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Les fi/es de la post-guerra
Ahir, era el Mariscal Foch, el geni militar fran
cés de la guerra; avui, és En Jordi Clemenceau,
el geni civil francés de la guerra... Una a una, al
cap d'onze anys de l'armistici, totes les figures de
la guerra, van caient, endinsant-se en la mar obs
cura de les onibres de la mort. Així desapareix
la guerra, les seves conseqiiéncies.
Tots„ generals i soldats inconeguts, van a do
nar•se l'abralada de l'eternitat, a través de la
mort, gran igualadora. Sota els Arcs de Triomf
de les respectives capitals deis pobles que un dia
foren belligerants s'arrengleren les trapes per ofe
rir el darrer tribut als grans Ji ornes; i el cos d'a
quests es va estojant en els Panteons nacionals,
a Santa Genoveva de París,
a ?'Abadía de West
minster de Londres, esperant les trompetes de la
resurrecció de la carn. Gloria i honors resten pel
poble que ha tingut les grans figures; aquestes no
reben ja res del món que encara els homenatja;
tan sois la seva anima, nua„ sola, queda
davant
Dé u anzb el seu farcell de mereixements i taques.
1 nosaltres, mentrestant, ?quines lliçons deri

d'aquell gran cataclisme dos ara fa onze anys?
digués que el món no s'ha apressat a cercar
mitjans per evitar-lo novament, mancaría a la

vem

Qui

veritat. 7'ots eis pobles

serven encara la impres
sió de la sang a rius, de la
joventut mutilada, deis
cors de mare
trossejats, dels camps plens de creus,
de les viles enrunades,
de les finalices aixafades
per anys i anys. 1
davant d'un espectade així la
humanitat hauria d'ésser definitivament incons

cient per
remejs.

a

no

dedicar

un

petit esforç

a

cercar-hi

vingué la Societat de les Nacions. I així
vingut aquest seguit de Problemes sobre el

així

han

desarmament,
rítimes,

sobre la reducció de les flotes ma
sobre els arbitratges i declaracions d'il

licitud de guerra,

un conjunt de pro ble
damunt la taula discutint-se,
estudiant-se. Amb bona voluntat o hipocritament?
?Anzb esperit d'humanitat o amb un nacionalisnze
esferador i inai prou escarmentat?
No ens podem endinsar en intencions ni en di
rectrius espirituals. No podem passar més endins
del fet real i cert, i aquest és veritablement afala
gador. Ës cert que es troben resisténcies, forces
contrc'zries, direccions oposades a la pau universal.
Pera és també cert que cap Estat s'atreveix a pro
clamar-les com a. orientació conectiva, que cada

que

mes

etc. Tot

resten

país procura dissimular-les amb arguments la sola.
existéncia deis quals és ja la més gran justificació
del corrent universal de pacifisme.
Nosaltres, els catalics, tenim el deure de mos
trar-nos estinzuladors d'aquest pacifisme. És la doc
trina de Crist la que el proclama, és el nos/re Cre
do el qui l'ha de nodrir. Tot quant es faci en aquest
terreny ha dc contribuir a reforcar la nostra Posi
ció espiritual; tot quant s'obtingui en açuesta di
receló ens pertany espiritualnzent.
Per aixa quan es tracta de la Societat de les Na
cions (amb tot i els seus defectes), quan es tracta
del Pacte Kellog (amb tot i les seves ineficácies),
quan
tre

es

&acta del desarmament

escepticisme momentarti),

(amb

tot

n'hem de

i el

parlar

nos
com

de cosa nostra, filia de la nostra ideologia, deri
vada del nos/re pensament de pau. Les imperfec
cions de tot aixa poden desaparéixer; els ideals
poden arribar a assolir-se un día o al/re. Perqué
si és cert que hi haurá sempre guerres,
baralles,
dissorts, entre nosaltres, també és cert que Déu
ha fet els pobles sanables i els homes perfecti
bles; i és aquesta la banda per on ha de ncqxer el
nostre

optimisme

altres homes.

i per

on

l'hem

d'infondre

en

els
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Memóries d 'un cabaler
aquí perque

XXI

El,

CAP

DE

Que

CA/GUA 1

prengui qui no et co
aigua, neta com
un miran, per damunt els palets del rieral, tota bu
mil i pacífica, i tot just si fas un pelag pels pesca
Ah riera traidora!

negui I Pel juny
dors de canya,

vas

et

escolant la teva

rebatre't damunt els esperons o als
I pel juliol i entrat l'agost
encara et tornes
més minsa i t'amagues entremig
deis palets i gairebé dirlem que una pedreta de San
ta Llúcia podria fer de passera per a travessar-te a
peu eixut.
Vindrá, per:), Sant Bartomeu. Compte amb la
Noia, compte ! Tots els veins de la riera en gerne
guen d'un aiguat de Sant Bartomeu. Si ara jo volia
saber l'any l'hauria d'anar a mirar a una pedra po
sada a la cantonada d'una casa de pagés de la vora
del riu i que porta gravat un senyal i diu que l'aigua
va arribar fins allí. I si no és per Sant Bartomeu
será per la Mare de Déu de setembre, o per Santa
Tecla i fins i tot per la Verge del Pilar, a mig oc
tubre.
Per a voltar la hisenda de can Feliu tardaríeu una
hora i mitja i en caminaríeu quasi una de sencera
pel rieral. Les seves millors planes fiquen els peus a
l'aigua, i li paguen contribució. Si us f éu arree de
qué el marge de l'altra banda és tot pie d'espa
dats, roqui:sars i morros, entendreu tot seguit el
perque de les moltes estacades clavades a la nostra
vora de la riera. Pel
cap baix en comptaríeu una
dotzena. Peró l'obra de defensa més formidable
era
l'esperó, nom que donávem a la paretassa de
cent pams de llarg per vint de gruix i vint d'alçada,
que en les rierades parava el cop de l'aigua que li
enviava un morro de pedra de l'altra banda. Si no
f os l'esperó, totes les illes de sota casa, amb els
seus vint jornals de terra, se n'haurien anat aigua
avall i f oren convertides en rieral.
De dalt estant de l'esperó es dominaven un miler
de passes riera amunt fins la reconada del Bosc del
Forn i un miler de passes riera avall fins el revolt
de sota la Creu Trencada; i per aix?i era un excel
lent lloc d'observació. Aquesta defensa, ens expli
cava el pare, fou la conseqiiencia d'un plet perdut.
Deu mil lliures que va costar el plet i deu mil més
que es varen gastar en la defensa pujaven més que
tots els estalvis que hi havia a mitjans de la centú
ria passada ; i d aquella feta varen quedar endeu
tats. Encara es parla amb veneració i agraiment deis
bons amics que amb les seves unces varen salvar la
casa. Si anéssim a contar totes les tragedies que a
can
Feliu havia portat la riera, seria cosa de no
acabar mai.
Els carros que per la riera anaven a Barcelona o
en
venien, passat mig agost no sabien si arriscar
s'hi. Si la necessitat els hi portava, miraven el temps
i el cel, i, si pel cantó d'Igualada es veía passar al
guna nuvolada, s'arriava fort els matxos per a arri
bar prompte a lloc segur.
Pel setembre ja se sap que el soroll de portadores
crida la pluja. Jo sempre ho he sentit dir així. Vet
en

espadats d'algun revolt.

día de la

un

primera quinzena d'aquest

mes, tota la nit el cel va estar roncant del cantó del
mestral. A casa, peró, no hi va caure una gota d'ai
gua i el día va sortir ciar i net de la banda de Ile

El ternps havia refrescat qui-sap-lo i les nu
volades desf etes que es vejen entre tramuntana i po
nent deien clarament que a la conca de la Noia arnunt
hi havia hagut trángol.
Estávem a mig esmorzar, a les vuit- del matí, quan
el pare es posa encarcarat amb la má darrera l'ore
Ila. Ha sentit quelcom. Acaba d'esmorzar amb una
esgarrapada, s'alga i se'n va al pati del davant en
actitud d'aguait.
Sí, he sentit bé ; el cap de l'aigua.
Aix6 f ou pels nois una paraula mágica. Prou sa
biem el que volia dir, ja abans d'haver apres la pri
mera Iletra. De moment ens n'anárem a la barana
del pati que domina la riera. Si; és cosa certa. Pele
penyals de la conca ressona el crit trágic que ve d'a
vant.

munt

:

cap... de

Aquells crits,

l'aiguaaaa....1
just es senten

que tot

com si fossin
de l'altre món, deuen ésser de gent de Sant Jaume.
Aquells altres més perceptibles, de Monistrol. Els
darrers deis nostres veins d'aigües amunt, de can
Banús. Ara ens toca a nosaltres. Un mosso de bons
pulmons s'aboca a la barana, i girat de cara aigües
avall i, amb les dues mans als costats de la boca per
que la veu no s'esbarriés, es posa a cridar amb una
mena de ritme feréstec :
El... cap... de l'aiguaaaa....I
Una, dues, tres vegades ; fins que se sent la res
posta del molí de més avall, que llença el mateix crit
conca enllá.
Més tard he vist que aixó era com una mena de
tellgraf sense fils per avisar del perill els carreters
que van per la riera, els traginers que la travessen
o la segueixen, els veremadors o dones que
renten
vora del riu les portadores o els cistells o la roba, o
les mettresses que tenen roba estesa prop del rieral.
Es qüestió d'anar-lo a rebre. Des que hem sen
tit els primers crits encara tardará a arribar una
hora ben bona. Els que estiguin compromesos en
el perill tindran temps de salvar-se i emportar-se'n
les seves coses. Potser algun carro estará ensorrat
fins el botó en una fanguera i, després d'algunes
provatures inútils, el carreter desenganxará els ani
mals i mirará si pot transportar tota o part de la
carga a lloc segur, desentenent-se del carro deixat a
l'albir de l'aigua.
Ben aviat els tres germans, desitjosos d'assistir a
un espectacle imponent, corríem corriol avall cap a
l'hort i cap a l'esperó. Tots els nostres esguards es
taven fits riera amunt. El que és l'aigua que venia a
llepar els peus del mur era riolera i clara i al seu
bell fons es veia algun peixet que vogava ben tran
quil i desprevingut. Passats uns minuts l'aigua es
començá a embrutar. Una estona més tard ja en
venia doble quantitat de la normal, d'un color gro
—

guenc.

