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decorat iu · conciliable amb la missa de dotze i una fe
religiosa més o menys vergonyant. Compatible sobretot amb el respecte a tradicions' seculars pel mer fet
d 1ésser-ho. Hom satisfà així els compromisos de la posició: quedant-se amb l'element local-típic, adjecttude les festes particulars i acompanyant a la porta, amb
molta urbanitat, l'element religiós i universal.
B erga, per Corpus, envia al Misteri diví una resposta f lamejant. La gent laica no vol saber- hi res i di-.
ssimula tant com pot , encantant-se en el drig de les
paurales encesses. Parau les que ai las! tenen un sentit.
Hom guarneix programes virolats: Patum. xarangues, castells de focs ,. sardanes en daina i no se'ls acu't
de preguntar a que treu cap · tot plegat, a què ve el
miralleig de les joies ciutadanes, agitat súbitament.
Potser a tall de resposta mormolen el mot «Corpus.
sense adonar- se, laics entranyables qu e estan parlant
en llatí.
Tenien raó . Tot és pel Còrpus. I «Corpus», aquest
mot simple, amaga profunditats insondables, el prodigi
colpidor d'una Minestra divina que nodreix els pobles i
els encomana aquest afany d'arquitectures ardides que ·
ha creat la nostra Patum. Tenim. docns que és festa
perquè «Sant Josep (Crist. l 'Església) la fa». Essent
així. declara uns quants dies d'alegria oficial perquè és
Corpus i negar al mateix temps l'existència oficial del
Corpus -(el del Misteri, l'únic què compta) és un contrasentit que fa engúnia i no té sortida, per enlloc.
Ni Corpus sense Crist, ni Patum sense Corpus.
Els cristians hem de pendre pel nostre compte que el
Corpus bergadà no esdevingui una mómia laica i sigui,
encara, la catedral vivent que cerqui els dominis de
l'esperí t.
D'aquest temple magnífic, cristians que som, travessem-ne les lluïdes, perquè el Misteri ens crida.
Enguany també el Corpus serà nostre, perquè nosaltres al capdevall , li haurem donat sentit.
PATACA .
Berga, i maig de 1932.

SABATERIA DE

Jau me Parramon
Venda de calçat / ort i econòmic
marca «TRACTOR»
Gran assortit de calçat. Preus econòmics
St. Llorenç, 3 i St. Nicolau, 6

SOLSONA.
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CRISTALL SOSA I DERIVA TS
DE

Isidre Safont
Mn. Huch, ,10

BERGA
N oves de Berg a
-A QUERALT. ja funciona altra volta el servei
d'autos de Berga a Queralt. Són molts els qui aprofiten aquesta avinentesa per visitar nostre formós Santuari i esplaiar-se contemplant el bell panorama que ofereixen ·a la vista del visitant, les muntanyes iiplanures
del Bergadà, durant l'estació primaveral.

'
-El diJluns de Pasqua, l 'Associació de Filles de
Maria, com tots. els anys, pujà a visitar la Verge de
Queralt oferint-se a la Verge Immaculada . després
d'haver celebrat els sants exercicis que, amb molt fruit
dirigí el Rvn<l. P. Girón, del I. C. de Maria.
De retorn, en nombre mai vist a Berga, precedides
d'una banda de músi.ca passejar en en manifestació de fe
i entusiasme pels principals carrers canta nt melodies
marianes, fent sortir ~Is balcons i pels carrers a tots els
bons bergadans que admiraren la valentia de les associa.des en aquest temps de persecució. Nostra enhorabona a la benernèrita Associació.
. -ACCIDENT. Afortunadament no tingué la importància que semblava als primers moments l'accident d'auto ocorregt¡t a Ja carretera de Solsona-Berga,
per haver topat contra un arbre, l'auto que conduïen

