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trobareu calçats de totes menes:
des de l'humil espardenya, a la
: :
sabata fina i aristocràtica : :

Formidables

calçats
home, dona, nens i nenes;
sabatilles, calçats d'hivern i pro
pis per a persones delicades de
peus, calçats de ferro, per a nois
(anomenats aixi per sa gran dura
ció), sabatones per a infants, sa
bates per a futbol, ciclistes, sport,
existències

etcètera.
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FLAMA,

modest, portaveu del Centre Moral Instructiu
en

donar

Centre,

el cristià

com

"Deu

també als

vos

guard"

companys

de

a

butlletí

Gràcia;

de

tots els socis del

premsa

de les altres

Societats

Catòliques, ens plau força de dir quatre mots
referents a l'objectiu d'aquesta modesta públicac-ió.
Avui i

ahir,

ara, abans i

sempre,

de

de la

s'han

fet

i

es

fan

apologies
l'eficàcia
unió, de l'associació,
l'organització. Està molt bé, perà per tal que l'eficà
cia o els fruits de l'associació siguin duradors és abso
lutament indispensable que les Societats, Agrupacions,
Organismes, etc., tinguin un esperit, un ideal que els
nodreixi i dongui vida. Si fossin solament de faisó apa
ratosa, purament d'apariència externa, llavors vinclria la
mort indefectiblement, a no tardar
gaire.
arreu

de

o

Busquem, doncs, l'esperit; acostem-nos-hi tan com
el
poguem, espandim-lo, defensem-lo. Quin ha d'ésser

esperit social, l'ideal nostre?
Crist i el de l'.Església, Esposa seva
nostre

vida

en

tots els

més, per

i Mare nostra.

ordres, individual, social, polític

digna

ésser

No altre que el de

La

i de

informada

de tal nom, ha d'ésser

l'esperit de Crist i de la seva Església, que és espe
rit de perfecció, de progrés, àdhuc de santedat. Infil
trar l'esperít de Crist en la consciència; la formació de
de

la

consciència

força
del

relleu

cristiana

cristià

Centre; aquest

de la nostra

apòstols

de

i de totes les

als actes

col•lectius,

ha d'ésser el nostre
ha

d'ésser

Centre;

donar

la vida

social

a

ideal, l'objectiu
el

penó

d'aquesta Casa, l'Oriflama
l'acció catòlica

seves

dievals /'Oriflama
Dionís de

els socis del

actuació; aquest

lairi el Butlletí
els

en

Seccions,

del nostre

tal

com

guiava els monjos

França,

tal com més tard

en

de

que

guiarà

que

Centre
els

Moral

temps

l'Abadia

en

de

me

Sant

aquell penó guiava

els Reis cristianíssims de la nació veina.

MARCELÍ GARRIGA, Pvre.,
Rector, Consiliari del C.

M.

o
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OBJECTE

El dia dos del vinent mes de febrer, diada de la Pu
rificació de la Mare de Déu, farà 55 anys que un
grup
d'entusiastes i fervents catòlics, esforçats atletes i ze
losos apòstols de la causa de Déu Nostre Senyor i de
la seva Església, fundaren en aquesta barriada (llavors
Vila de Gràcia, 2 febrer 1869) la Societat catòlica, Cen
tre Moral Instructiu de Gràcia. Ho feren sense
por, ni
temences a respectes humans,
guiats i moguts solament
per amor a Déu i al pròxim, sense acovardir-se davant
les contingències i conseqüencies que en aquells calami
tosos i revoltosos temps, que succeïren a la Revolució
de setembre, era possible i molt probable que sofrissin
tots aquells que amb cara alta i visera alçada fessin
pú
blica demostració de la seva fe i es manifestessin deci
dits i pràctics catòlics.
Sien nostres primeres paraules, sentiments i afectes
dirigits i endreçats a la bona memòria i recordança
d'aquells valents apòstols, avantpassats nostres, que fun
daren el Centre; preguem per ells i dediquem una ora
ció per son etern descans, puix que per nosaltres, catò
lics, el sepulcre no trenca els lligams de la gran família
cristiana i en nostra Religió sacrosanta, com diu Bru
netière, l'esperit de la solidaritat es perpetua fins des
prés de la mort, pregant els vius pels difunts i interce
dint aqueixos per els vius.
Preguem en general per tots els socis que ens han
precedit en el Centre, recordant especialment als que en
foren Presidents: Llobet, Riambau, Segarra, Fortuny,
Pareja i Vallet, procurant imitar les seves virtuts i em
mirallar-nos en son zel i apostolat, a fi que la llevor
de nostra acció no es quedi en mig d'espines i pedre
garn, sinó que caigui en bona terra i produeixi abundo
sos i
profitosos fruits.
Quins foren l'objectiu i finalitat que es proposaren
els fundadors del Centre Moral?
A la vegada que al fundar el Centre ho feren amb
mires molt enlairades i exerciren un veritable
apostolat,
posaren en pràctica ço que diu l'immortal autor de la
"Vida Devota" Sant Francesc de Sales, que la essèn

