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en grau màxim el coratge del vi. A més, en el nostre
cas, -té encara un altt;e simbolisme. Tots sabem els efectes desastrosos que produeix l'abús de l'aiguardent.
Per això jo crec que cal vetllar perqué e( dinamisme
d'uns ideals que individualment, pog,uem tenir i l'entusiasme que per ells paguem sentir, no degenerin rrai en
una passió que pugui enterbolir-com t'abús de l'aii;uardent enterboleix el cervell dels homes-ta sagrada
unió de tots els catóti.cs.
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DROGUERIA, COMESTIBLES
: I OLIS PURS DE OLIVA :

j. M. RIBERA
Berga i maig de 1932.
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Impressió de Corpus
Deixem de ban.da, al menys pe1· un cop, el bullici
aristocràtic de les nostres festes, el tipisme, i posemse espfrititalmnet cam a cara amb l'essència, o sia
amb el vertade1· Co'l'JJUS i ens t1'oba1·em que C01'J)1ts,
no vol dfr bulli.ei, festa, aldarull, món. etc., sinó que
'Vol dir Cos de Crist.
Veusaqui, doncs q·ue aquest any hem vist un
«C01'JJUS» però sense ser de Crist oficialment, quan
les festes de Co1'P1ts-la Patum-es dedicà i fundà
oficialment al Cos de Crist en l'Eucaristia.
Què n'ha resultat°I La cosa més senzilla i més
nat-u1·al de món. El poble, el vertade1· poble, aquell
que sap que és una festa, i perquè es fa una festa, !ut
t?·encat el silenci laic dels qui liaurien de ser en el
municipi els representants del poble, i s'ha organitzat pe1· Ell i a costa d'Ell {puix Ell s'ho fia pagat)
els cultes dedicats al vertader Corpus, 'i !tem vist.
gràcies al poble, el pas triomfal pels nostres ca1-rers,
del Déu befat i escarnit va·ndàlicamant pels sectàris.
I... o fronia ldica! Cap any tantes ànimes s'havien
acostat a la Sagmda Taula com engitany. Cap any
els cultes religiosos s'Jiavien celebmt amb tanta solemnitat. Cap any el bon Jesús havia rebut tantes
p1·oves d' amo1· com enguany.
Meditem,-lio bé i ob1·im el co1· a l'espemnça.
JOSEP M.ª 'I'UYE'I'

Berga i Juny de 1932.

SASTRERIA DEVESAS
participa a la seva nombrosa clientefa que
ha rebut les més altes n ovetat s per a la
pròxima tempo.rada d'estiu.
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BERGA

Noves de Berga
-EXCURSIONISME. Segons sembla és un fet ta
construcció d'un xalet-refugi als Rasos de Peguera.
Amb aquest motiu elements de la secció Excursionista
d'Acció Popular, junt amb et Sr. Valentí Vallés, els
visità ren per a començar a preparar et terreny,
-CORPUS I PATUM. Animació! .. bullici!. ..
Enguany ens les ha defraudat un bon xic la pluja persistent. No obstant s 'han celebrat totes les tandes de
Patum anunciades. Solament s'hagueren de sospendre
algunes sardanes. El diumenge, però, tot canvià d'aspecte. El sol magnífie com niai ens portà la alegria de
cada any. Els forasters animaven els nostres carrers.
Els passeigs i places donav.en l'aspecte d'un Berga convertida en urb· passatgera. Tot ben bergadà i per tant
ben nostre .. .La Patum, els bullici dels plens ... la magestat imperial de l'àguila,. l'alegria inconstant de la
Guita ... el crit típic d'acabat el tirab0u, .:Bagos», etc.
Tot plegat ens recorda la fe valenta dels nostres
avis, l'homenatge que anrb la Patum rendien a jesúsEucaristia, però enguany la seva fe pregonada per tes
centúries ha e8t.at revestida oficialment per una mòmia
ridícula, sense sentit i làica.