D'Igualada diguérem tots tres, que prou sa
bíem que la de més a prop tenia un color d'argila
roja, peró la que baixava d'Igualada i més amunt
—

—
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tenyida d'argila més blanca de color. Amb
se sentia aigües amunt una remor com la
d'una onada que s'acosta, remor que omplia tota la
conca i ofegava la de l'oireig. Diríeu que era un
anava

tot alza)

bram de

la terra. Les garces i les tortres de les

salzeredes fugien als pinars i, ensems que a la ter
ra se sentien preludis de tragedia,
el mestral ha
via escombrat núvols i boires, el cel era blau lluent
de cap a cap i el sol amb tota Ilur resplendor por
tava intent de veure que passaria. Uns albes que
més amunt de la reconada del Bosc del Forn ens
mostraven les puntes ben vestides són fortament
sacsejats i vençuts s'inclinen. Ara ja són les canyes
del revolt que s'ajeuen com si un rul les aplanés. El
cap de l'aigua ja volta, i, rebotent contra els penyals
que en nom de Déu la fan mudar de direcció, escup
al cel esquitxos llotosos i, ara més que mai, brama
com una fera que ha trencat la cadena. Ja s'acosta
de dret a dret : va de banda a banda, colgant jun
cars, batent canyars i doblegant salzes, albes i po
Ilancres. Els dos pins formidables de la vora de la
vinya del Vepo reben una forta sotragada que es
polsa llurs cabelleres, peró s'aguanten ferms i a les
soques es formen dos remolins rabiosos que mos
seguen l'escorça.
Ja el tenim davant. L'esperó de pedra tremola de
la sotragada. La farda que arrossega a la primera
unja no deixa córrer l'ona com voldria, sinó que va
rodolant com un ruleu de cent pams de llargada d'ai
gua fangosa. Ens ho guaitem silenciosos. Altrament
el parlar f óra inútil : les paraules també rodolarien
riera avall. Només assenyalem amb el braç. Mireu!
Una paret de pollancres, pins i brossa... Avall! Sa
mals i sarnalers i empostissats... Aval!! Tres taques
de color : són carabasses i melons i tomátecs i plan
tes d'hort... Aval!! Ara passen dos braços que van
ballant girats enlaire d'un carro anegat que sembla
demanar socors... Aquel! punt negre és una calaixera
arrancada qui sap d'on... Avall! Alió altre que gira
volta i s'enfonsa i torna a surar sembla un ruc amb
les sárries que li fan de carabasses... Aval!!
La corrent vertiginosa de l'aigua ens fa rodar el
cap i la bravada d'aigua i terra a la barreja ens
embriaga. Per moments l'aigua puja de nivell i ja
la tenim a dos pams sota els peus. Es hora que pen
sern en la retirada. Es el cas, per?), que aquesta
no és planera. I,'aigua traidora s'ha ajegut com un
mantel! a l'hort darrera de nosaltres, entrant a la
callada pel cap de l'esperó. No hi fa res ; un pam
d'aigua i el fang fins el genoll no és major obstacle
per uns fills de pagés.
En havent arribat a casa ens mudem les espar
denyes i la roba enfangada i correm a l'era cercant
una vista de conjunt. Alió és una mar d'aigua bru
ta, sota un cel vestit de f esta major. Només es
veu el corrent de l'aigua ran de l'espadat de l'altra
banda on és més profunda. La vinya del Vepo, l'hort
i la sínia i la meitat de les illes són un pélag tot
mansoi..
Els arbres de la salzereda inclinats dibuixen una
ratlla fosca darnunt raigua.
Adéu estacades poc f ermes ! Adéu mongeteres i
tomaqueres de l'hort ! Adéu raims de les illes a
punt de madurar ! I qui sap si la vinya quedará f eta
un pedregar. Tragedies
de la riera! Enf elloniments
d'aquesta Noia Ilunática! El pare, sense perdre l'e
quanimitat, hi fa aquest lacónic comentari :

;SOCIA

Res
que és

;

la riera que passa

a

1.4

939

collir les parts

seu.
* *

l'aigua és al
puja de la riera

L'endemá

seu llit normal i un carro
de torn
una roda de molí que ha
baixat Déu sap d'on. Si ningú no la reclama será
un bon pedrís i guarda-rodes per davant del portal
que dóna al pati deis porxos.

Es

capia,
JORDI ARNAU
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Primer Con grés Cafólíc
de

Beneficéncía

Entre els ja innornbrables Congressos celebrats a
Barcelona amb motiu de l'Exposició Internacional,
l'organitzat per estudiar, ordenar, sistematitzar i pro
moure i f ecunditzar més la Beneficencia, ha tingut
el privilegi, ben natural per altra part, d'atraure l'a
tenció i les simpaties de tota la gent selecta i la con
sideració i el respecte de tothom.
Cal només mirar les persones que encapçalaven les
ruagnes rengleres deis seus socis : Albó, Moragues,
Barret, Puig i Alfonso... I darrera d'aquestes grans
figures patrícies representatives, una munió d'altres
tan dignes com elles de figurar en la gran cleda
cristiana de la Beneficencia, on hi cap tothom que
estirni Déu i el próxim per Déu com a si rnateix.
Les conclusions les hauran vist els nostres lectors
en
la premsa d'informació, que s'ha ocupat exten
sament del Congrés, com també de les sessions, in
formacions, visites i festes que l'han acompanyat,
descollant, entre aquestes, la donada pel President
senyor cornte de Fígols en el seu propi palau, que
fou sumament interessant.
Peró el que no ha dit la premsa d'informació és
el treball callat i assidu que han portat a cap els
congressistes en les visites als establiments benéfics
i en les moltes sessions celebrades, i en mil petits
parlarnents, tinguts com en familia, per a fer-se cár
rec deis def ectes o deficiéncies d'algunes obres i re,
rneiar-les.
Aquesta és la f eina n-tenys visible, peró més pro
fitosa, deis Congressos d'aquesta mena, i aquesta
f ou la del Primer Congrés Católic de Beneficencia
Nacional, la transcendencia del qual es deixará sen
tir cada dia amb mes eficácia.
Hom recordava
i amb quanta complaença!
robra del senyor don Ramon Albó sobre la Benefi
cencia a Barcelona, en la qual desfilen, históricament
i gráficament, prop de mil ernpreses benefiques nas
cudes espontániament deis camps barcelonins, ama
rats de caritat, i es preguntava com un llibre així no
estava sobre la taula del Congrés per donar-li
més carácter, orientar-10 més prácticament i faci
litar millor l'estudi i toncordança de totes les obres
i la seva més fecunda aplicació a les veritables ne
cessitats populars de Barcelona, ja que aquí tenia
lloc el Congrés ; la qual cosa no vol pas dir que no
tinguessin de tenir en compte totes les obres de
Beneficencia en general i els problemes que elles
—

—

comporten.
A Barcelona

es

dóna el
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que les persones
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cessitades que coneixen un xic els centres benefics
i la manera de beneficiar-se'n es troben sempre ben
assistides i, en canvi, les persones que no les conei
xen bé i no en saben les dreceres resten poc menys
que abandonades a les seves miséries.
Com a bons barceloains desitjaríem que un deis
rol 1"14:at
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fruits positius del C. C. N. de B. fos la coordinació
funcional de totes les cmpreses benéfiques urbanes
per a remeiar aquesta greu deficiencia i, demés, evi
tar els abusos.
Vet aquí un tema sobre el qual pensem un altre
dia insistir.
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Lis católics de da Publicífab
Una serena i enérgica protesta de l'escriptor ca
tólic Josep M. Junoy, amb motiu d'una de les tan
tes grac.etes sectáries del redactor en cap de La
Publ,citat, ha estat la causa que el director d'aquest
diari envestís furiosament, contra l'esmentat perio
dista, redactor d'El Matí. Deixant de banda les fi
blades personalíssimes que prodiga en aquesta oca
síó Caries Capdevila, molt imprópies del seu estil res
pectuós, al qual estávern acostumats, ens assabenta
aquest senyor, entre -moltes altres coses, que "els
que en el diari s'ocupen en un sentit o altre de
qüest:ons confessionals, tots són convençuts prac
ticants".
Malgrat i desconéixer el régim interior de La
Publicitat, ens sembla, que sense por d'ésser des
mentits, podem assenyalar a qui fa referencia l'an
terior allusió, encara que no comprenem com Car
ies Capdevila pluralitza, puix si alguna vegada es veu
en les planes del seu diari cert esperit católic, es deu
exclusivament a Jaume Bofill, ja que la collaboració
de Tomás Garcés en aquest sentit és tan migrada,

gairebé passa desapercebuda.
Quan l'esc.ssió de Rovira i Virgili, en Ilegir el lec
tor católic les contínues editorials signades per Jau
que

Bofill, havia nodrit certes esperances de rectifi
cació de criteris, peró poc temps després les coses
varen tornar pels mals camins i els articles de l'il
lustre escriptor, en compte de reportar un benifet
a.ls interessos de la Religió Católica (al nostre bu
mil entendre i amb tots els respectes i admiració que
sentim per la seva persona) servien més aviat per a
disfressar una mercaderia avariada.
Nosaltres no podem pas imaginar que Caries Cap
devila, en escr:ure el parágraf esmentat, també te
nia la intenció d'incloure entre els seus "practicants
convençuts" a Manuel Brunet ; i no obstant, tots
els le.ctors del diari de la convivencia, poden consta
tar que el director de la cavalleresca fulla que es diu
Mirador s'ocupa moltes vegades de qüestions con
fessionals amb aquella iron:a tan própia d'un volte
rianisme de celluloide. No oblidem pas que, aquest
estiu, va fer declaracions d'una fe bastant snob i
per aixó, ultra el que diguérem en aquella ocasió,
popular de
ara li podem retreure aquell adagi tan
qué: "Canten pape.rs i menten barbes."
El senyor Caries Soldevila també s'ha permés el
luxe de dir-hi la seva en alguna qüestió religiosa i
no cal recordar que aquest senyor és el traductor i
defensor del Candid, de Voltaire.
Un diari en la redacció del qual ocupen llocs pre
eminents els directors de Mirador, L'E,squella de la
Torratxa i La. Campana de Gracia no cal dir com
ha de compla.ure els homes que tenen de la religió
me

vertader concepte i no es limiten per tranquilla
llur consciencia a ass:stir únicament les festes
de guardar (alguna en falla) a naissa í encara de

un

zar

dotze.

L'enérgiga

actitud de Josep M. Junoy, mereix la
felicitació més entusiasta; la táctica rosega
dora deis sectaris ha donat per nosaltres, massa tris

nostra

perqué un hom no li concedeixi impor
imatge del Sagrat Cor no es pot pas
tractar com una tela d'En Dalí ; és alguna cosa més
per a nosaltres, que una simple talla, malgrat la inep
titud de l'escultor. Les naus de les nostres esglésies
són alguna cosa de bon tros di ferent que les sales
tos resultats

tancia. Una

deis

museus

; i

encara

que Manuel Brunet

cregui

que

s'hi pot fer brometa, nosaltres compartim el criteri
del codirector d'El Matí, i ens sentim profunda
ment ferits, quan en un dos on algú té interés a fer
constar que hi prenen part activa molts católics, es
fa burla deis nostres símbols.
Tenia molta raó aquest estiu, Ferran Soldevilá,
en retreure la manca de religiositat del nostre poble ;
puix si els fidels que pertanyen a la cornunió cris
tiana tinguessin un vertader concepte de llurs obli
gacions, no solament s'abstindrien de collaborar a
La Publiritat, sinó que fins i tot repugna.rien la lec
tura d'un diari que, guau li ha convingut, no s'ha
pensat gens ni mica a tractar despectivament el
rnateix Sant Pare.
jOAN BAGUENY

EL LIARE DE LA PARAULA DE
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i Fets deis