cia de la

perfecció consisteix

moment

present.

en

complir

bé el deure

del

Per tal de contrarrestar els perniciosos efectes i
perversos fruits de les escoles làiques que existien en
aqueixa barriada, fundaren vàries escoles catòliques
essent els mateixos socis els que cuidaven de l'educació
i instrucció dels nois, prestant el seu concurs i coope
ració personal i pecuniària, donaven conferències, en
i menesterós,
senyaven el catecisme, socorrien el pobre
etcètera. Amb aquelles obres exercien els socis del Cen
tre un fecond apostolat seglar, essent tot un programa
de propaganda i acció catòlica, principals objectiu i fi
del Centre, i cumplint a la vegada un deure en aquells

crítics temps.

Déu Nostre Senyor, premià aquells esforços i de
sitjos, donant-se el cas de que allí on s'obria una escola
del Centre, tenia que tancar i plegar la làica.
No perquè hagin transcorregut 55 anys i els temps
no siguin iguals, deixa d'ésser oportuna i fins necessària
l'existència del Centre Moral, ja que la seva finalitat i
objecte són els mateixos que perseguiren els seus fun
dador. El que si ha canviat són els homes, puix molts
no tenim ni de bon troç aquell zel i fervor d'apóstol per
la causa de Déu, que tan honrava i caracteritzava als
antics socis del Centre i manquem moltes vegades als
deures que el caràcter de tal ens imposa i obliga i fins
potser arribem a oblidar i no complir els preceptes re

glamentaris.

Els articles 1." i •2.°n de nostre Reglament, diuen:
"La Societat catòlica Centre Mioral Instructiu de Grà
cia, té per objecte la moralització i instrucció de les
classes socials, baix l'idea •de la propaganda católica, amb
exclusió d'altra mira i en especial de tot interès polític".
"Per la realització d'aital objecte utilitzarà la Societat
tots els mitjans legals que estiguin al seu alcanç, i es
pecialment amb pràctiques religioses, •conferències mo

sessions literàries i sosteniments d'es
honesta recreació".
són els fonaments pels quals
ha de regir-se i governar-se la Societat, contenen i sig
nifiquen un vastíssim programa d'acció i propaganda
catòlica; i si repassem tot el Reglament, veurem que la
seva finalitat i objectiu coincideixen amb els que ins
pirà els socis fundadors.
Es innegable que el curnpliment i la pràctica de lo
estatnit en el Reglament incumbeix i obliga els socis
(em refereixo especialment als actius) ja que llibèrrima
i voluntàriament l'havem aceptat• i compromès acom
plir-lo a l'ingresar a la Societat. Ajústem nostra con
rals i

