

feien un acata
davant portant el ma
nyoc tot emperifollat de cmn es seguit del Ralada
que duia un parell de cistelletes plenes de pre
sents penjades a la crossa del pastor i els detués
pastors també amb les seves pujaven a l'al ar on
el Sr. Rector els presentava el Jesuset dient:
Jesus es nat venite adoremus, i els pas'ors ge
nolls en terra devotarnent l'adoraven oferint al
Divi Infant el primal de la ramada que dexaven
a l'altar junt ami.) els altres presents.
Acabada l'adoració deis pastors anaven a ado
rar
els homes presents a l'església, després les
dones i fins a l'acabament de la hnissa tot eren
cantúries de Iloança executades pels propis ficlels
de les que el nostra cançoner popular n'és tant
abundosament rublert dedicades a commenaorar el
naixement del Fill de Déu fet Home.
i

a

l'acabarnent de cada

ment.

El majoral

anava

—

AuRar CAPMANY

Hiniuminizzionnimmimmlimminiguimilinnum
En

aquest Nadal,

aquestes festes
els

pobrets

ni

la Sta. Creu,

no.

en

oblideu

!'Hospital

de

de Barcelona

Or,

íncens í mirra

Enc que pels cristians tot rally és
sempre troben al bou Jesuset dins
si

no

l'aparten

per

sa

voluntat,

Nadal, perque
el

Sagrari

sempre al fons del

l'Església santa celebra especialíssimament
gloriosa, Mica diada del Naixement del nostre

cor,

la

en aquest sant mes de Desembre, el darrer
de Fany i primer de tots els mesos, car hi fruitá
la més dolça, saborosa i nodritiva de les fruites.
I, al bon Jesus, com tots sabem, acudiren, per
a retre-li homenatge d'humil adoració, els pasto
rets de les valls i de les muntanyes belemites,
*com també aquells potentats, vinguts de Ilunya
Reis, representant les
nes terres, els tres sants
més altes gerarquies del món. I si els pastors Ii
ofrenaren els seus* dons pobrissonets, tan grats al
bon Jesus, els Reis li feren present de l'Or,
cens i la Mirra, simbólics de .la Caritat, l'Adora
ció i el Sacrifici. 1 nosaltres, els cristians, hem
d'assemblar-nos als pastors, perque, com ells, tots
tenim, si bé cerquem dins la llar de l'anima, po
bres o tal volta riques °frenes per al nostra Rei;
peró als qui no podem, sens greu pecat, deixar
d'imitar, és als tres sants Reis; o, almenys, a
algún d'ells tres; que tot bou cristia, igual que
aquells potentats, té obligació d'oferir a Jesus
l'Or, l'Incens i la Mirra; i, en tot cas, un, al
menys, d'aquests valuósos presents.
Així, dones, vosaltres, els qui gaudiu de fol
gada posiciá social, l'Or no poden pas en cons
ciéncia regatejar-li. Aqueix Or que res no val,
que fins té un valor nega:iu en mans deis
l'esmercen en el pecat, l'heu d'oferir al Déu
Infant en obres bones; que per aixó os ha estat
donat. Guaiteu aqueixos hospitals nostres, tan
necessitats! Penseu en els centenars de germans
qui parteixen emmalaltits, i qui moren, ben so
vint, en llocs infectes, perqué als hospi als no
hi han prous llits; perque hi manquen mitjans
d'assistencia, quan tant milions es Ilencen boj a
ment o s'apliquen al pecat!
Penseu en els Asils; en aqueixes admirables
Germanetes deis Pobres, de Sant Vicents de
Paul, de Sant Rafel i en tantíssimes més; no
oblideu els Germans hospi'alaris; tingueu presents
tantes i tantes institucions benefiques, corn recla
i esperen l'almoina salvadora! Penseu en
men
els vellets desvalguts i en els misérrims petits
qui shi acunen i en els moltíssims més que no
poden ésser-hi rebuts per, manca .del miserable
metal! que es llença, en canvi, en estultes dis
bauts!
Vosaltres, fabricants, industrials, pa'rons de
tota mena i categoría; l'Or de la germanor, de
la paternitat, de la mansuetud, de l'afecte... del

Rei,
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saber-se fer cárrec, devés els obrers, els depen
dents, el servei; tots els qui de vosaltres cobren

soldada;

us dic, i no cm
crec-pas errar,
majoria de vosaltres no hagués regate
jet aqueix puríssim Or, la maleida qüestió social
no existiria, malgrat tot
l'enginy i la rancúnia

que io

que si la

del dimoni i deis

seus

Vosaltres obrers,

lacais.

germans

socialment més que

ningú de l'Infant de Betlem; vosaltres, només
que l'imiteu, baldament de lluny, ja Ii
donareu
l'Or qu'Ell us demana. 1 que poc vos costana
de donar-li; i com, ja
aquesta vida, vos el
cobrarieu amb escreix! Sí; doneu-li l'Or de la
paciéncia, de la constáncia, de la humilitat, del
propi menyspreu, del trevall acurat i sollícit de
bon feiner. No
sigueu avars, d'aqueix Or que
en

en

és el vostre, i per aixó
mana el nostre Rei.
*

no

*

pas

d'altre

os en

de

*

Ell també vol Incéns.
El!, si és un Infant, si és un Dome, és Déu
Infant; és l'Torne-Dért; i a la divinitat es cléu

l'Incens de la adoració; i aquesta, tots, tots po
dem, devem i cal que volguem. retre-li.
1, sinó, vosaltres rics, guaiteu els santuaris po
bres, els temples esbalandrats; aqueix nostre tan
barceloní i tan universal de la Sagrada Familia,
miren eom i quant li costa 'd'arribar a termini,
aqui on no manquen diners a desdir per a tantes
obres banals, i moltes vegades de cap proa moral
ni social. Mirem-nos aqueixa escassedat de Pa
rróquies a la ciutat nova, tan pretenciosa de, ri
queses, tan cofóia de capitalitat, i amb barris
sen
cers, assats més poblats que manta ciutat
-popu
losa, sense altres llocs d'oració que qualque ca
pella d'humil ,Comunitat. Les Parróquies, on són?
Ah, si cada u de nosaltres pensés en l'Incéns de la
adoració, no mancarien a BarceIcna les esglégies
parroquials, ni en el camp existirien tants temples
del Senyor en els quáls Ehl hi és hostatjat .rníse
•

rament

!