CONDICIONS DE VENDA
EdIcló de doble text: llatt 1 catald
8'50 Ptes.
Edicto de text liad sol
6'—
Edició de text cataló sol
5'—
Totes aquestes edicions van enquaderna
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«La Civillá Callolíca"

i'Exposició de Barcelona

L'Exposició de Barcelona ens sembla pel seu es
imprevist, i pel fet mateix de la seva existencia,
inexplicable als mateixos barcelonins. Durant més

veritable progrés que en tots els triomfs de l'enginy
humá sobre la resistencia de la materia senyala un
triornf de l'esperit, i en aquest un reconeixement
solemne del Donador suprem".
Arriba el P. Rosa la tarda mateixa de la clau
sura del Congrés Missioner, i nota "l'animació fér
vida i la multitud en festa" amb la qual estava bar
rejat, observant amb pasme "un formigueig de
gent... desfilada interminable de persones de tota
classe i condició..." "Tota aquella multitud, pensá
vem
diu
era atreta per la forga arcana d'una
idea heroica, la idea missionera, própia sois de la re
ligió divina, la religió católica, que és tarnbé glória
nacional." Havent primer que tot fet constar que
l'Exposició de Barcelona deurá ésser recordada "en
tre les primeres quant a grandiositat, varietat i es
plendor, i digna de competir arnb les que s'han ce
lebrat a l'estrepitosa América del Nord", aprecia el
valor de superació de tot aspecte material per l'es
perit que vibrava en el cor de la multitud que la
idea missional feia bategar. "Sentia arnb la prova
deis fets quina eficacia d'esperit tenia, una demostra
ció tan insólita dins del clos d'una Exposició Inter
nacional del segle vigesim."
"Peró més insólita encara i més grandiosa va és
ser la del dia següent." El Director de la Civiitet
pogué assistir a la memorable missa pontifical de
l'Estadi, el 29 de setembre. Descriu l'espectacle, l'e
moció del chor gregoriá de 9.000 cantaires "ensinis
trat i dirigit pel célebre Dom Sunyol, de l'históric
monestir de Montserrat, que és el cor de tota la vida
religiosa de Catalunya". Els instants de la Consa
gració, d'emoció tanta, els testifica amb aquestes pa
raules textuals, que són la confirmació de totes les
animes sinceres, i de les que aquí mateix estampa
la nostra ploma trémula. "Peró tota commoció mu
sical
escriu
va ésser superada per la del silenci
profund que es va fer en aquella multitud intermi
nable al moment solemne de la consagració i eleva
ció que consumava el sacrifici eucarístic. Llavors, al
toc rítmic de la campaneta llunyana, l'anima de fe
sent pujar del més pregon deis seus afectes l'adora
ció i la pregária al Déu velat que s'enlaira alt a
beneir el Rei i el poble, els pastors i els fidels, tots
igualrnent prosternats als seus peus, en una sublim
igualtat de fe i d'amor". "Alió va ésser resumeix
amb entusiasme
una barreja indescriptible de sim
plicitat i de grandesa, d'hurnanitat i de pompa, de
pietat i de festa, de pregária i d'esplai ; peró tal com
es pot trobar solament en els pobles calents de fe
i de vida cristiana, adhuc en mig de les mundani
tats d'una Exposició Internacional."
A la tarda, el P. Rosa no va veure, com tampoc
altres, la cavalcada, peró en registra la gran eficacia
popular que segella el seu triomf per damunt de
tot. "Nosaltres, si bé vacillants en principi sobre l'exit
d'aquestes demestracions, ens sentírem després re
conciliats pels efectes d'edificació i de commoció
que d'elles es derivava, en la gran multitud que hi
concorregué, amb el fruit d'una creixent simpatia
per les missions católiques."
La concurrencia de gent, que mai no minva, 'al
Palau de les Missions, li confirma encara més aques
ta admiració. "Peró go que ens aparegué més con

clat

de quinze anys hem vist com es congriaven contra
d'ella tots els obstacles, tant, que es pot ben dir que
la seva história presideix els
esdeveniments polítics
i socials del darrer decenni, i ara un
hom es f rega
els ulls tement que sigui un somni, i no
sap com
s'ha fet ni com és que té un esplendor tan enorme
en molts deis seus aspectes. D'una
manera consem
blant ha desvetllat l'atenció aquest fet de l'Expo
sició de Barcelona a tots els paisos, especialment els
próxims, i talment no se'n saben avenir, ni de la
seva realitat ni de les seves proporcions. Per bé que
desigual, incomplet, i per caires di ferents donant,
com tota cosa humana,
marge a la crítica, el present
Certamen ofereix algunes notes colpidores per a la
curiositat i l'interés internacional : la magnificencia
l'originalitat. D'aquí ve que molts s'hagin sentit
empesos pel desig de contemplar personalment "l'es
pectacle d'aquesta grandiosa Mostra internacional,
Per la qual s'ha fet célebre ara per tot arrcu el
nom de la capital de Catalunya" (r).
Aquesta frase
es d'un deis
viatgers més illustres que han petjat la
ciutat deis Comtes aquests dies. Per ell tal volta
no hauran lluit les esplendors
del món oficial, peró
fO li ha
mancat el cordial homenatge de la venera
ció i el respecte intellectual. Em refereixo al
P. En
rie Rosa, de la Companyia de Jesús, director
de La
CZVilta Cattolica, de Roma. El fruit de la seva vi
sita l'aplega en un article eixit al número del dia 2
de l'actual mes de novembre, del
qual se n'ha f et
una tirada a part. El títol de l'article i
de l'opuscle
es
i honora tant a l'investigador com a
significatiu,
la cosa
estudiada. Diu així : "L'Exposició (Mostra,
en italiá)
internacional de Barcelona,. El trionif de
l'esperit entre els .progressos de la materia."
La distinció que aquest fascicle representa, el pri
mer sens dubte que
espontaniament s'hagi dedicat a
l'estranger a l'Exposició barcelonina, l'autoritat de
clui l'ha redactat, posat el P. Rosa al davant de la pri
mera revista del nión católic i roma, així com
l'al
tura en la qual situa la seva visió de l'esdeveniment,
són notes molt satisfactóries. Impliquen una presa
en
consideració, una estima veritable, de la nostra
ciutat i del nostre gran concurs, en les més altes
esferes de la cultura católica universal. El P. Rosa,
tant pel seu elevat temperament
per la niissió
com
especial que s'ha proposat, actua de recercador de
1 esperit.
Primer, de l'esperit en general que "és, si
no el primer
inspiradDr, el més noble
i en
altre sentit el veritable triomfadcr... animador
en
els pro
gressos materials, avengos, invencions". Després, i
Principalment, de l'esperit entes "en un sentit més
alt i específic, és a dir,
sobrenatural i cristir. I
aquest esperit específicament cristiá i sobrenatural li
va ésser
"suggerit per l'alenada d'espiritualitat i de
fe que va sentir en
posar el peu a terra d'aquesta
grandiosa metrópoli del Mediterrani", i en trobá en
cara el
símbol expressat en "el fresc que campeja
sublim al cimal de
la cúpula del Palau Nacional", en
que des de l'altar de la creu (2) senyoreja
1.
domina totes aquelles manifestacions de l'esperit i
de la vida
humana antiga i moderna..." "simbol del

Crist:Rei,

—

—

—

—

—
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solador i extraordinari, i veiérem amb els nostres
ulls i oírem confirmat pels més segurs testimonis, és
la f reqüencia mai no interrompuda de visitants, més
que en qualsevol altre palau de l'Exposició, i millor
l'atenció i el senti
encara llur rnateixa curiositat,
ment amb el qual escolten les explicacions que ex
perts missioners els donen."
Aquest testimoni reiterat de la multitud fervorosa,
de l'animació, la vida espiritual, vessa especialment
d'aquesta crónica de l'illustre i expert visitant, i és
cal retenir, del seu alt, del seu
un deis valors que
imparcial judici. Més avall, resseguint els orígens de
l'Exposició, dóna una nota d'especial justicia i ret
homenatge a l'animoso drapcllo (l'animós grup o es
camot) de catalans, l'ornes de seny, enginy i expe
riencia, peró de fe juntament i veritable patriotis
me, que varen ésser iniciadors, ordenadors o pro
motors constants de l'ardua empresa. "Volien ells
l'antiga co
una Exposició Internacional.., digna de
Catalunya,
avui
lónia romana, després capital de la
sponda
(l'altra
ri
f
reqüentat
de
l'altra
empori el Inés
bera) del Mediterrani, ciutat la més industrial i ri
gelosa sí de les glóries,
ca tal vega& d'Espanya,
immunitats i privilegis conquistats en els segles, de
la seva história i llengua própies, peró fidel al ma
teix temps i tenacíssima de la un:tat religiosa i po
lítica de la gran patria espanyola", frase exactíssi
ma aquesta, perque no hi ha pas discussió sobre la
unitat rel.giosa i política, havent estat totes les con
trovérsies sobre el conzepte d'uniformitat.
Es lícit, sens dubte, veure una allusió finíssima a
les desigualtats, a les coses incompletes o absents
d'elles, per exemple, l'omitida
com
déiem
una
exhibició d'Economia Social, o el Palau construit per
en l'a
al Treball, esmerçat en altres destinacions
tinada observac.6 que després d'explicat el pla ge
neral de l'Exposició i la seva divisió en grups i pa
laus, fa recordant que "en moltes coses de la vida hu
mana, ço que es guanya en extensió es perd en in
tensitat, triomfant tot alló superficial a costa del
profund i práctic. Aquest defecte general segueix
de seguida
si no pot dir-se absent de l'Exposicló
de Barcelona apareix arnplament compensat amb la
part rellevant que en una empresa tan grandiosa i
complexa s'ha donat al principi religiós" "millor que
en altres exposicions".
"Mera no escás, per bé que sigui deg-ut a una feliç
necessitat", específica d'Espanya, "de que siguin in
separables la idea moral i religiosa, de la glória ar
tística" 1 Aix6 ho diu especialment, com ja es pot
compendre, a propósit del Palau Nac:onal i dels seus
—

—

—

—

tresors

artístics, galrebé

tots de

segell religiós (fins

al punt que un periódlc mercantil francés ha dit que
el Palau Nacional era una exposició d'art católic).

Aquelles

notes de

religiositat

les

repeteix

encara en

ecórrer el Poble Espanyol i trobar-hi l'església, el
rnonestir románic amb el claustre, les capelles í sants
deis carrers.
Terminada la visió de l'Exposició, i admirades "les
altres obres mestres d'antiguitat romana i medieval
així com d'art modem... en els edificis sacres i pro
fans de la ciutat, a la magnífica catedral i encon
t rns..." "admirades más encara les obres d'acció
católica i de beneficencia social com aquella per la
cultura de la dona, que és de les més belles glóries
i benemerenze modernes de la Catalunya católica",
deixá entendre que rependrá un altre dia l'estudi de

A

S

lliçons deis

"les

O

veins, és

nostres

a

dir, l'exemple que

frase terminal sintetitza el
judici d'aquest estudi, dient que d'aquests exemples
"solament és un fruit o simple episodi, la reafirmació
moral i religiosa, que en llurs mateixos progressos
industrials, comercials, artístics i altres, els nostres
vals han obtingut en la present Exposició interna
conal de Barcelona com un doble i ben raonable
triomf de l'esperit entre els progressos de la mat

donen". I

ens

en

una

rid".
*

El
grata

*

*

R. P. Enric Rosa, autor d'aquesta crónica tan
al nostre esperit, ha esguardat Barcelona i

l'Exposició amb la sobirana altesa de mires de qui
porta a má una de les primeres plomes católiques
del món. I ho escriu amb aquella dignitat d'estil,
aquella majestat romana, escalent a qui té el privi
legi de parlar des de tan alta tribuna. Poc abans
del seu viatge a Barcelona havia estat dl l'objecte
de l'adhesió i simpatia de tots els católics que se
gueixen el curs de les qüestions romanes a propósit
del famós article

seu

de la Civ.ltez Cattolica del 29

juliol últim. Es aquell editorial "Fra rattifiche e
rettifiche", que comentava la paraula del Papa con
tristada després dels auguris primerament consecu
la ratificació del Tractat de Latera, a causa de
declaracions estatistes no gaire en consonan
cia amb l'acatament degut al mag:steri de l'E'sglé
sia. Aquell article produí gran sensació, i en apro
vació i recompensa al seu ardit interpret i defensor
Pius XI va enviar a la Civi/tá la seva medalla d'or
anual amb el següent autógraf : "La niedaglia an
nuale aurea che destinianzo alla "Civiltd Cattot,ca"
vuol dire la nostra immutata benevolenza e la non
mono imnzutata fiducia" (3).
Per altres raons és també creditor el P. Rosa, in
signe historiador de la Companyia de Jesús (4), a
la grat.tud nostra particular com a catalans, oi més
de la nostra admiració com a católics. El gest
d'atenció i benvolença que significa a rnés de la vin
guda a Barcelona, el seu judici tan enlairat sobre
l'Exposició, i el fet l'haver escrit aquest judici en
in article frontal, divulgant-lo després en un f asci
ele, té un precedent de molt interés. L'eminent di
rector de la Civi/ta, paladi constant del Papat i d'una
manera
especial en aquest temps de contradicció
part
deis de l'Action Française (5), publica fa
per
dos anys un superb recull d'escrits de diferents au
tors católics i laics, rnestres i apologetes, sobre el
Papa. El Papa en el pensament deis escriptors religio
sos i polítics (6), aquest és el títol del copiós aplec,
en el qual va reunir el!, subratllar amb comentaris i
enriquir a más amb notes bio i bibl'ográfiques sobre
els respectius autors, fragments de Perrone, Segneri,
Alimonda, Gioberti, de Maistre, Taparelli d'Azeglio,

tius

a

certes

Macaulay,

P.

