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, Especialidad en Cálices, Copones, Custo
dias, Incensarios, Andas, Sagrarios y toda
c1ase.de objetos paro el culto divino.,

EIs mi:racles de Sant Vicent

lVIillars d'articles [:tan ese- it en
lloan~a del nostre' glodós Ratró, el
.taumaturg Pare Vicent Ferrer.

Ce'ntenars d'histo;ríadors, durant,
sis segles, s'han honrat glosant la vida
de Vice!1t Ferrer, relacionada amb les
seues activitats histOriques .~ d'apos::'
tolat religiós, que en el preterit. de
la causa catolica, brillen com un ama
néi~er eS'plendoró!>..Pero qui ha trac
tatO de la labor p~dagog-;ca del Pare
Vicent Ferr~r?oo. Seria cas d'esériure
una ringlera de ~ O!ll!ilS refer,;nts' a
esta f&ceta de la personalitat del rios
tre amadíssim Patró,

La qualitat inteHectual del Pare
Sant Vicent Ferrer va nod.rir el con
tingut d.e la Filosofia i de la Teolo-

.gia, al poc temps d'haver profess~t··

en el conv~nt Dominic que fundara
En Jaume el Conque.ridor.

Sant Vicent Ferrer no pretenía
que tots l'escoHar'en per a parlar-los
so!s a l'inteHecte, [inó que al cor.
Primerament vO!.ia fer de l'home un
ser capas de tutes' les virtuts cívico-·
mo:als; despr~s faria 1'home inteHec
tual. Com la llum delcel no pot ésser
ignorada, així ocurria referent a la
sabiesa del nostre Patró; i fón trasla
dat a Barcelona per acord del Capi
tol Provincial celebrat a Tarragpna
en '8 de s'etembre de l'any 1368, en la
qual Ordre residien les més presti

'gioses lIumbreres d't! la Filosofia. Dos
anys després, ~havent donat proves
irrefutables de ~a portentosa inteHi
gencia- fón anomenaf professor de
Ló.gica del respectiu co'nvent de Llei
da; per decisió del Capítol Provincial

'que s~ verifica a Valencia en 11 de
juny de 1370. Contava a'leshores el
nostre Patró 19 anys 'd'edat.

~n Lleida pros:eguí el Pare Sant
Vicent .sa labor pedagogica obtenint
els seus deixebles -e'n' els, dos cursos
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Des,cobriÍnent de danys di:anima nua
en predicar la llum' al cor cegat',
desesperat, que passa i que s'afua
tot violent per l'oci tÍ el pecat.

Oh, Sant Vicent, fuet que s'acompassa
sense repos, viril, sense· lligassa,
contra carnals l' vils arrobaments.

'Féu que els humans per tot el món
[s'estimen

i que deIs cors nostrats soIs regalimen .

els més subtils i nobles sentirrients.

CARLES SALVADOR

Arborament de. mots la vostra vida
feta de .focs sagrats' de mar~ i abril,

dol~or de blau ,de cel adolorida
per redre~ar camins de gust gentÜ.

Calns i Abels, a muntons ¡.

Nínives hi ha a g.r¡jtpats~

fa- iseus en tÜ'tes, bandes,
i Pilatos i Caifas
alla 'on te 'gires, ·en trobes
en solis ben conreats
Del diluv,i r,e's no esperes,oo.
j Són les restriccions tan grans!
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5 'o nt \,7 i es eti t ,
porta ,la pau!!..•

Mes és precís que. una veu
que al món fa~a tremolar,
done Hum a les c9nsciencies,
amostrant el camí honrat,
que si en mig de Itants mirades
com vares fer, oh gran Sant,
haguera algú memorable
més digne de· senyalar
seria que el món sanc.er
vixquera per sempre en pau
en la conscienc·ia tranquila
i el pensament en lo Alt.

. A.ntoni V ALERO ALUFRE

Mar~ 1949.

1!lum al cor

Sant Viceht, tu que tingueres
el do per Déu inspirat
que a gent de ,tots els 'idiomes
parlant-los en valencia
.artlibara fins el cor
ta predica c;elestial,
Per que no, tornes al món
quan tanta falta nos fas?

Els joves, no imaginero
.-com la historia no llixc<:m--
com .estaria ia 'terra
quan anaV€3 p::-edicant;
péro és ben. cert, que este segle
és una calamitato

'~' ,:;::::;>D

. 1 en acabar el tuacte·
fan rogle en mig de la pla~a

el Moti'ló que fa riure, '
els c.uitats amb el que es passa,
el diable que embolica .
i Sant Vkent que ho apanya
fent un,miracle que adn:1Íra
pel poder de sa paraula:
un mocador que pren vol,
un obrer que en 1'aire es para...

Valencia per son filI
ésun jardí pIe de gala;
els altats són altres flors

. d'una sentor que embriaga.