I si els qui poden no es recorden de l'Incéns;
per qué, tampoc fan ofrena del seu, al
Senyor,
els seus germans obrers, quan tan senzill, tan
faedor, és l'Incas que d'ells s'exigeix ? Com no
omplen% les esglésies; com ni tantsols a la santa
Missa assisteixen en sa major part ? Com molts
Ii neguen el tribut de la oració vocal, i, per ma
jor sarcasme, giten per llurs bogues el tuf afro
síssim de la blasfémia ? Ah, miserables de tots
nosaltres, pobres i rics, si no ens resolem a fer
°frena a l'infant, que es Déu, de l'Incéns d'ado
ració a que Ell té perfecte dret i nosaltres obli

gació estretíssima!

*

*

I, després, ve la Mirra. La Mirra del sacrifici,
que és de tres distintes qualitats, La més
selec
ta, el sacrifici voluntari, propi d'ánimes escolli
des, davant les quals cal que ens descobrim i aco
tem el front.
De les altres dues qtialitats de Mirra parlaren-,
només; que són sacrifici involuntári, peró accep
tat pietosament i huínil; sacrifici que's
presenta
a Déu en oblació pels pecats i
mancaments i com
a preu de glória venidora, tant
com per acata
ment a la divina roluntat; i d'altra banda,
el sa
crifici, demé,s 'd'involuntari, rebutjat, protestat,

blasmat.
La Mirra del primer és- tan plaenta a Jesus,
que en certs casos i circumstáncies arriba a
valer
tant a sos ulls com la expontánia i
voluntária im
molació. 1 tots els homes, totes les ánimes, sia

el que sia el Iloc que al món ocupin, tenen fre
qüenIs ocasions d'oferir-la al nostre Rei.
Veurem el negoci, el projecte, més dignes i
ben planejats, esfondrar-se o convertir-se en

dany.
Els

.treballs, manuals o inteHectuals,
les nostres, atencions manyspreuades;
els nostres favors desagraits; les nostres bones
obres bescantades; santes accions criticades, tal
volta murmurades, potser i tot calumniades. 1
així en mil coses més.
Les malaltícs ens visitarán; potser la mort
quan menys iii pensem; aqueixa mort que
no
respecta els arbres revellits, ni els tendres ar
brieons; les flors enmusteides ni les poncelles
a mig obrir.
Allá on creies un remei, hi trobarás un mal
pitjor; cercaveá l'amic, i l'escore() fiblará veri
nosament la má que, cor obert, tu allargaves...
I així tot i a cada motnent.
Si en tenim. d'ocasions i motius d'oferir al bon
Jesus la Mirra pura de la acceptació de sacrifi
cis dolorosos, ni cercats, ni desitjats; ádhuc de
fugits. Aquells sacrifícis repugnants a la nostre
naturalesa d'homes; repugancia natural, que fa
tnés grata al Senyor la acceptació nostra ; Mir'ra
pura que converteix en grácies i misericórdies
l'Infantó de Betlem.
nostres

malmirats;

*

Malaventurats si

*•

els açceptem i en protes
tem
airats; car els sacrificis no ens mancarán,
peró en sentirem doblada i sense fruit la seva
dolor.
no

Portern doncs, l'Or de la Caritat, l'Incéns de la
Adoració i la Mirra del Sacrifici acceptat, al

Jesus. Ell, en paga, ens ungirá el cor
d'un Nadal continuat, ja en aquest món,
mentre ens prepara en l'altre l'Hossanna eternal.
nostre Rei

de la

joia

*

VERAX
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Aquí la Jadea deixa el manten de dol i
deposa el sac de cilici; aquí la campinya
somriu i fuga.
S'encalce,n les verdors saltant per les mar
jades; i els marjes s'escalonen com arreglats
per una fantasía d'infant.
Se'n puyan les marjades fin s a !'altura
Santa Coya i s'endevallen fins
al camp de la Santa Pastura.
que conté la

Oh

Ephrata,

Casa del' p(1!
suprem!

la

fruitera, oh Batlem, la

ets bé el Santuari de l'idilli

Allá baix és el camp de Booz patriarca,
on espigolá Ruth
la moabita; alía feren lar
senzillesa de l'idilii, ,fona7nent de la casa de

David.

hereus deis anties pastors, hem d'a

rribar els primers.

Veniu, oh cors savis, conduits per l'estel
contemplat: hereus deis Reis Savis d'Orient,
trobareu bona acolligia.
Venia, adorem, postrem-nos a la Santa
Coya: plorem davant aquest misten i de pie
tat les !lagrimes de tendresa.
A prop en destinen encara els sepulcres
de Paula 1- Eustaqui i el de Jeroni, maxim

Doctor: cors qui es consumiren aquí
ditacions i pregaries.

en me

elegit per cam,bra natalicia del
de Reis! Oh pobre forat de la
ferro glorificat sobre els estels!
Oh estable

Messíes, Rei

En beneir-te 1 venerar-te, segella dins mon

el teu signe... Ah! que aqueix cor, esta
ble de Hsties, sia bressol de l'Emmanuel!
cor

L'aroma d'agaches garbes encara perfuma
la terra; els efluvis d'aquella nit damunt
l'era escampen .wainis d'Orint per les ge
neracions.