Félix, Bellarmino, Hurter, Veuillot,

Monsenyor de Segur, P. Lacordaire, etc.
I entre ells, destinant-los abundant espai, els nos
tres Balines i Dr. Torras i Bages. Bis extensos tex

P. Faber,

que de l'un i de l'altre retreu el P. Rosa van pre
cedits de notes documentades que demostren el seu
estudi profund de l'autor d'El protestantismo C0111parado con el catolicismo i del d'El internac'onalis
mo papal y La actualidad perenne del Pontificado.
Per mitjá del P. Rosa la nostra terra i el nostre geni
i tradició són representats en un digest importan
tíssim, que és un escut que cobreix el Papa en mo
tos
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ments d'escomesa pels heretges actuals. Per aixó i
per lo d'avui hem de sentir grat al valent director de

la Civiltcl Cattolica.
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(4) Enrique Rosa, S. J., Los jesuitas desde sus orígenes
hasta nuestros días. Apuntes históricos. Versión del italiano
por el P. Jesús Juambelz, S. J. Madrid, "Razón y Fe",
de 478 págs.)
El P. Rosa és l'autor deis dos famosos articles de
resposta al Livre Jame de l'Action Froncaise, eixits a la
Civiltd (20 agost i 3 sctembre 1927) i publicats per la Bonne
Presse en un fascicle : Deu.r articies de la Civiltd Cattolica
en reponse .1 l'Action Française.
(6) ll Papa nel pensiero degli scrittori religiosi e poli
tici. Parte prima e parte seconda. (2 vols. de 286 i 314
págines.) Roma, Civiltd Cattolica, 1927.
(7) Civiltd Cattolica. Quadern 1906, 16 novembre 1929.
1924.

*

O

S

(Vol.

(5)

*

El P. Rosa ha estat també a Sevilla, i el número
darrer de l'esmentada revista publica un article,
igualment interessant, dedicat a l'Exposició de la ca

pital de l'Andalusia. La Mostra "Ibero-Americana"
di Sivigt,a, és el títol, subtitulat Unita di popoli e
gloria di civilta cristiana (7). "Menys grandiosa i
ruenys aparent que la catalana", la troba, peró, "més

F4t rkes.

~Pltui PIts..t

artística... volent dir més delicada, més fina.., una
graciosíssitna miniatura". "Predomina en aquella la
en aquesta la graciosi
grandiositat
torna a dir

Oficina

-wth.t

rkait 4"sztut

Románica

—

—

tat i finura", i en nitre lloc hi aprecia "un aire mo
dest, sí, pero cálid i de familia, di fronte alla gran
dezza e fastosita catalana". Sigui'ns permes assabo

rir la frase

la Ilengua del Dant ; oidá que

vin
diqués, per fi, a la f ag del món, de l'antiga senten
cia desagradable del cant vuitl del Paradiso, 77.
El predomini dels valors de selecció a Sevilla pel
que es refereix a l'exhib'ció arqueológica, tal com
diu el P. Rosa, és confirmat per reiterats testimonis.
Tot el jud:ci de l'eminent viatger és exactíssim en
quant concorda amb la impressió personal de molts.
De mornent, el tresor deis tresors de l'art espanyol
clássic: la pintura, és a Sevilla on principalment
está representat, essent una vera Ilástima que el nos
tre Palau Nacional, on tantíssimes jo:es s'apleguen,
sigui en aquest respecte tant deficient. Peró no és
aquesta l'hora de les critiques.
S'entusiasma, amb molta justicia, el visitant en
trobar-se amb el bé-de-Déu de material históric aple
gat a Sevilla, davant de l'Arxiu d'Indies, de totes les
riqueses docurnentades de la descoberta, conquesta
1 rnissionament de les Ameriques, i davant de l'es
pectacle florit de les joves nacions d'ultramar, per
a les
quals F,spanya amb collaboració de tots els
Regnes, i no pas ,ami) igual retribució per a tots
fou educadora en civilització i en Catolicisme.
I vet aquí que, sense dir-ho, es reforça amb aques
ta comparança una Iliçó de coses que dóna peu a for
mular un contrast suggestiu. Mentre Sevilla es glo
rieja de debó amb l'espléndida manif estació históri
ca, perspectiva recorreg-uda d'uns segles d'or inscrits
en la memória deis pobles, la magnificencia, la gran
diositat de l'Expos:ció de Barcelona, arnb el pes d'a
quell factor vital i decissiu, que colpí al director de
la Civilta: "l'animació férvida, la multitud festant",
les gernacions de l'Estadi i de la cavalcada missio
nal, el poble vivent, en una paraula, aquell del qual
resPirá "il soffio di spir:tualita e di fede", indiquen
segurament cap on es (lecantará la balança deis temps
futurs, de cara a quin litoral comença per a Espanya,
el despuntar de la claror del nou dia.
en

Secció de

CONSULTIS
Cons. 27.

ens

—

major del Palau Nacional.
(3) La traduccíó íntegra d'aquest article la porta Resena
Eclesiástica del mes d'agost darrer sota l'epígraf : Un ar
tículo de "Civiltd Cattolica", Entre "ratificaciones y rec
ttficaciones", la palabra del Papa.

És

acceptador el

con/

d'aquesta dita

:.

tornaras, ja trabaras la taula parada?
J. P.
Resp.
La conjunció temporal del llatí clássic
—

—

no ha donat fillada en les Ilengües ro
li han pres el lloc les conjuncions QUAN
DO causal, i OUOMODO comparativa. De QUANDO n'ha
sortit quant o quan i de QUOMODO, C0112 O con, usa
des deis nostres clássics, i vives encara en la parla
popular. Com, dit també con segons sigui la Iletra
que segueix, a la provincia de Girona i al Rosselló
és pronunciat cum, i amb aixó es veu ben ciar que
és una conjunció ben diferent de quan, que tal-libé
podria haver donat con, com tenim contra, i quantra,
catre i quatre.
En Llull fa un ús molt gran de com o con en sen

cum, QUUM,

maniques, i

tit

temporal:
Com haurá fret, qui l'escalfará? E com
será malalt, qui'l custoirá? Com haurá farn,
qui u donará a menjar? Si ha paor, qui'l con
fortará? (131anquerna, p. 49).
Con lo bisbe viu Evast e Aloma, eh l convi
da Evast e Aloma, e menjaren ab lo bisbe
aquel! cija (Blanqzterna, p. 57).
Ira hav:a com veia fer bones obres (Blan

—

(I) Enrico Rosa, S. J., La 111ostra internazionale di Bar
cellona. II trionfo dello slpirito Ira i pro gressi delta ma
teria. Estratto della Civiltd Cattolica, 1929, VOL IV. Quad.
1905, 2 novembre 1929. Roma, La Civiltá Cattolica. Via Ri
petta, 246. 1929. (Fascicle de 20 págines amb coberta en
paper de color.) Preu Lire o'so.
3.
(?) Pintura d'En Francesc Gali Pág.
al sostre de la cúpula

—

com

—

R. RUCABADO

!lengua literaria

quema, p.

Bernat

peró

en

63).

Metge en el Somni usa quant i com o con,
J'alter només usa com i més sovint con:

Com:
tol les coni Ii plan (Somni, 2876).
de aquelles que jo solia vestir con stava ab
tu

(Valter, 476).

Be f aras... con/ tot ho sabras (Somni, 2778).
Griselda fo vengut, lo
con lo pare de la dita
dit Valter... dix (Vallar, 156).

QUAN :
Quant

son

apellats

venen

(Somni, To6).

monja, la
anima romania (Sonini, 563).
No t faci cura de publicar aquell, quant lo
sabras (Son/ni, 1699).

deyen_

que

quant

lo

cors

del hom

Aquests exemples són prous a demostrar la legiti
mitat de la dita que proposa el consultant : com tor
narás, ja trobaras la taula parada; la qual de més a
més conserva l'ús clássic del futur com tornaras,
que ara es va perdent, per dir quan tornis i en escrits
moderns en tornar, com a substitució del castellá al
volver, no sempre usat encertadarnent.
El Sccretari de Redacció de l'O. R.
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ElSant Críst de 'J'era ho vol, s'ho mereíx
í s'Izo té quanyat
En les parróquies deis deganats de Piera, Marto
rell i Vilafranca hi ha moviment. Tothom ha sentit
dir que es tracta d'engrandir i ornamentar la capella
i l'altar del Sant Crist. L'arquitecte ja ha fet el seu
projecte, molts fills de la vila l'han vist i l'han lloat,
el senyor rector i dega ha dat alguns entretocs a gent
de la vila i, amb els rotllos del projecte sota el braç,
ha fet algunes visites (nosaltres mateixos Ii devem
aquesta cortesia) i pertot ha estat amorosament aco
llit el seu intent. No ni ha més ; la capella i altar
nous es tenen de fer. Avui dia que
es fan pels po
bles tantes obres amb mires temporals, que per tot
arreu es veuen créixer com els bolets escoles, casinos
i escorxadors, no poden quedar antiquades i esqui
fides les coses que tenen relació directa amb el sen
timent religiós. El Sant Crist de Fiera vol un altar
i una capella monumentals, s'ho mereix ; és més
s'ho ha guanyat ; dones el tindrá.
Vol una capella i altar monumentals i perqué els
vol ha inspirat al Sr. Rector i Dega, i ha posat en
moviment tota una comissió executora del projecte,
formada de pierencs ardits i devots.
Dic que s'ho mierda:. Qué no mereix aquesta vene
randa imatge de Jesús Crucificat que cents anys ha
que reparteix tota mena de beneficis, de des que
va ésser trobada per les miraculoses indicacions
de
Maria Lleopart de Santa Creu de Creixa fins avui
dia, davant la qual han pregat i han trobat resposta
i consol tantes i tantes generacions de catalans del
deganat i de niés enllá ?
I dic que s'ho ha guanyat, perqué, entre aquesta
multitud de beneficis, un ordre d'ells es va admirar
d'una manera especial, que és la salvació de moltes
moltes collites compromeses per la secada. Es ja cosa
sabuda que els peregrins que van a la processó del
Sant Crist quan aquest és tret a instáncies dels ajun
taments de la vila i dels pobles de la rodalia per a
obten+r el benefici de la pluja, tenen tanta fe en qué
obtindran el que demanen, que van ben previnguts
per a la pluja que donen per imminent. No se li fará
pas cap almoina que ja per endevant no l'hagi ehl
donat decuplicada.
I en conseqüéncia dic que tindrá aquesta capella
que vol, es mereix i s'ha guanyat perqué els pobles
de la rodalia estimen de cor aquesta sagrada imatge
i el Crist Redemptor que ella representa i, després
que ja li han dat el cor, no li negaran els diners que
per a tal obra es necessiten, a més de qué estan tots
ben convençuts que la capella actual no está feta a
la mida de la fe i de l'entusiasme deis que hi van a
adorar aquella sagrada imatge.
Ens conta la tradició que després de dos anys d'u
na secada temible, un pelegrí que es va suposar ésser
un ángel, va passar per Santa Creu de Creixá, terme
de Fiera, i es va aturar a demanar caritat a la casa
d'una pobra i virtuosa vídua Maria Lleopart. Aques
ta Ii tingué de responclre el Déu vos empari
perqué
no tenia un pa a la post ; peró el
pelegrí que més
volia donar que demanar s'aconsolá dient-li que tro
barien una imatge de Jesús Crucificat a l'Hospital
de Sant Francesc i que si els sacerdots la portaven