científiques,

coles, admetent-se, demés,
Aqueixos articles, que

o

ducta i nostres actes tal com requereix el figurar com a
socis del Centre Moral? Treballem i cooperem, segons
nostres mitjans, per la millor realització de l'objecte i
finalitat del mateix? Pensem-hi tots, estimats consocis ;
fem exàmen de lo que havem deixat de fer, i sobretot
procurem reparar en lo possible en l'esdevenidor els pas
sats mancaments, treballant cadascú segons la conscièn
cia li dicti tenint en compte que són pocs els operaris i
molt lo que manca fer.
Contra la poderosa acció anti-cristiana, tots els que
tinguin amor de Déu són soldats; tots els que sentin
zel per la salvació de les ànimes són apòstols; tota l'Es
glésia de la terra és militant, i per la força mateixa
de les coses, resulta de gran utilitat, per no dir, indis
pensable, l'apostolat seglar, mitjansant el qual, pro
curem la salvació de les ànimes, no tan solament els
sacerdots i ministres de Déu sinó també tots i cada un
dels fidels cristians.
Per aixe, és indispensable, avui més que mai, l'Apos
tolat seglar l'allistament general de soldats baix les ban
deres del Suprem Capità Crist-Jesús. Per això resulta
també avui necessària l'existència de Centres catòlics,
on s'allistin tots els que desitgin treballar per la causa de
Déu i de la seva Església.
El qui ingressa en eixos Centres contrau voluntà
riament l'obligació estricta de complir fidelment els pre
ceptes reglamentaris, de cooperar en una forma o altra
als fins dels mateixos. L'ésser soci d'eixos Centres, com
diu el cèlebre propagandista catòlic doctor Sardà i Sal
vany, de venerada memòria, no és acudir a un sol punt
de la batalla, és estar disposat dia i nit per acudir a
e
tots. Es la professió de fe complerta, mitjantçant
les
seves
for
de
la
en
totes
xercici complert
mateixa,
mes i baix tots els seus aspectes. Es el caràcter de cris
tià portat amb noblesa i dignitat a tot arreu; al taller,
a
l'escriptori ; al despatx i al mostrador, al vagó del
ferrocarril, al carrer i a casa, tant com assistint a la
Comunió general, a la processó pública o demés actes
religiosos; és l'exemplaritat que en la conducta i modals
deixa arreu la bona llevor ; és l'apóstol seglar, que no
es contenta amb posseïr la veritat, com un avar el seu
tresor, sinó que l'escampa i comunica, fent-ne participar
als seus semblants.
Procurem fer-ho així: siguem dignes socis del Cen
tre Moral Instructiu, i mentre posem tots els mitjans
possibles per a l'eficàcia del seu apostolat, preguem al
bon Jesús i esperem el fruit que per la seva gràcia i
protecció ens ha de pervenir.

JOSEP CASAJOANA
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OLIVER
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INDICADOR LITÚRGIC
DOS

Sota

el títol

MOTS

D'INTRODUCCIÓ

d'indicador

oferim als nostres
de Pronòstic de la vida so

litúrgic

consocis una mena
brenatural: unes quantes notes sobre els temps litúr
gics í les tasques de la vida religiosa més pròpies de
cada temps.
estimats

L'ANY LITURGIC

primer diumenge d'Advent, que enguany s'es
caigué el 2 de desembre, es el primer dia de F Any
Litúrgic. I,'Any Litúrgic esguarda els moments de la
vida espiritual del poble cristià, fixa els instants més
avinents per al compliment dels deures d'expiació, d'a
doració, de pregària i d'alabança amb què tota criatura
està obligada a reverir son Criador; però, això sí, en
unió i per mitjanceria del Crist, Senyor Nostre.
L'Any Litúrgic comença per l'Advent perquè aquei
El

mística, d'unes quatre

xa

estació

la

destinada

a

preparar els

setmanes de

esperits

durada,

per celebrar

és

digna

l'ordre del temps — de les grans
ment la primera
solemnitats commemoratives de la Redempció del lli
— en

humà.

natge

EL TEMPS DE NADAL

l'any astronòmic o natural distingim
quatre estacions, altre tant podem fer amb l'any litúrgic.
Així

L'Advent
nent-hi
ma

i

com

en

en

fóra

l'Epifania,

l'hivern,
la

Pasqua, l'istiu ;

logies
sió de

el

temps

primavera;

i la

el

de

Nadal,

compre

de

Quares

temps

Les
sembla; tindrem

Pentecosta,

la tardor.

són més fundades del que
comprovar-ho, amb l'ajuda de Déu.

ana

oca

El temps de Nadal té tot l'aire de primavera.
Es temps de renovellament espiritual, de santes expan

o

sions,

de tendreses inefables.

l'alegria de
troballa, la més plaent.

acabat de nèixer ;
l'emoció d'una

La

durada

El Salvador se'ns apareix
la veritat coneguda té tota

d'aqueix temps

varia segons la data de
la Pasqua; aquest any, el darrer diumenge després de
l'Epifania serà el 10 de febrer. Val a dir que la genera
litat dels fidels donen per acabat el període nadalenc
després de la Candelera, que n'és la darrera solemnitat.