Mes, qué són, els somnis de Boo 1 les
proeses del Pastoret fin de Jessé? Qué són
sinó preludis- del gran ídilii de Betlem; me
ramita de pastors i d'angels?
Escrit

estava

pel Profeta: "I tu, Betlem

Ephrata, petita ets entre els milenars de
Judá; perd de tu en sortirá el dominador
d'Israel, i la seva eixida deis dies eternals."
Oh! aquí la tanyada novella de l'antiga
arrel de Jossé va treure sa flor: la flor apon
cellada en virginitat sota les ales de l'Es

Perit Santíssim.

Aquí a la ciutat de David, Jesús és nat
de María: és nat fill de David el Fill de M'u.

Ah! l'anunci i el cantic deis angels que
aquí ressona la ni! de Nadal: com ressona
sempre novell en aquest pctratge!
Veniu,

adorem-hi

l'Emmanuel, que és

Dé u arnb nosaltres: adorem-hí el pc1 del cel,
qui a la Casa del Pa se'ns oferoix dins una

lnenjadora.

Veniu, oh

cors

lzumulš, amb la vostra

sen

Oue hi ressoni sempre
yels, ennlic de salvació: "Glória
les altares i pan sobre la terna als
bono 7'0///1/ tat!

deis án
a

Déu

en

holles de

I ara, adeu, doka Betlem, bressol
del
Messies: oasi de consol dins la gran deso
lació de hiela.

Damunt tos costers que somriuen, només
una nota sinistra: el
puig de l'Hero
dium, palau i sepulcre del perseguidor de la

s'alca

innocéncia.

Al fons del teu comellar beneit, només
aguaita una maledicció: és la sfondalada del
Mar Mort, que es veu.com una amenala

l'horitzó de l'idilii...

MiQuli, COSTA I LLOBERA

ELS NUVOLS DE NADAL
Els nuvols de Nadal no- sé qué tenen
que són manyacs: no posen
gens de malicia al cel:
pel blau puríssim dokament s'extenen,
la llum de la posta
i de nit deixen veure
a

Es

una

veure

de lés

coses

suaus

algun

més

entre nuvols els

Tenebres de
més hi
que no

Nadal,

veig
en

s'encenen
estel.

alegres

estels brillar.

no sou

tenebres;

vosaltres
el dia ciar.
en

Ai, nit, que vas passant silenciosa;
ai, nuvols blancs que pels estels passeu;
ai, llum, que no tts enlloc misteriosa;
ai, portal de Betlem, que ets tot arreu.

volgueu

donar més alegria
parleu-me deis Nadals ennuvolats,
i em veureu com infant que somnia
que riu a lo que veu
amb els ulls aclucats.

Quan

me

JOAN MARA GATA,
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IMPRESIONS
Dins

el

deseMbre,

dcl
llum

cor

arnarant la

grisor

deis

s'escampa com un somriure
deis núvols quiets que cobricelen el son hinvernal
de Hila b!ava. lis Nadal que s'acosta.

aires,

una

suau

Iii ha en els camps

repós

un

dc tasca

acom

plida i de gestazió que recomença. L'olivera pa
triarcal sopluja la jovenívola verdor de les brulles
tendres. El plugim regalima per les soques retor
çudes i estremeix els brins naixents damunt les
terres en saó.
D:ns la ciutat tranquila, tancada als aires de
fora, tot sembla esperar les Pestes. El desembre
enter n'és com un Ilarg d:ssabte.
Diada de Sant Tomás: Plaça s'inunda de pa
gesos, niudats i plens de presses; el temps els és
just per a anar al Crédit, a cals senyors, a fer
compres, a l'hcstal, on ja els espera la madona
amb els torrons de barra que ha firat (els de
metla es fan a casa), ben empaquetats dins el
paner.

les Enramades,
La fira deis indiots aplega
un
Soleiet deliciós, la g,ent ciutadana, qui
tot aquest matí fa passeig de moda d'aquells volts
de l'antiga porta de Sant Antoni, on l'enyorança
sura encara de les vetustes »invades, amb llurs
amples valls encatifats d'ortigues i flor de van
ma, les altes arcades •de Ilurs Pons massissos i
els forats. tenebrosos de les set portes per on
fa quinze anys s'entrava a la ciutat conventual i
moresca de Mallorca.
A l'endemig comença a deixondir-se la ima
ginació de la gent menuda davant el feix de
sibina que, coinint una senalla de barba d'olivera,
tota htunida encara de la gelada matinal, acaba
de portar d'nsporles un missatge, mentre els pa
res despenjaven d'un indret, ningú sap quin, on
tot l'any resta amagada, una capsa misteriosa
curulla de bens i pastorets de terrissa, alegres 1
sota

•

relluents.
Aviat veurem el betlem compost al recó més
agombolat

del

menjador

o

ermita; el llenyater estellant

molí,

sota la

porxada; el

insecte, voltejant damunt el cos
ter ses antenes blanques; la gallinaire,i la corrua
dels pastors qui van a, la coya, per tots elš ca
mins que hi menen, del fons deis llunys munta
nyosos enfarinats per un mágic moliner.
Arriba la Nit gloriosa. Pels ernpedrats carre
rons

com

on

un

les ombres dansen entorn deis fanals

so

litaris, sota el fted de les estrelles cláres deI
firrnament, retallat allá dalt per les grans volades
de fusta, discorre, pacífica, la gent qui va a ma
tines.
La immensa Seu exulta com mai, inundada
per totrents de Ilum i d'harmonies. La gentada
l'omple; i en la cadira de pedra, al fons de la
renovada Capella Reial, l'esperit del Bisbe enyo
rat i inoblidable de les grans esplendors litúrgi
ques (t), sembla encara presidir-les invisible,
aquestes matines de Nadal.
Vet aquí que ara l'orgue ha canal, i l'orlada
deis psalms i el rajolí de les antífones slan es
tingit dins ún silenci d'expectació i de rniracle:
la Sibil-la; levítica, vestida de sedes grogues, puja
a
la trona, l'espasa erecta entre les mans juntes,
i entona el cant terrible:

"El jorn del judici
parrá .qui no haurá fet servici..."

