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«Y es que los hombres, menos creyentes y más despreocupados, han 
comprendido que la única manera... para dignificarse a sí mismos y a 
sus semejantes es convirtiendo en cielo esta malhadada vida terrenal».

 Joan Monserrat Parets, El Obrero Balear, 11 de maig de 1912
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