EL MISTERI DE LES MISSES DE NADAL
Una de les

particularitats litúrgiques

de la

diada

de

Nadal és la facultat que tenen els sacerdots de celebrar
tres misses cada ú. Aqueixes tres misses tenen una es
treta relació amb

l'Ofici

Diví de la

festa;

tant és així

que
disposant d'espai per donar una explicació de
les Hores Canòniques i el seu íntim lligam amb el sant
no

sacrifici de la

Missa,

més

ens

estimem

caient simbolisme de les misses de
alta eficàcia d'edificació.
correspon

a

la

mitja nit

Direm, sí,

no

dir

res

de

Nadal,
primera

ni de la

que la

i hauria de cantar-se

l'es
seva

missa

després

de

Matines; la segona correspon a punta de dia i hauria
de cantar-se després de Laudes ; i la darrera correspon a
dia clar i hauria de cantar-se

Que

després

de

Tertia.

n'és de freda la vetlla de Nadal

d'ençà

que la
el cant solemne

poca fervor dels cristians ha suprimit
de Matines! No falten ànimes bones que
Matines esperen l'hora de la Missa del gall

parts de rosari,
Darrera jornada.
tres

a

falta de

passant

les

oferint les mil Ave-Maries i fent la

CAP

D'ANY

No hi ha

res en la
sagrada litúrgia que justifiqui les
amb
uns
ximpleries
que
quants negociants amb la ni
ciesa humana fan estrenar l'any natural a tants i tants

La millor estrena és una bona Comunió i no
pas aqueixa abominació d'àpats de mitja nit que ja fa
rien prou mal si no més trenquessin el dejuni natural.
El motiu de l'Ofici eclesiàstic és doble: l'adoració
de babaus.

o

de sang escampades pel Bon Jesús
i l'honrament de la maternitat divina de la Verge San
tíssima.
de les

primeres gotes

L'EPIFANIA
Es

la diada

en

la

els cristians són

qual

convidats a
divinitat de

les grans manifestacions de la
Betlem.
Nadal i Epifania són dos caires d'un
l'Infant de
mateix misteri: els fidels, el dia de Nadal s'estimen
més contemplar la humanitat i benignitat del Verb En

contemplar

pobres bolquers, acotxadet damunt
palles d'una menjadora; el dia de l'Epifania no po

carnat,
les

faixadet amb

joia

den contenir els esclats de

l'humil

revestit de

veient el Crist

vestimenta de la nostra

com

rep,

humanitat,

l'adoració de tota la terra.

El

poble,
en l'Epifania

que ocupen del tot
mitjanament illustrada

natges
tat

complicacions, no més veu
Reis, d'aquells sants perso
la seva imaginació. Una pie
no pot ignorar que la Santa

gens amic de
l'adoració dels

proposa als seus fills, en
revelació del Salvador del món als

Església
teri
de

d'una estrella,

Jesús

gentils pel

la revelació de la naturalesa

de Nazaret

moniança

mateix

un

feta,

al riu

Jordà,

dia,

la

minis

divina

per directa testi

de la Primera Persona de la

Santíssima Tri

nitat i la revelació de la poderosa misericordia que ha
via de caracteritzar la missió del Vill de Déu, feta per
sa Mare a l'hora de l'àpat de les noces de Canà.

Els diumenges

que

fins al de

segueixen

Septuagèsima
principalment a perfeccionar
ça de son

aquest

estan

Amat;

món

el dia del

Judici

destinats,
les ànimes

tasca que mai

encara

ens

que
Universal.

la diada de

fos

no

sinó
en

l'Epifania
únicament,

la coneixen

veuríem acabada

permès

de

en

viure-hi fins

Mn. P.

o

FESTES DEL POBLE

ELS

REIS

D'ORIENT

nit passen els tres Reis d'Orient, esclarint
llur camí per una lleu tremolor d'estels ; passen greus i
silenciosos, cobertes les espatlles d'amples mantells tei

Aquesta

meravella, i encimbellats els cossos en camells
de pausada majestat. Avancen quan el món calla i les
brases de la llar s'han adormit; veuen bé i clarament
quina és la casa on els cors són en sant repòs per dei
xar-los el present de la illusió gentil; somriuen dolça
xits de

ment de la

i

es

impotència

fonen lentament

La

pietat popular

Savis,

tres

en

dels homes
el

seu

qui

volen imitar-los

inconegut camí.