Ningú sabria dir la secular esgarffiança d'agite
Iles Ilargues modulacions, augdals i planyívoles;
el tremolor d'estrella millenária d'aquell fil de ven
de tiple, sola i nua, qui munta deis llavis del
can'or infantil vers l'obra altíssima
de les
voltes,

I la missa del gall comença....
També de tots els indrets del pla, per un cami
de cingles i de llegendes, acuden aquesta lid a
una altra missa de gall: la que,
•

"dins el

de la saleta íntima.

aiXopluga el sant misteri,.guarnit
de serafins com papationes, fiairará de mandarines
pomes de Nadal.; i, en un Ilunyedar de taula
Primitiva, la vida oferirá als ulls -infantils (ulls
meravellats de Félix de Mernvelles) son deliciós
minúscul simulacre: l'escampadissa de les viles
per les muntanyes de .sui.o i dels. blancs ramats
Pels prats de molSa; el pontarró i el torrentol
qui per sota hi corre l'ermitá en oració i la seva
El portal qui

DE NADAL

cor

de la

muntanya"

•

canta allá dalt, a Lluc, al santuari de la Verge,
i que, dios la nit glacial que a penes forada, en
cesa, la llanterna de l'església, acompanya l'or
gue remorós de totes les aigües de la vall haixant
de les altures.
Com la del Poeta arnat al clos misterios del.
santuari pirencnc, s'envola a aquells paratges
es

(I(

El Dr.

Campins.

4
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grats al cor la nnaginació desvetllada, en guaitar
neral cruel, qui extermina els innocents, i els
la finor de l'aire desembral la cadena ,dels
doctors de la Llei, lectors de les profecies. i el
cims llunyans, mig fosos dins una blancor de
fatídic cant de la SibiFla, i Herodes, desespei at
neu i de boires cándides.
arrancant-se les barbes blanques
O poesia inefable de les reconades intimes de
"—
la Eerra! Er clot d'Aubarca, en la fonclária re
...la corona cm cau del cap,
mota, pósit de pau secular i inalterable, amb sos
el centre em cau de les mans...—"
olivars de cenclra, sa xarxa de caminets i torrents,
congreguen dins la plaga major, amb la gen
i ses figuretes de pessebre: Orient, tan recollit
del poble, forasters venguts de ciotat i de tota
dins la seva vall tancada, per on discorre el rierol
banda, que l'omplen de gom a gom.
verda,
solcant l'herba
i els blats tardans estenen
A l'endemá el sol es va ponent allá lIttny. da
llur catifa entre negrencs alzinars i serres grises;
Galilea, tan humil i tan alegre, enfilat allá dalt, rrera muntanya. La tarda nua i freda de gene,
amara els camps d'una ombra glacial, i, damuni
amb sa corona de molins, sota el cingle vertical
els sembrats verds i les muntanyes blaves, un
i solitari de Galatzó...
ametller descarnat. bada (cándid. dolcíssim pres
Com creix la suggestió deis noms i de les imat
sentiment primaveral dins el cor de la hivernacla)
ges, evocadeg al voltant de la llar encesa tot el
la primera flor.
dia, o de la taula que les Ilamineries nadalenques
engalanen, mentre darrera els vidres mullats, dins
Miouzt, FF,RRA
el jardinet ciutadá, la pluja fa degotar les sar
ments nues de parral i esmalta el fruit d'or i
*•
el fullam obscur dels tarongers!
El dia 29, celebra la ciutat la festa de la Con
quista. Per qtit: es perdé el bell costum de la Col
eada, l'espléndida cavalcada conmemorativa,, can
tada pel venerable Pere d'Alcántara Penya, el
Quan s'acosta Nadal, tot el món és amarat de
més popular deis poetes de l'illa, en la seva hora
d'inspiració més feliç, malenconiós actéu a la una idolcesa indefinible, que arriba a lo més pre
gon del cor i embolcalla Pánima d'un engís que
tradició moribunda?
l'ompla de goig.
"Ja ic sap ningú la história,
D'aquest goig en participa tothom. Cristians
del nostre gran rei En Jaume..."
i no cristians, creients i no creients, i ningú es
lliura d'aquest ençís de Nadal.
Malgrat tot, el Dissabte de Cap d'Any és,enca
Fins aquells que es tenen per invulnerables a
ra per a Mallorca el dia del rei En Jaume. L'amor
n'aquesta classe d'emocions, "per esperits forts"
concebut pel fundador de la nacionalitat catalana
invencibles, es senten dominats, afalagats, cor
a l'escalf de 1.9 laraula de Pere Marte!!, en el
presos per elles.
convit de Tarragona, és estat ben correspost ner
La mateixa Naturalesa inanimada sembla tal
d'Ultrantar, qui serva la memória del seu ment participant en aquest misteni
goig en
Rei, transfigurat en altre Roland per la llegenda que tota l'Humanitat se sent exalçada i en
certa
muntanyenca, amb filial 'gelosia.
manera
divinitzada.
Si els perfums de Nadal es van esvaint pláci
I com més dur és el -temps, més dolça i ma
dament com una boira d'encens, a l'Orient sor
nyaga és la festa.
geix l'estrella deis Reis. Un resso de corns Ilu
I com més fred fa, més tébia és la diada de
nyans estremeix el cor de la infantesa, qui tota
Nadal.
la nit els sentirá, entre somnis. Són ells, que vé
nen : en saltar del Hit ben de matí, els balcons
sera* plens de presentalles...
Ha fet un bell dia. Es sent el fred, peró la
"La nit de Nadal
tarda és bona. Anem a veure fer els Reis.
Es nit d'alegria",
A moltes viles es representa cada any el popu
lar misten. El cadafal amb el tron del Rei He
diu la canló popular. El gran poeta que és el
rodes, es disposa, ben enramat, a l'aire lliure, poble ha omplert de belleses la nit de Nadal. Una
sobre un fons de domás vermell. I ols Reis
bibioteca i no petita podría fer-se arnb els cants
d'Orient, vestits d'escarlata i or, travessant a ca
populars consagrats a aquesta nit nadalenca.
vall per entre la gentada vers el palau d'Herodes,
La poesia popular vessa d'amor i s'embriaga
i el majordom pietós i el secretani agut, i el .ge
d'alegria davant la Santa Coya de Betlem, da
en