pública i solemnial processó obtindrien pluja abun
dant. Altrament li va indicar també que trobaria la
pastera plena de pa.
Es de notar que aquest Hospital de Sant Francesc
está situat en el mateix lloc on hi havia el convent
de Trinitaris, que es creu va ésser fundat per Sant
Joan de Mata l'any 1205 amb dotació proporcionada
per don Rarnon de Montea& i per la seva esposa
donya Constança. També una piadosa tradició afir
ma que Sant Joan de Mata va tenir per
hoste Sant
Francesc d'Assís quan va anar de Barcelona a Llei
da a fundar un convent de la seva orde.
La Maria Lleopart va comprovar que efectivament
hi havia molt de pa a la pastera i en anar a regra
ciar al pelegrí el trobá desaparegut. Tot seguit va
caminar devés la vila de Fiera i en dona coneixement
als senyors Rector, batlle i jurats. Fou avisat el
senyor Bisbe de Barcelona i amh la seva anuéncia
fou clisposada la processó amb la qual s'obtingué una
pluja abundosa que va assaonar els camps. D'ença
d'aquest fet la sagrada imatge ha estat invocada mol
tes altres vegades i ho és encara en els
nostres
temps, i ella escolta encara les invocacions deis fi
deis.
Heus aquí la bellíssima descripció que en fa el
preámbul de la Novena :
en

"La sagrada imatge del Sant Crist de Fiera és de
l'estatura d'un borne deis més grans i perfecte en
tot el seu posat. El color tira a obscur o morat i com
de mort. La sang de les llagues és d'una molt viva
vermellor. La cabellera natural, sencera després de
tants anys. La corona d'espines ami) qué f ou troba
da és també natural, per bé que damunt ella hi f ou
collocada altra de plata molt valuosa i altra de glória,
preciosíssima també. Porta una tovallola de seda ri
calinent guarnida i brodada. Al costat esquerre brilla
un toisó o bronja de rica
pedreria. La creu on está
clavada la dita imatge és rodona i de fusta amb
grops d'un color verd fose. El rétol posat a sobre
és d'argent.

Jo hi a fegiria que la seva fesornia és tant de pa
gés de la terra con) la de les sagrades imatges de
Balaguer, d'Igualada i de Capellades, i aixó fa que
als nostres ulls es presenten amb tal realitat que a
hom u sembla veure crucificat una persona cone
guda i amiga i se li desvetlla una compassió inde
finible i una ardent devoció.
Es, dones, hora que soni la campana grossa i
es faci sentir de tot el likbat i de tot
Catalunya, pero
d'una manera inconfusible deis pobles que moltes
vegades han estat convidats pel seu profit a formar
en les processons que s'han fet per a impetrar el be
nefici de la pluja. Són aquests Masquefa, Pierola,
Vallbona i Cabrera, Sant Jaume de Noia i Santa
Creu de Creixá, Sant Llorens d'Hortons, Castelloli,
Bruch i la Guárdia, Collbató, Sant Esteve Sesroviras,
Monistrol de Noia, Sant Saclurní de Noia, Lavit,
Terrassola, Sant Pere de Riudevitlles, Sant Quintí,
Capellades, La Pobla 1 la Torra de Claramunt, Me
un
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diona, Sant joan de Mecliona, Pla del PenecIrs, La
Ordal, Subirats, Celida, Abrera, Esparreguera,
Olesa de Montserrat, Vilanova del Camí i Monistrol

nostra ruina. El que comet petits furs, pot assegu
rar que del-ría podrá resistir la temptació de cometre
un clelicte greu? La lascivia és el pecat que causa en

de Montserrat. Tenim la seguretat que cap d'a
quests pobles fa rá el sort a les veus del molt Reve
rend senyor Rector i Degá don Joan Ros i Ráfols,
prevere, en obsequi a Jesús Crucificat i a la seva
imatge setcents anys ha venerada.

el món més estralls. Si esgratinyeu una mica en el
fons de les apostasies i de les claudicacions troba
reu el monstre de la sensualitat. Quan veieu que un
borne que abans seguia el camí dreturer rodola cap
a
l'abisme de l'abjeeció, pregunteu de seguida:
qui és?
Si l'argila del nostre cos vol submergir-nos dins
del llot de les passions, cal fer un esforç per esten
dre les ales de l'esperit i allunyar-nos de les impu
es deixa dominar per
reses de la vida. L'home que
les passions perd la noblesa ingénita de l'home. No
demaneu cap sacrifici ni cap heroisme a l'home que
viu únicament per satisfer els seus desigs. Tots els
sants han excellit en la virtut de la castedat. Si
traieu la castedat, cauen totes les altres virtuts, per
qué ella és la pedra angular damunt la qual recolza
la perfecció cristiana. Els mártirs no haurien anat
al suplici amb un somrís als llavis, si haguessin es
tat sensuals. La carn és un senyor despótic que no
tolera que hom serveixi a altres senyors. Es tan
absolut, que Higa de peus i mans a aquells que li
reten culte, perque mai no s'allunyin d'ell.
La joventut que es deixa seduir per les sirenes
que canten en el mar de les passions, s'incapacita
per a fer res de profit en aquest món.
Es sensible que ádhuc els que passen per bons
tinguin un fals concepte de la joventut. Creuen
que és indispensable que xipollegin en les aigües
terboles i enllotades de la concupiscencia, perque si
no ho fan quan brilla en els seus ulls la flama de
la joventut, ho faran més tard. Está tan arrelada
aquesta creença, que hi ha mares que s'espanten que
llurs filies es casin amb un jove que no ha claudi
cat mai. Es natural que un jove dolent i viciós,
que está constantment vigilat, es lliuri a les passions
en recobrar la seva llibertat. Peró com voleu vosal
tres que no segueixi rnantenint-se bo un jove que
ha tingut mil ocasions de caure i no ha caigut? Si
s'ha mantingut bo en l'epoca més difícil de la vida,
en
aquella época que el sentirnent acostuma a do
minar el seny i la raó, com voleu que claudiqui i
llenci damunt la pols dels camins la seva bandera
de combat, en arribar al període álgid de la vida?
La vellesa és un reflexe de la joventut. Els vells
que no són virtuosos és que tampoc no ho eren
quan els brillaven els ulls. Hauríem de bandejar
aquel] aforisme que diu : "el que no la fa de jove
la fa de vell". En tot cas hauriern de dir : el que
no la fa de jove tarnpoc la fa de ve!!. Naturalment
que es pot donar el cas que un jove virtuós, es can
si de seguir el camí Id bé. Nosaltres no particula
ritzem. Parlern en general.
Cal estimular la joventut perqué sigui heroica i
s'aparti dels perills. Generalment els vicis no ens
abandonen fins a la sepultura. Digneu-me : qui res
pectará més l'esposa, el jove que ha sabut lluitar i
s'ha conduit sempre noblement, o bé l'home viciós
i abjecte? Unicament els bornes nobles, respecten
la dignitat de la dona.
Creieu que el monstre que está cometent crims
execrables en terra alemanya, hagués estat un jove
virtuós, hauria rodolat tan aval!?
Els vicis i les passions, fan perdre el seny i la raó.

vern,

JAUME RAVENTÓS
Si algú fa arribar alguna alinoina a l'administraci.3
de CATALUNYA SOCIAL será lliurada al Rnd. senyor
Rector i Doga de Piera, don Joan Ros i Rafols, prev.

home dominal per
les passions
L'home quan es converteix en un ésser amoral,
és més temible que les f eres salvatgines. Costa de
creure que un horne sigui capaç de cometre actes
que posen de manifest que ha emmudit per com
plet la ven acusadora de la consciencia. L'home que
no obra bé i el penediment no l'empeny a allunyar
se deis mals viaranys, és que ha perdut ja la dig
nitat humana.
Us imagineu que pugui ésser un home, aquell
monstre que ha comes crims horribles en diversos
pobles alemanys ? Poden concebre que un ésser hu
rná, pugui clavar trenta vegades l'arma homicida en
el cos clelicat d'una nena de sis anys? Per lasciu
que sigui un borne, cal fer un esforç per a creure
que s'atreveixi a esfullar una flor que acaba d'o
brir-se a la llum.
Comprenem el terror que s'ha apoelerat de la gent
deis pobles en els quals és possible que el monstre
en
forma humana posi la seva petja. Se li atri
bueixen dinou crims. Després d'enterrar les vícti
mes, posa el fet en coneixement de la policia per
que siguin exhumats llurs cadávers. Mentre la po
licia feia aquesta operació, el monstre els observava
ami) uns binocles del cim estant d'una muntanya.
.Voleu un refinament més gran de crueltat?
Els diarls alemanys d.uen que aquel! monstre és
un anormal. Es evident ; peró caldria esbrinar si
es responsable d'haver arribat a una abjecció tan
gran. L'embriac, no pot respondre deis seus actes,
peró és responsable d'haver-se embriagat. Els bo
rnes dolents quan voldrien cometre un crim, s'em
briagarien perque el tribunal els absolgués.
Tots estem exposats a pertorbar-nos, peró els
bornes que no s'han apartat mai de la moral cris
tiana y no han ofegat la veu de la consciencia, en
cara que es pertorbin no cometen crims execrables.
No caiem rápidament, com una pedra rodoladissa,
a l'abisme de l'abjecció. Arribem al fons després de
diverses caigudes i ensopegades.
Segurarnent el monstre alemany que constitueix
la trista nota del dia, és un home que ha viscut
constantment al rnarge de la moral. La vida desor
denada que ha observat sempre l'ha conduit al crim
1 a les
passions més baixes. Per aixó cal estar a
l'aguait, per no caure en petites faltes que sovint
son l'origen de les caigudes fatals que causen la
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El I Con grés d'Acció Católica
L.es conclusions

jovenívoles entre d'altres, la rnútua des
confiança i les rivalitats proposa, les següents
conclusions : Dependran de l'autoritat eclesiástica',
representada per un consiliari. Totes les entitats es
taran en contacte amb l'organisme general d'A. C.
i será jerárquica amb organismes diocesá i nacio
nal.
Hi ha algunes conclusions referents a la f or
rnació espiritual deis joves i a les atribucions que es
desitgen pel consiliari tclesiastic. Després, el Con
grés recomana la formació de nuclis de Joventuts
Católiques obreres, agrícoles, d'estudiants, etc., i ur
geix perque hom es preocupi de la manca d'homes
ciacions