ha coronat la testa venerable dels

i els ha fets Reis •dispensadors de
en premi i record dels •dóns que

meravellosos

presents

deposa

als peus del gran Infant. I per virtut •d'aquesta clara
font de poesia que viu en l'ànima de la terra, els infants
Demà
nostres dormen avui en son de fantasia i
ren

la finestra quan encara no s'haurà fos l'últim
estel i romandran meravellats de la reial i misteriosa
presentalla, i no gosaran allargar les mans, i no podran
sortiran

a

obrir més els ulls. I ells

països
nostre

seran

lluny, cap
posseïts dintre

emmenats

miracle, i nosaltres serem
cor, •del miracle, més gran encara,

del

als
del

de sentir-nos

xic infants.
I els reis tornaran cada any, amb el seu seguici d'a
legria silenciosa i amb ella venceran les indignes masca
un

rades que en aquesta nit solemne volen robar als petits
l'encís del misteri dins la pau. I nosaltres, tornats in
fants prop de les cambres infantines, dormirem espe
junt amb ells l'alegria del despertar.

rant

I els Reis passaran...
MARIA DELS

ANGELs GARRIGA
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A

ESCOLAR

VIDA

Normalment, seguint la seva ja glo
riosa tradició, han anat funcionant des
del setembre ençà les Escoles del nostre
Centre. En elles s'ha concentrat, es pot
dir, la primordial atenció de la Junta,
dintre la

qual

es va nomenar

ja,

durant

l'últim istiu, una ponència, per tal d'es
tudiar i preparar les reformes que les
circumstàncies aconsellessin adoptar en
benefici de l'educació dels infants. Fruit
de les

seves

s'entregà

a

sessions fou el
tots els pares

prospecte

en

que
el moment

inscriure algun noi com alum
el
ne,
qual se'ls assabentava de les
condicions a les quals havien de conf or
d'anar

a

en

mar-se.

Fora de les que afecten a la discipli
interior de l'Escola, ofereixen motiu
de pública ressenya l'excursió escolar set
manal que s'ha posat obligatòria, no sols
per la necessitat d'esbarjo que té l'or
na

ganisme infantil, sinó, principalment, per
facilitar les lliçons de coses amb el con
tacte

amb la Naturalesa i la vida social.

Interessa, demés, divulgar l'adopció

de
la Llibreta Escolar de qualificacions, per
la qual es dóna compte setmanal als pa
res, del comportament i resultats que els
nois han obtingut a l'Escola. L'expe
riència ha confirmat les esperances que
la Junta havia posat en aquest medi de
noble estímul. Els nois i els pares l'han
rebuda amb palpable satisfacció, aixe
cant llur interès per les millors
qualifi
cacions, i començant la relació entre els
pares i l'Escola, indispensable per a l'èxit
de l'educació.

Es

també

ja

una

realitat

en

nostra

A

TASCA

NOSTRA

LA

M

Escola una altra millora que li dóna un
alt relleu pedagògic. Ens referim a l'ins
pecció mèdica. Tots els nostres alumnes
són examinats pel metge, donant-se
a la família de qualsevol anor
malitat que s'observi en la seva salut o
en el funcionament sensorial.
No cal dir amb quina satisfacció do
nem
públic testimoni de l'agraiment de
la Junta envers els doctors Portabella i

compte

Vivancos que, per simpatia al Centre,
s'han encarregat d'aquesta importantís
sima tasca.
Una altra de les preocupacions de la
Junta és el dotar l'Escola nocturna de
més elements de cultura dels que avui

disposa, en vista de la indigència intel
lectual en que es troben la major part
dels alumnes que s'hi inscriuen, treba
lladors, que es ressenten lamentablement
d'una deficientíssima instrucció primà
ria. Demés, l'ambient dolent en què
viuen, neutralitza en gran part l'acció
educativa,

que

sols reben

una

estona al

aconseguir aquell fi s'ha
establert, com a règim ordinari, les con
ferències setmanals sobre Religió, sobre
Història, sobre Higiene, etc., lo més in
dispensable per donar un començament
d'orientació en el govern de sí mateix, i
en els problemes de la vida.
vespre.