Nada lenques

•

-
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Quant val aquesta casa?
Trenta céntims.
La trobo molt cara.
Doncs que es pensava que per trenta céntima ti donaria
calefacció central?
—

—

—

Jesuset, arracerat a la falda de sa
Santa Mare, protegit per Sanc Josep, defensat
del fred pel ale del bou i la mula, sota el sostre
tflig ensorrat d'una vella establia.
Si no fos diví aquest encís de la nit de Nadal,
vant del bon

:mina horror

30bresa,

no ens

causaria aquesta

escena

de

de cruesa, de ablandó?

Qué

és l'Ilistória sinó un film vivent deis suc
ocorregtits des de Adán fins la fi del món ?
els sers que contemplin aquest film no veuran

:esos
es

,escenes "-i els

objectes

historiats tal com es

una

casa

amb

ascensor

i

desenrotllaven;

táls com són en sí ? Qué per ven
les coses que passen, tan al viu el
que primer les contempla per estar-hi més aprop,
que el que les mira després per estar-ne més
lluny ?
Sí. Al Cel veurem i contempla.rem la Nit de
Nadal, el Misteri del Naixament del Fill de Déu,
com
si fossim a la Santa Coya aquella Nit fe
liga; com si, convertits en altres Sants Pastors,
en ,altres Réis Magos, adoressim al
bon Jesús
entre Maria i Josep, entre el bou i la mula, i
sota unvols dIngels
tura

no

veu

A. Z
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La Peda de la Epifanía
La
Tal volta

l'Església
coneguin

no

corn

dogmáfica

hi altra festa de les que celebra
Epifania, en que els fidels

la de la

poc Hur significació i entenguin
contingut dogmátic i el grau de ctig
nitat dins la Liturgia. No es considera com a
una de les festivitats principals del Senyor, sinó
com
la commemoració deis tres Sants Magos,
dits opmunment reis, a lo que contribueix
dubte l'aspecte popular de que se l'ha rodejada.
En la génesis de les solemnitats litúrgiques hi
han intervingut molts i variats elements; per bé
que no sempre és fácil determinar, amb precisió,
el procés históric que han seguit, sempre es ma
Mfesta la germinació de la idea dogmática, que

menys el

tant

seu

sens

és l'ánima que el comunica la vida. En ell tro
harem la explicació de per qué la festa de la

Epifania

la

que

inanera

la

és de major categoria en
festa de Nadal, que d'altra

Liturgia
no

la

Podem dir que tota
mula:

dogmática

de la

Epifania

es

sintetitza
la

en

eixa*,

realesa divina

fór
de

Crist,
és
"Manifestació de la Divinitat de
Crist, en quant en ella es funda la potestat re
gia." La grandiosa festivitat está, doncs, sos
tinguda per la idea de que Jesús és -Salvador i
Rei del món, per dret de sa filiació divina; puix
la Unió hipostática exigeix tota dignitat i excel
lencia, i, per tant, la potestat regia i el domini
sobre totes les Coses. Manifestació esplendorosa
de la divinitat de Crist, que es trasllú també en
son ,,Baptisme i en el miracle de Cana., de que
fa esment en aquest dia la Litúrgia.
La paraula grega Epifania, adoptada per l'Es
glésia Llatina, prova la concordáncia de l'Orient
amb l'Occident, al donar a la festa, vulgarment
dita deis Reis, el carácter d'aparició o manifes
Mció; si bé en la Litúrgia grega sobressurt més
La idea de la gran manifestació de la Divinitat,
:

salta

la Llatina, sobre tot l'actual, res
de la realesa de Crist, o sigui el

en

l'aspecte

clesenrotllo del
seva

séu

índole i de

Jesús

per

a

ses

Regne; la revelació de la
propietats. Apareix, dones,

corh

tots

a

//un/ de fe per

a

tots;

a gracia per
tots ; peró al mateix temps
proclama el dret de Jesús sobre tots: "Ecce
advenit Dominator Dominus, et regnum in manu
eius et potestas et imperium", que din l'Introit.
El sol de la Divinitat de Crist, surt avui en mig
com

a

es

deis núvols de l'a

seva

amarant de Ilum tota la

humanitat i infantesa,
terra; "Jerusalem venit

himen tuum".
No

anaven

creure

certarnent

equivocats els jueus
d'estar' revestit

que el Messíes havia

al
de

la reial potestat i que devia restituir-los sa Iliber
tat; el que expressaven els Apóstols, poc abans
de l'Ascenció del Senyor, amb aquella pregunta:

s'afiguraven una
reialme, un Messíes béHic
que els lliuraria del poder deis romans, i aquest
error queda plenarnent refusat amb la revelació
feta als Magos, que representen la Gentilitat, del
Regne de Crist, en son carácter espiritual i uni
versal i no limitat al poble escollit.
Jesucrist venia a salvar tota la Humanitat ;
per aixó, després d'haver-se manifestat al poble
d'Israel, judceo primum, v—olgué ser anunciat a la
Gentilitat, a la qual havia arribat el ressó de la
expectació Messiánica, per medi de Balaam, de
la dispersió deis jueus, del Vaticini de Daniel, de.
la versió grega de la Sagrada Eucaristia, etc.
L'error consistia

en

que ells

res

tauració material del

"Manifestació de
eo

mentre que

"Si in tempore hoc restitues regnum Israel?"

tindria solució. satisfactória.