—

—

Congrés convocat pel Delegat de l'Acció
católica a Espanya, que suara ha dos les seves
sessions a Madrid, han estat aprovades conclusions
verament importants.
Creiern molt útil donar-ne un extracte, ja que el
En el

I

text sencer resulta massa extens.
I com les conclussions fan referencia a aspectes dis
tins de l'acció católica, per ordre les anirem extrac
tant, en la forma següent :
seu

Acció social obrera
Les conclusions aprova des en aquesta secció, po
den resumir-se així : Formació de Sindicats obrers
integrats per homes d'una mateixa professió, els
quals es regeixin segons els principis de la fe i de
la moral católiques, que siguin un instrument de
concórdia i de pau mitjançant comissions mixtes.
Aquests organismes han de promoure i defensar els
interessos de tots en determinar les condicions de la
vida del treball i deis contractes de treball. Els Sin
dicats instaurats pels católics, cal que siguin per
als católics. Han d'ésser "confessionals". Cada Sin
dicat o organisme tindrá el seu Consiliari eclesiás
tic. Cal fomentar l'educació sindical cristiana mit
jançant secretariats, Setmanes sindicals, cueles d'es
tudi, reunions de propagandistes i setmanes d'Exer
cicis Espirituals. Finalment, aquesta sccció del Con
grés recomana la creació de Sindicats católics de

patrons.
Acció social

agraria

Respecte l'Acció social agraria, la secció respec
tiva aprová aquestes conclusions : Primera, que la
clerecia intervingui activatnent en rA. S. A.; se
gona, que s'estudil la reforma a introduir en l'orga
nisme confederal, a base de tres seccions : tecnica,
social i estadística ; tercera, que es concreti el pen
sament económic de la Con f ederació en un estatut
i s'aconsegueixi de l'Estat que doni força legal i
executiva (semblant a la de la lletra de canvi) a un
instrument de credit agrícola, basat en la responsa
bilitat mancomunada i solidaria deis socis, i quar
ta, remarcar el carácter apolític de l'A. S. A.
Acció catalica

femenina

Entre els acords presos definitivament per aques
Congrés, el més important és el que fa
referencia a la formació de directors i propagandis
tes de les obres católiques f emenines, per la qual
cosa proposen que l'Eszola Social Femenina de Ma
drid organitzi cursos intensius. Les altres dues con
clusions tracten de la formació de juntes. Es bo de
tenir en compte que, segons les dades estadístiques
darrerament publicades, les Juntes Diocesanes de
l'A. C. de la M. són 52; les Juntes locals, 854; les
Associacions de número, 118.000 ; i les adherides,
235.000.
ta secció del

catbliques
El ponent d'aquesta secció, després de denunciar
els defectes que esterilitzen l'acció d'aquestes asso
Joventuts

—

per als cárrecs directius.
Associacions de pares de

familia

Cal constituir urgentment A. A. de P. de carác
ter francament católic en totes les capitals de dió
cesi i de provincia i en les poblacions on hi hagi
estudis universitaris, de Batxillerat, Escoles espe
cials i collegis de segon ensenyament d'alguna im

portancia,

etc.

Premsa catalica

El ponent cl'aquesta secció, Sr. Ildef ons Montero,

seguir usant la fra
"Bona premsa", en lloc de "Premisa católica".
Féu també aquesta observació ben justa : Cal dis
tingir les publicacions deis periodistes i així es con
siderará ben esmerçat un donatiu si es reparteix per
igual a perfeccionar l'element material i a estimu
lar o premiar l'elernent borne. La mateixa distinció
s'ha d'entendre entre els diaris i les revistes piado
ses, fulles parroquials, etc. No se n'ha d'excloure
cap, peró cadascun ha d'ocupar el seu lloc. Convé
també que els assumptes de Premsay Católica si
guin tractats i resolts per proíessionals. Finalment,
el censor d'un diari haurá de tenir les atribucions
de Consiliari, és a dir, plena autoritat en assumptes
religiosos i morals ; censura literaria, i dret de veto
en matéria doctrinal.
va

exposar la inconveniencia de

se

*

Corn

quades

es
a

*

*

pot veure, les conclusions són rnolt ade
les necessitats de l'acció. Ara que la difi

cultat no rau precisament en aquestes conclusions,
sinó en l'acció mateixa. El propi Nunci de S. S. ho
va dir en el seu discurs de tancament del Con1.-)..,rés,
amb aquests mots : "Aquí hem tingut eloqüencia
católica al servei de l'Acció católica; peró més im
portant que l'eloqiiéncia és l'acció".
I en aquest punt és clar que tot depen de la deli
cadesa i el tacte en les aplicacions dels acords. Si es
seguís el mltode a base d'organitzacions ofegadores
de tota vida própia, s'incorreria en l'esterilitat més
absoluta. Cal que l'acció católica aprofiti les virtuts
de cada contrada amb color propi i no incorri en
determinats vicis en que han incorregut constant
ment altres accions. Si aix6 ve, i a base d'ésser l'ac
ció católica delicadament isolada de tot altre pro
blema, per f onamental que aquest sigui, podem obi
rar jornades de glória per a ella.
I no cal dir que nosaltres, com tots els católics
com a tals, hi ocuparem el lloc que ens corespongui.
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Pida de Sant Joan 11.a Bta. Víanney
(Rector d'Ars)
XVII
Els miracles són

una

divinitat de Jesús. Si
no

no

prova

hagués

hauria obrat miracles. Els

miracles, perqué
una

de
de

irrefutable

estat Fill de Déu,
sants també obren

Deu vol que els homes

prova de llur santedat. Si

bles als ulls de Déu,

ries.

no

farien

de la

no

tinguin

fossin agrada

coses

extraordina

Sant Tomds diu que el miracle és "id quod fit
praeter ordinem totzus naturae creatae", ço que
es fa
fora de l'ordre de tota la naturalesa creada.
Els sants ni els angels poden fer miracles per
la seva prapia virtut. Suarez din: "Non posse an
gelos propria virtute vera miracula facere."
Els homes i els ángels poden obrar mímeles
únicament per vírtut divina. Per tant si un home
obra un miracle podem assegurar que té l'assis

téncia

El miracle és la suspensió d'alguna llei física, i,
Per tant, és d'ordre sobrenatural. Dintre de l'or
dre natural no es pot suspendre una llei.
El miracle no aboleix la llei física; per aixd
diem que és una suspensió. Unicament pot sus

Pendre

una

Ilei

aquel que l'ha fet.

El dimoni pot fer

extraorclinaries Perqué
l'home, pera no pot fer mi
racles. El dimoni té poder per a fer algunes coses
que nosaltres no podem fer, pera tot el que ell fa
es

Inés

inteligent

coses

que

és d'ordre natural.
Els racionalistes no creuen en el miracle, per
(I1Q precisament és d'ordre sobrenatural.
Els que no voten reconéixer la divinitat de Je
sús, diuen que el miracle es den a un acte de sug
gestió. La suggestió pot guarir un neuratic, pera
no una lesió orgánica. No
creuen en el miracle,
Pera creuen en el poder curatiu de la fe. S'ha
curat, diuen, perqué tenia fe. I per a demostrar
ha refrenen aquelles paraules de l'Evangeli que
diuen: "Fides tua te salvurt fecit." "La teva fe
t'ha guarit." Jesús no vol dir que la fe guareix
els mcdalts, sinó que aquells que tenen fe són dig
nes

d'ésser guarits.
No existeixen homes que tenen fe en un ídolf
Per (70, doncs, l'ídol no obra miracles? Quan els

racionalistes ens demostrin que un cec
Júpiter ha recobrat la vista, creurem en
de la

invocant
el poder

suggestió.
Si el Rector d'Ars, obrava miracles invocant el
nom de
Déu, hem de creure en la divinitat de

Jesús.

que atalaia les ovelles." Tots els

traordinaris

fets

ex

els atribida a Santa Filomena.
Era tanta la gent que acudía a Ars, que el ser
vent de Déu digné un -día
al Rd. Toccanier, que

havia prohibit a Santa
que gaurís ma
lalts a la vila d'Ars. LiFilomena
he dit que les curacions
les faci lluny de
la vilo. El que jo necessíto és
Puarir les &times. Aquest pobre cadáver que s'ha

no

val gran
es va

cosa.

Un día que dintre

guarir sobtadament

esguerrat exclama ingénuament:
Santa Filomena ha faltat a la
—

un

seva

infant

paraulat

El servent de Déu desitjava, naturalment, que
els malalts recobressin la salut, pera tenia por que
el poble no es preocupes de la salvació de l'anima.
Una religiosa de la Providéncia de Vitteaux,
eslava molt malalta del pit. El metge que l'assis
tia havia assegurat que moriría a la tardor. El
Rector d'Ars, en veure-la tan pagida en mig deis
peregrins, va cridar-la perqué es confessés abans
deis nitres penitents. El servent de Déu u va pre
guntar per qué desitjava viure, i després d'escol
tar els motius que li va donar li digné:
Agenolla't davant l'altar de Santa Filomena
i jo pregaré per tu.
Des prés d'uns nzoments d'oració, la religiosa
malalta es va guarir sobtadament. No va morir
fins a l'eclat de vuitanta nou anys. Unicament fa
quinze anys que és morta.
Una senyora acudí a Ars amb l'intent de visi
tar el sant Rector. Estava malaltíssima. No podía
parlar a causa d'una lesió a la larinx. El servent
de Deu li digné que els remeis de la terra no po
dien guarir-la i que per tant fes oració davant de
Santa Filomena. Al cap de pocs moments va re
cobrar la paraula.
Una neboda del Rector d'Ars, fila de la seva
germana Mar garida, eslava greument malaltct. El
servent de Den recomaná a la seva germana que
fes una novena a Santa Filomena. La novena no
va donar cap resultat. El sant Rector, veient que
el mal persistía, félt °roció i la seva neboda es va
guarir sobtadament.
Un dia arribava a Ars una pobra dona anome
nada Anna Thorin de Devoluet, arrossegant un
cotxet, en el qual !cía un infant de vuit anys que
sofría paralisi. Per a poder penetrar a la Parra
quia, va passar la nit a les portes del temple. En
arribar el servent de Den, s'adona
i u di
gné que passés abans que els altres penitents. Es
con fessa i no li parla del seu fill malalt.
Mes tard es dirigeix a la sagristia, on hi ha
vía el sant Rector, i u mostra el fill que portava
ctls bracos. Amb lagrimes als ulls u dei-nana que
el beneeixi. El servent de Déu l'esguarda dolça
ment i u din:
No veieu que és massa gran per a portar
lo als braços.
No es pot sostenir dret— exclama la mare
tristament.
El sant Rector besa el front de l'infant tna
balt i din a la nutre:
—Vagi a Pregar davant de Santa Filomena.
La mare s'hi dirigeix amb el fin al: braços, i
el sant Rector li diu:
Fácil caminar.
L'infant es coloca dret i caMinant es dirigeix
a l'altar de la santa, repenfat del braç de la seva
—

Quan algv't u deia que obrava miracles responia:
"Jo no faig miracles; no sóc res mes que un pobre

ignorant

podrir

l'església

—

'Mar?.

II•1•••

Mare i fill varen romandre llarga estona fent
oració. La mare estava tan commoguda que no
sabia qué fer.
L'infant es posa dret i arrenca a córrer fins
a la porta del temple. Al cap de poca estona, !u
pava alegrement amb els infants de la vila d'Ars.
Aquest nziracle va obtenir una gran ressonáncia.
De seguida es va saber per tots els pobles de la ro

dalia.

