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síntensi incoada del real amb l'ideal. L'ideal, la perfecció
última de cada ésser, és conegut per ell com a terme
de reducció de la realitat—en el sentit de la deficiència
relativa de les coses. Et procés del filosop hi és vist
sempre com un procés,—quan l'idea d'aquest ésal menys
inversemblant en el poeta.
El filosop s'encara amb el món dels fets i de les
idees i cerca de coordinar-ho tot dintre una aspiració
fonamental a la unitat. Té l'ideal de retornar el món, si
més no amb el pensament a la Unitat divina de la qual
procedeix. Però l'home limitat només pot arribar ací
baix a una sintesi encetada que ha de trobar més tard,
en la possessió de l'Absolut, un acompliment definitiu.
De la tendència a la unitat neix per ella una proporció de conjunt, gairebé simètrica que en l'obra comelliana arriba afer-se obsessionat. No queda fil per
lligar, ni part menuda que no encaixi perfectament amb
una altra feta a mida, que hi correspon. Amb aquest
instint superior d'equilibri, no és a molt que trobés «la
posició normal de la raó en l'univers».
De les doctrines errònies s'en desempallega quan
surten al pas i poden obstruir el treball ordenador'
Aparentment, hom no les cerca. I el retret corrent sol
ésser aquest: que empobreixen la realitat per tal com
destorben la seva marxa ascendent vers l'ideal.
P. TELIS
Berga, i maig de 1932.
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P O P U L A R

Noves de Berga
Aquesta setmana el Cronista vol imitar a l'amic del
mateix càrrec de Solsona, donar, com diu ell, una Iaia
als seus llegidors. . rés, s'ha entusiasmat per l'acte que
va veure diumenge i no vol ni pot callar. Quin acte fiUets! Els Germans de les Escoles Cristianes celebraren
la festa del seu Patró Sant Joan Baptista de la Salle
(quin nom tant llarg) i la Congregació Mariana el dezè
aniversari de la seva fundació.—Feia molt de bon veure aquella munió de joves acostar-se a rebrer a Jesús
Sagramentat! Quin començament tant bonic de la festa!.. A l'esmorzar de germanor, diu que passaren
de 70, entusiasmats, no cal dir-ho. Si els llegidors ho
haguessin presenciat, tots, sens distinció,—haurien exclamat: Això sí que és una esperança pel demà; Berga
no està perduda, hi ha una selecció de joves,- un bell
planter de Congregants que essent uns vertaders entusiastes de la pàtria tenen encara més de Cristians.
Bons Cristians i bons patriotes, joves de tremp i d'actuació; aquest és el concepte que va formar-se'n el
cronista escoltant els parlaments que improvisaren durant l'àpat de germanor.
A les 10 presidits per les senyeres de les dues
Congregacions i amb la medalla al coll, sortien del
col·legi Rosal dirijintse a homenatjar a Sant Joan de la
Salle amb un solemne Ofici a la Parroquial. A la sortida al pati del colïegi, en voleu de xibarri, traiijues,
trons, globos, petarts... hom' és preguntava si aquest
any, que per tot passen coses estranyes, a Berga havien anticipat la patum.
A la funció de la tarda, també a la Parroquial, hi
predicà Mn. Pere Vila, Ecònom de Gironella i molt conegut i estimat dels Congregants per ésser un dels
seus fundadors i primer conciliari, amb paraula vibrant
enardí els joves a imitar a Sant Joan de la Salle en el
zel i caritat cristianes per poguer exercir amb eficàcia
l'apostolat seglar, avui tant necessari. jEn sap un bon
xic de predicà Mn. Pere!
L'apoteòsic fou a quarts de sis de la tarda at local
teatre d'Acció Popular—no és podia donar un pas de
plé—(males llengües dien que la causa del plé fou que
l'entrada era gratuïta)—més no ho creguessin—era perquè estimen als Congregants i als Germans de les Escoles Cristianes, els bons bergadans. , Amb aquest plé,
doncs, començà una vetllada inesborable per tots els
que la presenciaren. Bona música, poesies humorístiques i series ben adients a la festa, parlaments elevats,
plens de vida i entusiasme que arrenquen continuats
aplaudiments i. la representació escènica de dos quadrets per infants, constituí el més sortint de la Vetllada .. Joves amics, el cronista us vol, dir la veritat perquè us estima de debò. Tothom connentà favorablement
la vostra diada; referent a l'acte- Vetllada fou queli-