Quina és, dones,
del Senyor ?

del Misferí

La promesa s'ha realitzat :
l'Orient

pels Magos i per ell
jucus i van

nascut el Rei deis

estel

un

és vist

coneixen que
tot

seguit

a

a

ha
ado

rar-lo. Per l'anunci celestial comprenen que no
tracta d'un rei vulgar de la terra, i per divina

es

evelaoió reconeixen sa Divinitat, com ho prova,
que, postrant-se l'adoraren, malgrat no veure cap
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senyal de ragia dignitat, expressió que els es
criptors grecs usen per a significar la postració
i l'adoració que els reis Perses exigien i que els
Lacedemonis els negaren, pretextant que d'aque
lla manera sois devia adorar-se als deus; signi
ficat propi també de la Versió Grega 1 del Non
Testament. No altra
encens, l'ús del

qual

prova que li oferissin
es troba en la Sagrada

cosa
no

E,scriptura, sinó com a obsequi a Den
"Avergonyeixi's Marcio, diu el gran Crisós
tom, avergonyeixi's Pau de Samosata, que no
volgueren veure ço que veieren els Magos, els
Progenitors de la Església; que no tinc repar
en
anomenar-los d'aquesta manera. Avergonyei
xi's Marcio veient Déu adorat en carn. Ayer
genyeixi's Pan de Samosata veient-lo adorat no

Que l'adoraven
el pessebre; que

a

carn

han d'illuminar

fou la gran manifestació de Jesús Rei,
que amb raó la Església celebra amb transport
d'alegria: "Gaudete in Domino !—predica Sant
Lleó el Gran, dilectissimi, iterum dico gaudete!

Aquesta

Quoniam brevi intervallo temporis post solemni
tatem Nativitatis Domini, festivitas declarationis

a

tots

'els

bornes i els han de

despertar de l'estat de postració, moral en
dormen; d'enmig de l'humilitat del Pessebre
bressurt vigorosa la figura del Rei de reis,

que
so

que

ha de dominar en tota la terra "Dominator Do
rninus !" I, arnb quines armes obtindrá el domini

Regne és espiritual, "Regnum
mundo"; espirituals serán,
que empleará: la fe i la greicia,

universal? El séu
meum

non

dones, les

est de hoc
armes

llum i vida.

regnará

Eh

he

simple mortal.
no l'adora
proven els bolquers i
el fet d'ofe
ren com
a simple mortal ho prova
semblants
dons
intempestiva
edat
en
rir-li
tant
oferir-se.
Avergonyeixin-se
que sols a Déu devien
amb ells els jueus, al veure que els passen davant
uns barbres i Magos. Pigura era aix5 de l'esde
Venidor, puix des del principi e3 descobreix que
la gentilitat s'havia d'avantposar a aquell poble;
que és el que diu l'Apóstol Sant Pan : "A vos
altres era necessari que se vos anunciessin pri
mer les
paraules del Senyor; peró ja que os
mateixos per indignes,
varen tenir a vosaltres
per aix5 ens hem dirigit als gentils."
com

en

Alegren-vos en el Senyor! una i
altra volta dic que vos alegren! Perqua pot temps
després de la solemnitat del Naixement del Se
nyor, resplandeix la festa de la seva manifestació.
De enmig de les tenebres del Pessebre surten
els raigs ?le llum de la Divinitat de Crist que
eius illuxit."

en

enteniment, perqua

nostre

és

la Veritat. Nostre enteniment está format per a
la Veritat; i essent Déu la Veritat, i essent Jesús

Déu,
avui

ehl és Rei de nostres enteniments Per aixó
amb els Magos, adora

l'Església, juntament

i diu amb l'Apóstol: "In captivi
tatem redigo omnem intellectum in obsequium
Christi." En és el Rei deis nostres cors, que re
girá per medi de la caritat. Aquestes són també
al

Recent-nat,

les

que nosaltres

armes

pertányer

al

Regne

de nostra milicia
de Déu".

no

de

hem d'usar

Crist, puix

si volem
"les armes

són carnals, sinó

poténcia

Reconeguem la divina realesa de Jesús ma
nifestada a les primícies de la gentilitat i amb
els Sants Reís adorem-lo, oferint-li místicament
els dons de
rum

l'or,

encens

i mirra.

inmortali visibili honor

et

"Regi swculo
gloria!"
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Els !libres
Preguem

als

i als

autors

donem compte
aquesta secció,

de
que

nous

editors que

l'aparició
ens en

i les modalitats de cada especial
institució, d'una
manera científica clara i metódica.
La propietat germana presenta la característLa
de confondre la propietat amb la
posessió, i ai.tó
doná origen a una serie
d'interesantís.simes ibs
titutions, que estudia el Sr. Minguijón amb eru
dició 'retnarcable.
Peró la part del Ilibre des del nostre punt de
vista social, més remarcable és el .eapítol
II en
el qual desentrotlla el concepte cristiá de
la. pro
pietat i la riquesa._
Per a que el lector se'n pugui formar carrec
transcrivim els temes en ell esrilanats que són:
La propietat i la riquesa en els textos
evangéties
La propietat i la riquesa segons Sant. Pau
La propietat i la riquesa en la literatura
patrió
tica
Gui dessobres la
dels Sants Padoctrina«
res
Doctrina de Sant tomas d'Aqu'ino— Dis

de

vulguin

llurs

remetin

un

que

!libres

en

exemplar.

rZfICYgoerzOlít
Historia del Derecho Espanol
vo

por Salvador

—

Minguijón

Cuaderno Octa
Catedrático de

•

—

Ja F. de D. .de Zaragoza
Propiedad y otros
derechos reales
Tiempos primitivos Dere
cho Romano
Derecho germano. medioeval
Literatura Cristiana Reino hispano godo
—

—

—

--

—

—

—

—

—

Reconquista
totiial".