No sempre, pera, invocava Santa Filomena.
Si rinvocava tantes vegades, és perqué li sabia
greu que el poble cregués que eh obrava miracles.

De vegades es prodiden fets tan rápids, que un
hoz» s'adonava que era per la seva intercessió que
floria el miracle.
Una dona baixa de la diligéncia recolzctda en
dues crosses. Passa a prop seu el servent de Déu
i u diu:— Caminen i llenceu les crosses.— La
dona dubtava i heus ací que el Rd. Toccanier, que
acompanyava el Rector, li diu:— No heu sentit
que us han dit que llencessin les crosses!
Lla
vors la dona va llençar-les i es va posar a caminar.
Els que varen presenciar aquest fet restaren
meravellats. ?On existeix en aquest miracle el po
der de suggestió si la dona paralítica no creía que
pogués caminar sense rauxili de les crosses?
Un altre dio penetra a la sagristia una dona i
una nena de tretze anys. Feia dos anys que esta
va cepa. La nena parla anzb el servent de Déu i
sobtadament va recobrar la vista. ?Poden negar
els racionalistes que aquests fets són d'ordre so
brenatural? ?Per qué no fan brillar els ulls dels
pobres cecs coHocant-los davant un idol fet de
fang? No creuen perqué no valen. Rousseau ex
clamá un dia:— Si jo presenciés un miracle en
compte de creure cm tornaría boig.
Acudí a Ars una familia que tenia una nena
d'uns tretze anys que no podia sostenir el cap
dret. Els metges certificaren que el seu mal era
incurable. Oraren davant l'altar de Santa Fi
lomena, pera la nena seguía en el mateix estat.
Un matí acudiren a resglésia a oir missa.
El celebrant era el sant Rector. En el moment
solemne de relevació la nena llença un crit i in
corporant-se exclama:
Estic guarida.
En
efecte, podia moure perfectament el cap.
Una dona anomenada Claudina Venet, a con
segiihcia d'un atac cerebral, havia esdevingnt
sorda i cepa. En trobar-se aquesta dona, que vi
vía en un poble petit deis encontorns, davant l'es
glésia, passá el servent de Déu i agafant-la d'un
brete va concluir-la fins davant el confessionari.
Digué a la dona que s'agenollés, va beneir-la
sobtadament varen brillar els seus ulis i les seves
oides varen percebre els sons. Un cop acabada la
con fessió
el sant Rector li
Heu reco
brat la vista, pera seguireu essent sorda per espai
de dotze anys. És la voluntat de Den.— En aban
donar resglésia es varen cloure novament les se
ves o'ides.
La profecía del servent de Déu, es va complir.
día 18 de penen de 1862, la Claudina Venet es
va restablir completament. El sant Rector havia
ja mor& pera es dirigí a Ars per a pregar davant
la tomba del servent de Déu. En els arxius de la
casa parroquial de la vila d'Ars, hi ha un docu
ment redactat per la dita dona, en el qual fan cons
—

—

tar la

d'aquesta profecia interessant.

realització

Un infant de Lió tenía una grossa llúpia sota
rull. El sant Rector beneí rinfant; pera la mare
que es trobava al costat del seu fui, u agafá sita
nzent la nzá i va collocar-la damunt el front del
petit malalt. La llúpia instantániament va des

aparJixer. Aquest fet es va divulgar rápidament.
nit, conversant amb el vicari, H digné que en
produirse el fet es va avergonyir tant que s'hau
ria amagat sota els bancs del temple.
En el Procés consten trenta miracles, pera els
fets miraculosos que es varen produir a la vila
d'Ars, foren molts Inés. Milers de malalts s'age
nollaren als peus del servent de Déu, demanant
A la

que els beneís.

No és estrany que

sacerdot tan extraordi
a posar de manifest la
seva santedat anzb els miracles que es realitzaven
mit faneant la seva intervenció, tingués éxtasis
i visions.
De vegades eixia de resglésia completament
transfigura& Els ulls hi brillaven molt i tot el seu
cos estava nimbat de llum.
Quan deia missa, s'espiritualitzava de tal ma
nera que aqueas que raiudaven creien que no to
caya de pchs a terra. El servent s'adonava de la
seva transfiguració i, pergIQ no el vegessin, reco
manava a les nenes de la Providhcia que no es
guardessin el sacerdot quan celebrava missa.
Sovint les espkies eucarístiques eren el seu
zínic aliment. Un día con fessava a Caterina Las
saque, que abans de celebrar la santa missa tenía
una fam
extraordinaria, i després de combregar
es trobava Pie de vigoria.
El Rd. Toccanier, declara en el Procés de l'Or
dinari, que, segons opinió general, gaitera de la
pres?ncia visible de Jesús en l'Eucaristía.
Moltes vegades, quan u feien una consulta difi
cil responia:
Quan hagi celebrat missa, ja us
donaré la solució.
Segurament quan Jesús era
danzuzzt l'altar, es comunicava amb El!. Per aixa

nari, que Den

es

un

compldia

—

—

es

transfigurava.

en un sermó parlant de la Sagra
da Eucaristía:
—Si la vostra fe fas viva veuríem el bon Jesús
.en el San tíssimn Sagrament. Hi ha sacerdots que
que el veuen cada dia en el sant sacrifici de la

Un dio digné

missa.

Aquestes paraules ens demostren claranzent que
el Rector d'Ars veia cada dio el bou Jesús. No es
de creure que el vegés d'una manera sensible, pera
el veía dintre el san tuari de la seva ánima.
Una religiosa de la Congregació de l'Infant Je
sús, anomenada Sor Clotilde, una nit que es tro
baya a resqlésia per a con fessar-se va veure com
el servent de Déu traspassava resglésia nimbat de
llum.
Una senyoreta, anomenada Estefania Durie, es
disposava a penetrar a la cambra on estava orant
el sant Rector, per a lliurar-li una quantitat que
havia recaptat destinada a fundac;ons de misses,
i heus aci que va sentir una ven molt dolça i suau
que li deja:
Qité desitges?
El servent de Déu
—

Ah!

mare meya,

resPongué:
us

demano la conversió deis

pecadors. Alleugeriu els dolors deis malalts, espe

N

Y

A

cialment els d'una persona que fa molt de tetnps
que sofreix i desitja morir o bé guarir-se.
Aquella donzella va sentir altra vegada una veu

digué:
Es guarira, pero

que

més tard.

—

La curiositat va poder més que la discreció
len tament va obrir la porta. La senyoreta Durie

tenia un cáncer que la feia sofrir molt i va creure
que la persona per la qual s'interessava el sant
Rector, era ella. En obrir la porta va veure una
senyora bellíssima vestida de blanc. Damunt la
túnica blanca com la neu, portava unes roses d'or.
Entorn del seu cap brillava una corona feta d'es
tels. Era tan lluminosa que les sayas vestiduras
brillaven com un raig de sol.
La donzella s'agenolla i u digué:
Mara meya! porteu-me cap al cel.
Més tard
respongué la senyora.
Tu se
rás sempre la nieva fila i jo sempre seré la teva
—

—

—

mara.

La senvora de la túnica blanca va desaparáixer.
El sant Rector, estava agenollat en un angla de
la cambra, amb els ulls fits al cel. El seu rostre
era nimbat de llum. Estava immabil com si el seu
cor hagués deixat de bategar. La donzella va
creure que havia mort. El sacseja, perqul tornés
a la vida.
Qui sou?
ti digué el sant Rector.
No em coneixeu. iOn estaveu en aquests
moments? Quá heu vist?
--He vist una senyora.
Pare, també l'han vist els meus pobres ulls.
—

—

—

qui

Podríeu dir-me

era

El servent de Déu,
Pregunta, i tement que
havia passat feia pocs
Si dieu el que heu
—

aquella senyora?
comprenent l'abast de la
el poble conegués el que
moments, u digué:
vist no poseu mai la pet

ja damunt d'aquests rajols.
—Em sembla
resPongué la donzella
.

—

que

la

era

—

Verga Santíssima.

--Naturaltnent— exclama el servent de Déu.
—També heu tingut el goig de veure-la?
Si i adhuc m'ha parla& iPodríeu dir-me qul
Pensaveu com jo em creía que havíeu mort?
—

—

El

baya de

bategava fortament parqué

meu cor

la

veure

aca

nieva mara!

Quan la donzella s'acomiadá del sant Rector,
aquest ti digné:
Estigueu tranquilla, parva s'acosta el dia
de la vostra curado'.
En afecte, al cap de tres mesos, el cáncer havia

desaparegut.
En
que

es

una

altra

dirigia

quial per

a

a

ocasió,
la

una

sagristia

donzella molt bona
de resglésia parro

parlar amb el sant Rector, el

conversar amb

una

senyora que

anava

d'Ars, tothom sabia que la Mara de
Déu s'havia aparegut diversas vegades al servent
de Déu. També és segur que ti va aparPixer San
Filomena.

El Rv. Toccanier era molt hábil, pera no acon
seguia mai que el servent de Déu ti revelés cap se

De vegades, pera,
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que donaven a entendre el que havia passat.
Un dia va confessar que passava la nit fent oració.
El: sacerdots que romanien alguns dies a la vila
d'Ars tenien la convicció que cada nit a la cam
bra del servent de Déu passaven coses extraordi
narias. Un !ove sacerdot, anomenat Tissot, que
més tard ingressa a una orde religiosa, una nit
de la casa estant on pernoctava va veure unes res
plendors enlluernadores a la finestra de la cam
bra del sant Rector.,
Eren també molts els que creien que per un
privilegi especial de Déu, viea les coses de l'altre
tnón. Un dia una senyora vídua li va preguntar
si el seu marit romandria molt de temps al pur
gatori. Després d'uns montents de silenci res
coses

pongué:

Din tre de tres anys el seu marit es trobara
al cel. Quan abandoni el purgatori vostá ho sa
brá per un deis seus fills.
Al cap de tres anys va morir un fill de la dita
senyora, que vivía amb una seva germana, i a la
nit va veure en somnis que el seu fill i el seu ma
rit penetraven al cel.
Una senyora forastera, que havia tingut la dis
sort que el seu marit morís ofegat en un riu, va
ha saber si s'havia salvat. Aquesta senyora es tro
baya agenollada entremig dels peregrins. El ser
vent de Déu, en passar pel seu costat, ti digné a

ja

cau

d'orella:
S'ha salve!

—

La senyora resta astoracia.
Ës possible!
exclama.
Si— respongué el sant Rector. —És al pur
gatori, cal pregar per ell. La Verga li va concedir
la gracia que abans de morir fas un acte de con
trició. El seu marit no era religiós, pera recordt
que algunas vegades unia a les de vostá les sayas
oracions, quan pregava davant una itnatge de la
—

—

—

Verga Maria.

Els que han estat devots de la Verga, a l'hora
de la mort es penedeixen d'haver pecat. La Mare
dels pecadors, no abandona mai aquel: que l'esti
men.

Era tanta la santedat del Rector d'Ars, que un
canonge anomenat .Toan Gardette, un día que es
trobava a l'església parroquial, va veure el servent
de Déu en h-tasis ascensional. El: seus peus no
tocaven a terra i el seu rostre estava transfigurat
i embolcallat en una auréola.
El sant Rector, petfaya la pols de la terra com
els altres mortal:, pera moltes vegades amb les ales
de l'oració havia arribat fins a les portes de la

glaria.