Per

N'hi han donat fins ara el doctor Vi
vancos, el senyor Narcís Masó, i conti
nuaran, si Déu vol, gràcies a generosos
oferiments d'illustradíssimes persones.
Les darreres, sobre Geologia i Història
Sagrada, han estat avalades amb belles
projeccions que han contribuït molt a
excitar l'atenció i l'interès dels alumnes.
La proximitat de la festa de Nadal ha
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portat

a

tota l'Escola

una nova

animació:

nadalenques,

felicitacions i exà
mens.
Tots els alumnes de l'escola diur
na van aprenent les belles cançons, de
la festa de la mateixa manera que, amb
cançons

CLASSE

3.`

Josep M. Ayné, Lluís Batchilleria, Jo
sep Finet, Anfós Buscató.

joiós frenesí,

han treballat en la felicita
ció que havien de presentar als seus pa
res pel dia de Nadal.
S'ha fet imprimir un model especial
per a l'Escola nostra. Un boix antic del
Naixement, a propòsit per ésser illumi

al pastell pels mateixos nois; i, en
la mateixa fulla, ells hi han redactat la
seva
ingènua explicació del misteri de

En

el número vinent

publicarem

les

qualificacions obtingudes
alumnes, llista
sió, no cap en

que,

el

els
per tots
per la seva exten

present.

nat

Nadal.

I, en darrer lloc, els exàmens cele
brats, els dies 20 i 21, amb assistència
de bon nombre de senyors i senyores de
la Junta, han clos dignament i solemne
aquest primer trimestre de vida acadè
mica.

inaugurem

continuació

A

les

men

que mensualment es
nois
faran, de tots els
que en la Llibre
ta Escolar de qualificacions hi hagin con
servat tot el mes la qualificació d'Ex
cellent.

cions

honorífiques,

Secció de

Aquesta humil secció de la casa nos
s'honorarà, servint-se de les pàgines

tra

del Butlletí, per posar tots els conso
cis al corrent de la seva situació i actua
ció mensual.
Sia la nota d'aquest mes, el donar
compte de la repartició de bonos efec
tuada, com és de consuetud, per les fes
tes

MENCIONS

de Nadal.

HONORIFIQUES

CLASSE 1.4

@@

Primera secció. — Joan Rodríguez,
Pere Trullàs, Miquel Llebot, Carles Ca

nyelles.
Segona

Francesc Algado,
Anfós Segalàs, Ricard Durà.

secció.

Emili Cruz,

—

CLASSE 2.`

Primera secció.
Francesc Gràcia.

Segona
toni

secció.

Estellé.

Beneficència

—

Josep Monrabà,
Joan Cuadras,

An

Or

eó Montserr at

Ben important és la tasca cultural i
artística realitzada per 1Orf eó" del nos
tre Centre durant l'any que acaba de fi
nir. Encara és viu el record de la seva
activa intervenció organitzant i prestant
el seu concurs a la tanda de cinc sessions
que sobre "L'ideal de l'associació cris

i

r.,,i.

I

tiana"

primers

es

dugueren

mesos,

en

a

terme

durant els

aquest Centre,

i que

trascendència i èxit tingueren.
El II Romiatge al Montserrat, que
efectuà durant els dies 5, 6 i 7 de maig,
constituí una veritable manifestació de
la cristianitat que ha d'informar tota la
vida de noStra Societat, així pel gran
tanta

nombre de famílies que aplegà a la san
ta muntanya com per la sèrie d'actes de
sòlida pietat a que, sota el patronatge de
la

Verge Bruna, s'entregà gairebé

exclu

sivament nostre Orfeó."
Són molts els altres actes religiosos,
als que ha contribuït durant l'any, com
també els de caràcter artístic en què ha
pres part, havent obtingut sempre, mer
cès a l'acurada direcció del mestre Pé

Moya, encoratjadors elogigs de la
crítica, especialment en els concerts del
rez

de febrer i del 15 d'abril, ambdós en
el Palau de la Música Catalana, el pri
mer
amb motiu del Certamen Literari
Musical, organitzat per la revista "La
Sagrada Família", i el segon per la "Lli
ga d'Acció Catòlica de la Dona" com
a clausura
de la "Setmana Diocesana
d'Acció Catòlica Femenina" ; en el de
la "Festa de l'Associació de la Bona
Premsa, de Gràcia", celebrada en el lo