—

castellana

Zaragoza,

Tipografía, ."La Edi

—

posicions coneiliárs

estimació reHigiosá" de l'al
Comunisme cristiá .primititr i Doctrina
sintética sobre la propietat segons el sentit
social

1922.

moina

La historia del dret espanyol,
publicada en
per don Salvador Minguijón, te
l'aven
tatge sobre les altres obres sitnilars, que

quaderns,

siste
o'rdre 'a les insti

matitza aquesta disciplina en
tucions jurídiques, en veritables monografies,
i
ofereix per consequencia la máxima facilitat per
a l'estudi de cada una
de elles.

El quadern que avui bibliografiem, analitza i
estudia la propietat des deis temps primitius fins
al perióde de la reconquesta castellana, i
és un
complert traetat de la historia de la mateixa.
Contra la opinió general de que la forma pri
mitiva de la propietat fou coHectivista,
adtteix
l'Autor el l testimonis irrecusables del
Genesis, els
contractes babilonics, escrits en rejoles que es
conserven en el British Museum i l'antiquíssím
Codi d'Hanmurabí, publiCat per el P. Scheil oi a
més de la opinió científica d'eminents egiptólegs,
que sostenen que ja 3,000 anys abans de
Jesu
crist, tots els nobles d'Egipte poseien grans pro
pietats rustiques, i l'existéncia de villans que cul
tiVaven les seves própies terres.
A Roma la propietat fou sempre individual fins
l'extrem de considerar-se la copropietat com una
condició excepcional i transitória i d'aquí la má
xima que després devia prevaldre en tota la Eu
ropa Occidental "Nemo in comrnunione potest
invitus detineri".
La propietat en la seva esséncia fou
a

una insti
tució protegida primer per la religió i
despres,
per les lleis.
En aquesta part el Sr. Minguijón, estudia la cla
sificació romana de la propietat, analitzant els re
quesits de la propietat romana, les diverses clasi
ficacions substantives i adjectives de la mateixa

—

i cristiá.

•

Acaba tan erudita obra amb els capítols dest;
a l'estudi de la proPietat
en el regne hispa

nats

godo i la propietat i áitres drets' reals
la
narqttia castellana.
Realment, •ningú en haver Ilegit la obra
ressenyem pot deixar, de reconeixer I.a labor,
en

mo

•

-

ritíssima del Sr.

que
me

Minguijón, al publicar aquest
la Huna publica en un deis tno-:
ments més oportuns en que ja no
la sántifat de
la propietat sino ádhuc la seva
legitimitat, és
vingut

a

posada en entredit. L'autor fent una honrada obra
de d'encía histórica ha posat armes a
les mans
de' tots aquells que desitgen
estudiar a fons
vital problema a que el Hibre va.
dedicat per
la seVa defensa, i per ço des de
Catalwnya So
cial enviem a l'eximi juriseonsult de la
Univer
a

sitat germana de
ta

felicitació.

Saragoça

nostra més

entusias

E. MANICIT

OBRA INTERESSANT
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CONTRA EL JOC
I EL
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Volum de 212 »gines
Pot demanar-se

a

l'Administrad()

Preu: 850 peeeetes
de
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CATALIJNYA SOCIAL

D'

ad íd'allá

Diumenge

passat dona

un

concert

a

l'Or

feó Catalá el famós pianista alemany Erd
mann, i la sala estava gairebé deserta. En
canvi davant de la porta del teatre Novetats
hi havia tina corma de gent que feiá por.
Aquells bons senyors i senyores que es ba
rallaven per tal de poder haver una localitat,
anaven

diants..

a

veure

treballar els óssos

conservadors de R. O. i deixay que els Ajun
taments els busquessin i elegissin sustituts?
Ara, que, aixó de la democracia es veu
que canvia molt de color i de manera d'ésser
segons sigui esguardada de dalt o d'abaix.
Que, hi diu Don Melquiades?
*

come

Lecididament els ,musics que vulguin

te

nir gent hauran d'apendre a fer salts mor
tals o bé a sostenir el piano damunt del nas.
*

*

*

—I les responsabilitats cóm estan?
—Per ara bones, grácies.
*

Ja ho veieu, quina atracció més gran

tenen els óssos.

*

*

*

Éls ex-ministres que foymaven el rninis
teri Allendesalazar s'han reunit tlues o tres
vegades, i després de deliberar llargament
han declarat que són innocents.
Nosaltres també ho creiem així. El mal

*

deis nostres

Després

de les festes de Nadal les farmá
ctes buiden tots els pots de magnesia.
Per molta gent el Nadal no és altra cosa
que una taula ben parada i un gall dindi ben

farcit.
*

*

*

la tenim governador. Éls lliberals no sa
bien a qui oferir el govern civil de -Barce
lona. Tots els polítics als quals sels 6feria
el cárrec, en altres temps tan cobejat, el re
fusaven. Avui es necessita molta habilitat
Per

desempenyar ai,rosament

un

cante tan

difícil.
El

nou

governador es diu Raventós. Veiam
un governador Codornin.

Si resultará

*

*

Els lliberals que governen voten nomenar
de Reial Orde. I aixó que el Pre
,ident del, Consell és el cap del partit demo
erátic !
Ells donen com a raó la destitució deis
nornenats

polítics és que són excessiva
innocents.
*

Encara

no

designará

per

pels'conservadors.