J. M'ERA I SORMANI

vestida de

ga Maria.
A la vila

cret.

0

va veure

blanc. Quan va penetrar a la sagristia la senyora
va desaParáixer. Com que no hi havia caP més
Porra per a poder sortir, va• creure que era la Ver

ta

S

inglnuament, deja algunas

Les batalles no les guanyen mai els que es
des previnguts. Triotnfen el: qui s'havien
exercitat a la lluita. Estem preparats el: cata
na: per a lluitar el dia que el: elements per
torbadors intentin convertir novament la nos
tra ciutat en camp d'experimentació de llurs
doctrines dissolvents? Actuern, no fos eas quo
l'anemia en: trobi dormint confiadament.
tan
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Comentaris
Albert Thomas

ara

poc

tot resta reduit a un: organismes que treballen
o gens i no existeixen per a la vida real, se

Es troba altra vegada a Espanya el Director de
l'Oficina Internacional del Treball, de la Societat

gons tenim entes (i voldríem equivocar-nos). I l'obra
de la Caixa de Pensions és l'única existent, se

de les Nacions, senyor Albert Thonias.
Procedent del partit socialista, i sense haver re
nunciat mai a les seves idees socialistas (la prova
d'aixa és la visita que, tot i venint amb carácter
oficial, ha fet a la Unió General de Treballadors,
de Madrid) izo es pot negar que ha sabut adoptar
una actitud ben neutral i equánime al davant d'a
quell organisme internacional creat pel Tractat de
Versalles. La millor prova d'aixa és que els cata
lics que hi són (entre ells el senyor Sangro i Ros
d'Olano, del Grup de la Democracia Cristiana d'Es
panya) s'hi mostren forra onics i reconeguts.
Ha visitat Madrid i l'Exposició de Sevilla; i vi
sita ara Barcelona. Ha pres part, a más a más, en
un acta de propaganda deis organismes paritaris,
Madrid, cosa que tampoc té res de particular, doncs
era acta oficial presidit pel ministre del Treball es

riosa, pera

panyol.
Quan el senyor Thomas conegui ben bé la reali
tat social espanyola podrá completar el judici que
pugui tenir format d'ella.

escassa

per al gran nombre de necessi

tats existents.

Que caldrá fer?
Una dada curiosa
Amb motiu que aquests dies han estat cobrats

(o almenys presentats al cobrament) el: rebuts d'u
na anomenada "Cámara
Oficial de Inquilinos" de
Barcelona, un amic nostre ha dit: sabeu quants són
els impostos que graviten damunt el: lloguers, ja
de si prou alts? El: segiients: un d'inquilinat del
Municipi; el de les Drassanes, d'una Junta especial;
el d'aquesta Canibra de llogaters, suara constituida;
1 un sobre la recollida d'escombraries, municipal,
que no ha estat posat en práctica pera que consta
en
el Pressupost municipal vigent i que un día o
altre será cobrat segurament.
No és aixa una dada significativa de tot un sis

fiscal?

tema

L/empar als tuberculosos

La mort del Dr. Ferran

queixavem en aquestes pagines de la
de la nostra beneficencia. Tot i essent
molt ineritaria la tasca de les persones que interve

veritat,

Un dia

ens

insuficiencia
nen

en

aquests asumptes, és patita respecte al dis
necessitats, que cada día creixen,

sortat volum de

cada cop s'ageganten.
Pera el que veritablement en: corpren és el veure
la poca atenció que es dóna als pobres tuberculo
sos, per als quals no existeixen a Catalunya gai
rebé cap altre sanatori que aquest de Torrebonica,
admirable en tots sentits, dins la tasca social mag
nífica de la Caixa de Pensions.
Pera el sanatori, cona tota obra benefica, és in
suficient. % en aquest ram és més sensible la insu
ficiencia, puix es tracta d'una inalaltia que atesa a
temps, té moltes probabilitats de curació (salvant
el: casos aguts); pera, allargassada massa, resulta
manta vegada incurable.
A Inés a más, en les cases deis tuberculosos po
bres hi ha l'imminent perill, certíssim, del contagi
i, per tant, de l'increment de la malaltia. Els malalts
isolats a temps no contagiarien altres persones; i
ells en rebrien el: beneficis.
Hi hagué un temps en que les autoritats es preocu
payen de la guerra contra aquesta pasta blanca. Pera

Perran, que s'havia allunyat del comí de la
ha mor/. cristianament. En el: darrers mo
inents de la saya vida ha tingut la sort de tenir al
caPeal del llit un religiós exemplar, que va aconseguir
El Dr.

sotraguejar la

seva an,Ma.
La seva mort cristiana es deu a resfore d'un Pare
Jesuita.
Es aquest un favor molt gran que li ha fet el bon
Déu! Quantes vegades els que han seguit inals via
ranys desitjarien confessar-se a. l'hora de la mort i
no poden. El: mies que el: volten tan quen les por
tes peíque els clams deis moribunds no arribin a les
°Mes deis sacerdots. Voltaire volia confesssar-se i no
va poder. Víctor Hugo, a l'hora de la mort, es pene
dí d'haver ofes tantas vegades el bon Déu, i foren
ta.ncades les portes de la saya cambra.
Cal viure bé per a tenir una bona mort. Es una
tenwritat esperar que la mort brandi la seva dalla
damunt el nostre cap, per a penedir-nos deis nostres
pecats i mancaments.
Celebrent que el Dr. Perran hagi mort crisHana

ment.

?De que li hauria servit gaudir d'un

tigi

entre el món

gran

pres

científic si hagués perdut la

seva

ánima?
»all
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El Govern s'ha apressat a desmentir el que la
estrangera ha dit sobre la política espanyola
aquests dies últims, que ha mantingut l'animació dels
círcols madrilenys i s'ha anat propalant a diversos
indrets del regne. Tot ajuda a matar el temps, que
és una víctima que mai no es queixa, peró es venja...
El grandiós banquet projectat en celebració de la
festa de la Puríssima per certs prestigiosos elements,
també s'ha explotat per a "f er política", peró inútil
ment. El Govern ha tallat la corda.
La política, segons U11 segueix el curs normal i
no en pot seguir d'altre.
Altrament, el veritable fet de la setmana ha es
tat la visita a Espanya del President de l'Oficina
Internacional del Treball, de Ginebra, M. Albert
Thomas, que és un apassionat d'Espanya i de la
Dictadura. El gran socialista francés estima el nos
tre Ministre del Treball com a un fill intellectual
seu i prou s'ha vist que és correspost en la rebuda
que se li ha fet i en els discursos canviats entre
ells en l'acte celebrat al Teatre Espanyol per a com
memorar el tercer .miversari de la promulgació
del R. D.-Llei de l'Organització Corporativa. Es
panya resulta ara, segons s'ha dit aquests dies, que
es el país que va més endavant en la legislació so
cial. Ancó no vol pas dir que el senyor Aunós sigui

anhelo de que en ocasión oportuna los danos irrepa,.
rabies obtuvieran remedio."
El Congrés Nacional d'Acció Católica que acaba
de celebrar-se a Madrid amb assistencia de tot
l'Episcopat espanyol i els principals bornes d'acció, ha
revestit extraordinaria importancia. La Carta del Sant
Pare dirigida al Presiclent, Cardenal Segura, pot
qualificar-se de Carta Magna de l'Acció Católica. Es
de transcendencia mundial.

socialista, peró...

La catástrofe de la Borsa de Nova York ha tret
de polleguera fins al President dels Estats Units,
M. Hoover. Personalment, i durant tots aquests dies,
s'ha ocupat llargues hores, amb tots els bornes cab
dals que el rodegen, en arbitrar medis per a remeiar
la crisi económica provocada per la perdua de més
de quinze mil milions de dólars, la qual ha posat en
compromís infinitat d'industries i en rápida miseria
milions de llars.
Quan Mr. FIoover es gloriava de la incomparable
prosperitat económica dels Estats Units, sobrevin
gué la catástrofe. Veritat és que feia pocs dies
que Mr. Hoover es lamentava amargament de la
baixa constant del ni vell moral de la nació, minada
per la mateixa riquesa de que gaudeix amb fruició
poc cristiana.
Segueix per tot el món la campanya internacional
de la pau, quasi podríem dir ianqui ; peró la guerra
russo-xinesa també segueix, i cada dia més f orta,
rient-se del Pacte Kellogg i de totes les maniobres
pacifistes. Quina comédia més trágica!
Els austríacs socialistes han vingut a millor acord,
i per ara la reforma constitucional d'aquella repú
blica inversemblant esdevindrá pacífica. Els pagesos

premsa

*

* *

,

Faci Déu que no tingui d'anar enrera trobant-se
els camins obstruits...
A lbert Thomas viatja com un príncep i amb el
seu seguici corresponent.
Porta de companyia la seva distingida muller, i
amb aixó dona un bon exemple als seus correligio
naris i amb altres que no ho són, per-6 ho semblen.
La vidriosa qüestió dels ascensos militars ha do
nat peu a una nota evidentment oficiosa de la qual
copiem aquestes ratlles per a coneixement deis nos
tres lectors
"Aun en tiempos de calma, de virtudes esencia
les, tanto sociales como profesionales, como los que
corren hace medio siglo, se han manifestado bastan
te vigorosas en la familia militar para ir saliendo de
esta crisis, que es inevitable provocar, pensando en el
porvenir y a impulsos de los deberes, más obligato
rios cuanto más ingratos, y sin más que, dolorosas
eso sí, muy contadas excepciones que hayan reque
rido rigores inevitables. El quebranto, el estrago, po
dríamos decir, ha sido proporcional a la gravedad y
arraigo del mal ; pero es de esperar que se ha abierto
para Espana, en este aspecto de su vida, un camino
más recto y luminoso que, emprendido desde su co
mienzo por las nuevas generaciones, no permitiría la
reproducción de circunstancias tan difíciles corno las
que ya se pueden considerar desaparecidas.
'

Desearíamos—termina diciendo—que nuestra auto
moral corriera pareja con la bondad de la in

ridad

tención con que estas líneas se escriben, para que
una noble reflexión concentrada y patriótica pusiera
a todos en
tal punto de fe y confianza, desapasiona

miento

y disciplina, que el país vislumbrara, como
posible, sin claudicaciones perniciosas, dar vida al

La mort de Clemenceau ha posat de
pla els altres fets de la setmana.
La premsa quasi no ha parlat d'altra

moment

a

segon

cosa.

Era

patriota francés, peró un polític atrabiliari.
una intelligencia era una voluntat. Aques
ta, realment, quasi no té parió en els grans bornes
contemporanis. Com a fill de la Vendée quelcom te
gran
Més que

un

nia

dins que el distanciava de Combes i Waldeck
era un eseeptc i pro
fessava i practicava el laicisme que tants d'estralls
ha causat a la noble nació germana.
Durant els últims anys l'ha cuidat únicament una
germaneta de la Caritat, ángel de la seva guarda.
Confiem que no li haurá estat inútil a Ciernen
a

Rousseau, pero, exteriorment,

ceau

tan santa

companyia.

manen.

A Bélgica ha caigut el ministeri per la qüestió
flamenca. El Gabinet que substitueixi al de Gaspar
Huysman no tindrá Inés remei que resoldre-la en
justícia. Es qüestió de vida o mort a la simpática
nació belga.
El fracas del Govern laborista angles en el con
flicte deis obrers sense f eina, que cada dia van aug
mentant, ja hauria provocat una gran crisi en altra
nació de menys sentit polític que Anglaterra. Ara
per ara no s'hi veu solució.

J.
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