MARIA Il3ARS IBARS

que explicava- un frui~ altament afa
lagad,o~. Una de les innumerables pro
ves de son ideari pietós i pedagogic,
és el seu Trac{at'de la vida e,spiritual,
florilegi de virtuts cristianes, que ell
tant sabia sembrar i. acréixer.

'En 1372, fón enviat al Convent
d'Estudis Genera1s dte Ba~{;elona, ¡Ser
a qu.e estu,diara, la llengua grega i
S a g r a q. a Escriptura, i sostingu'era
contacte amb els s·abis cOlflentaristes,
fra Bernat ColI' i ha Bernat Caste
lIonet.

Als tres anys -possE.s¡;;ionat d'a
quells estuldi's-mamprengué una série
de predicacions encaminades a educar

,'la multitud que caria de la precisa
prepa':~ció ,cultural i cristiana, a ·cau
sa de les desventures que afligien
Espanya en aquells jorns de renovada
turbulencia i desequilibri' poli tico
social.

Sant Vicent, pels camins d'Iberia,
'd'Anglateria, Bélgica, Fran~a, Dina
mar,ca: .. , parlant la nostra lIengua va
lenciana, .ena.ld,ia la gentada, fent
colpir son cor a impuls deIs seus rao
naments, florilegi de dbies ensenyan
ces que determinaren, en ordre al
sentlment religiós de l'época, un pro
metedor exponent. Sant Vicent Fe
rrer, prenint per catedra el camp, el
carrer, la pla<,<a, al c1arn de sa pa:au1a,
educava les multituds, en les que a
la fi fructificavan les normes de ci
visme, en esdat de bo~dat, d'amor al
p::oisme, a l'ensenms que l'infundia
l'escalfor de la pietat, naix·cuda de la
flama brussent ,~:i:e la Fe.

Sant Vicent Ferrer fón 'el mestre
.que amb parau!.a senzilla, fácil a l'en
teniment, exercí el Magisteri de la
Fe, assistit' per la Gracia de Déu,
influenciat l'esperit pietós de l'Euro
pa medievaL

JESUS MORANTE BORRAS

~

.gant 'fllcflnt

Allí la vida del Frare
en raigs de glOria, santa
representen els infants
en llengua val~nciana

per a un públic vicentí,
que és la ciutat henaurada
que en reflecte adora el sol
pel que altre ,temps triomfara
i sap els fervo:s guardflr
de qui tant sabia honrar-la.

. Per Sant Vi.c,ent és Valencia
jardí que de goig eS'c1ata.
Són els altars deIs mirades'

,flor i lIum; albada i traca,
fervor que vessen els cors,
aleg.ria i coloraina.
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PASQUAL ASINS
" en 1896 ten 1948

Que units i forts en les lluites,
el t.eu celest patronat
ens porte e,l gust de les fruites
d'eterna felicitat.

En la pla~a, en el carrer,
en la muntanya i el pla
aidara el bon valencia:
Visca Sant Vicent Ferrer!

Una exclamació expressiva?
, Viva!

Qu~ més alegr.ia a la gent?
Sant Vicent.

Qui demostra el s~u valer?
Ferrer.

Plata, diamants i perles
i també l'or

tot ajuntat faria
un gran tresor.

Pero val 'ffiolt més
, el Patró de Valencia

Sant Vicent Ft;rrer.

Fes el m,irac1e en ta festa

que forts tots i ben units
fem la Euprema conquesta
deIs nostres propís es.prits

Que se 'cremen les mahires
que ens enfonsen Eens reniei
i en un regnat de dol~ures

regne la diviI?-a llei.

La llei que amb paraula viva
amb nostre verb més profon'
com una llantia votiva
oferires tu pel món.
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TOFOLET

Abril, 1949.

Sc:nt Vicent, patric.i insigne,
Sol d'·eterha cla:.edat,
marca per sempre amb ton signe
a la hispana .c.ristiandat.

Dos increduls discutie.'l
front a l'Altar. del Merca!
~obre quin s,ignificat
tindr·ia, puix no ,ho sabien,
la flama que al, Sant Patró
posen damunt del seu cap,
emblema del fo,c sagrat
que de la Fe és -el blasó.
A ú que eEtava al costat
pregunten: ---:Per que eixa flama?
1 li contesta ampo soflama:
-Perque esta amb vostés cremat.
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Versos DícientiDs

Del llibre Poesies acabat de publicar.

$ont Vicenf, Potró iGuia

J~J(V!5~
Gerencia: RELOJERIR GIM6NEZ

rfJ~a e&l ea1Á(c!All~, 16 (f«nÚ} al rRialta) lJatencia

Allllllcelles S;III ·lle.I.·...
TEJID.OS DEL PAIS y EXTRANJERO

Especialidad de esta casa en géneros blancos y' negros

SANCHIS, SANCHEZ y C. IA

María Cristina, 4 - Tel. 11693 - Valencia

Completo surtido
-- en -

Lo'nería, Lencería,

Sedería, Pañería,

Mantill~s, Velos,
géneros de Punto
y Montos de todos

clases.
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