Molt bé; peró d'aquesta destitució al no
menament hi va un món. No seria més de
mocrátic, en tot cas, destituir els Alcaldes

se
a

*

*

sap el dia que el govern
cellebrar les eleccions legis

latives.
Ara estan fent l'encasillat, i quan tots els
districtes seran repartits entre els amics dei
govern 'liberal (els que governen sempre te
nen amics), llavors cridaran al
poble sobe
rano per tal que acudi a les uynes.
I com és natural, els lliberals tindran ma
joria, i el poble ,que fa quatre dies era con
servador, será 'liberal.
Oh els mirables de la política heterodoxa!

*

Alcaldes

.klcaldes

ment

*

*

*

S'afirma que en pendre posessió del cárrec
de Ministre el que ho és d'Hisenda Sr. Pe
dregal va prometre en lloc de jurar.
Aquesta és la primera reforma del refor
misme. Si totes han d'ésser d'aquest caient,
val més que no en vinguin d'altres.
Peró, i qui sap si al Sr. Ministre el va

impulsar
cia de

no

fer-ho axí
jurar en vá?
a

l'escrúpol

de concien

.á
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Nofícíarí
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—El Centre Obrer de Nostra Dona del Carme
una allocució demanant recursos i ajuda
tal de poder portar a bona fí els bells pro
jectes que té en estudi i alguns ja començats a
posar en práctica. En una entitat social, de ca
rácter parroquia], per acabarla de fer Inés sim
ptica, que bé mereix ço que demana de les per
sones pies i assabentades en els problemes de la

publica
per

vida social
—A l'Escola d'Enfermeres del meritíssim Ins
titut de la Dona que Treballa confirmen "les Con
feréncies que amb tan d'éxit s'están donant per
eminents honies de ciéncia adecuades al carácter
simpatiquíssim de la mentada Escola.
president de la Mancomunitat de
Catalunya, senyor Puig i ,Cadafalch, ha rebut una
llarga i afectuosa carta del Eminentissim Carde
nal Gasparri, Secretani d'Estat del Papa, fent-li
present l'agrairnent de Sa Santetat por l'obsequi
que a Pius XI feu En Puig i Cadafalch, de la
seva obra sobre l'Arquitectura Románica a Cata
lunya, i per el testimoni de la fe cristiana i ve
neració al Papa que la Mancomunitat i el seu
principal centre de Cultura han alçat a la Cadira
Apostólica, pública i solemnialment, per mans del
susdit President; coses que honoren moltíssim
tan a En Puig i Cadafalch com a les respectables
institucions esmentades
—A Egea (Aragó) s'ha eelebrat una assemblea
organitzada per el Sindicat Central de les Asso
ciacions Agrícoles Católiques d'A ragó per a bus
car solucions a la crisi del blat, el preu del qual
baixa cada dia a tots els mercats.
—El president del Sindicat Católic dels Miners
espanyols, Goudenei Tornillo, amb el secretan i Vi
cens Madera i el propagandista Josep Maria Ga
rea, están fent una forta campanya en pro del
Contracte Collectiu de treball per les regions hu
lleres del Nort
—El senador senyor Elías de Molins ha ges
tiona,l prop de la Comissió Protectora de la Pr9ducció Nacional que s'atorguen els auxilis con
cedits per la llei de 1917 a l'exportació de vis,
fruites i altres productes análegs, mitjançant els
sindicats de

producció

otorgar con
cessions als productes nacionals que els colloquin
en condicions de lluitar en els mercats estrangers,
Aquestes .compensacions directes i auxilis a
l'exportació poden assolir la xifra de deu milions
de pessetes

El Govern está autoritzat per

a

—A Anglaterra va seguint metódicament la
rebaixa deis salaris. En lo que va d'any aques
tes disminucions afecten a més de set milions
d'obrers. Val a dir que al rnateix temps deis sa
laris baixen els queviures.
—Harding anuncia una conferencia de to;s
els governaclors deis Estáts de la Unió per [al
de estudiar l'aplicació de la Llei Seca concra
les begudes alcohóliques. Aqueixa Llei está en
per Hl.
—A Mexic s'está formant un partit feixista
per tal de reformar de dalt a baix aquella dis
sortada república. Son molts de mils els ciutadans
ja inscrits en el feixisme mexicá.
—S'ha fet una petició al Govern francés per
que es concedeixi la Creu de la Legió d'Honor
i el títol de "El rnillor treballador de França"
a
l'operari més hábil en cada una de les princi
pals industries. A l'efecte cada any s'organitzará
una Exposició per a poder judicar conscienment
i adjudicar amb plena justicia aquesta honorífica
a

distinció.

—Suissa ha rebutjat

per

725,000 vots contra
sobre

to,000 l'impost, comunista, proporcional,
les fortunes, que equival, en certs graus,

confiscació de l'Estat.
Encara hi ha seny en el
creuen els extremistes.

a

una

vera

poble

contra el que

—Els Sindicats Católics d'obrers anglesos, que

les

relacions ami) el Partit del Tre
en eompromis amb els seus prin
cipis 'es comporten normalment, están demos
trant que en la ,qüestió de principis no cedeixen
ni cedirán mai. En prova d'aixó, aquests dies
d'eleccions se registraren casos molt plausibles
d'intransigéncia cristiana en Newcarde, en Sal
fort i altres punts.
—A França ha quedat oficialment autoritzada
la incorporació al pa, corá a substitutiu del blat,
d'un deu per cent d'arrós.
—A Paris la vaga de flequérs durá poc perqué
allí els governs saben governar. Molts d'ells foren
en

tan

ball

seves

els posen

no

processats.
—Els bolxevistes de Moscou
d'una

es dediquen ara
corrompre els obrers,
especial
fer propaganda comunista entre els

manera

ianquis

i

obrer de

a

a

raça negra.

—Diuen de Moscou que 23 soldats del éxercit
roig acaben de compareixer davant d'un Consell
de guerra per haverse negat a afusellar a varis
sacerdots.
Mercés a Déu encara n'hi ha de honres dispo
sats al

mattiri...