A

L

"Pregària
Millet,

a

la

Verge

M

A

del Remei"

i "Psalm io"

(noies),
(veus mixtes), Cè

Frank. Ens plau fer remarcar la
afinació i justesa i la bella un
ció amb que foren interpretades totes
sar

perfecta

aquestes obres que impressionaren agra
dablement i forta tots els concorrents.
Per al
gener,

a

diumenge, dia 20, del present
les 5 de la tarda i en el local del

Centre, aquest

Orfeó"" ha organitzat un
Concert
de Nadales, el qual inte
gran
obres
dels millors autors cata
graran
lans i estrangers, figurant entre elles
vàries primeres audicions.
En pròxims números d'OR I FLAMA
podrem anunciar els nous projectes que,
a base
d'una forta organització de la
massa choral,
està preparant la Junta
d'aquesta secció.

4

cal de 1Orf eó Gracienc" el dia
29 de

juny.
Darrerament,

el dia 16 de desembre,
de la Diada Mariana amb
que nostra ex-vila honorà la Immaculada,
fou encarregada a 1Orf eó Montserrat"
la interpretació de la part choral en la
solemne sessió que, a la tarda, es cele
brà en el temple parroquial de Sant

amb motiu

Joan,
diem,
"Pregària
Vespertina" (veus mixtes), Haydn ;
"Duet de la Cantata 78" (noies), Bach;
"Ave Maria" (veus mixtes), Victòria;

executant, en el mateix ordre que
les següents composicions:

@@
Secció de Declamació
Aquesta secció inaugurà la temporada
de representacions teatrals en la diada
de Tots Sants, posant-se en escena les
obres Zaragüeta i La nit de les castanyes,
que foren ben acceptades per la nombro
sa i selecta concorrència
que omplenava
per complet les localitats del saló d'actes

d'aquest Centre. En aquesta diada s'ofe
ria, demés, la novetat de la inauguració
del nou "f rontis" de l'escenari, veritable
obra artística del nostre consoci i acredi
tat escenògraf Rafel Garcia, qui, amb tal
motiu, rebé moltes i molt justes felicita
cions dels

concorrents

a

la festa inau

gural de temporada.
El Centre, profundament agraït
valuosa i desinteressada

cooperació

a

la

que

13
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el senyor Garcia li ha prestat, contribuint
a la mi
a l'embelliment del saló d'actes,
artística
de
les
obres
es
llor presentació
d'art
i
demés
manifestacions
cèniques
va vo
que s'hi celebren periòdicament,
a tan
el
seu
reconeixement
ler demostrar

abnegat consoci, organitzant,

per

comú

acord de totes
seccions, el dia 2 de
de desembre passat, una festa d'honor de
dicada a l'amic Garcia, que donà lloc a
què aquest posés de relleu novament el
seu valer artístic presentant dues noves
i magnífiques decoracions en les obres
figuraven en el programa d'home
les

tes

franc èxit i
hi prengueren

un

essent

part,

qui
rosos aplaudiments.
els

premiats,

amb fervo

la diada de Nadal, co
mençà la tanda de representacions de
l'obra Los pastorcillos en Belen, que, com
els anys anteriors, es veuen extraordinà
riament concorregudes. Continuaran du
rant els dies t, 6 i 13 de l'actual mes de

Finalment,

en

gener.

Per al dia 27, últim diumenge d'aquest
mes, té en estudi una interessant obra
que oportunament serà anunciada.

que

@O)

natge.
En

un

Centre,

dels intermedis el President del
senyor

Castellet,

a

qui

acompa

nyava una comissió de socis represen
tants de les diferents seccions, oferí
l'acte que es celebrava al senyor Garcia
en eloqüents
paraules, enaltí l'entu

siasta cooperació de tan distingit soci, re
merciant-li tot ço que havia fet pel Cen
tre, i fent-li entrega dels presents que se
li dedicaven i que havien estat exposats
abans en el local social: un rellotge d'or
amb la seva corresponent cadena d'or
(ofrena del Centre i seccions); un anell

(ofrena d'un grup d'amics); una
agulla de corbata (ofrena dels socis se
mo
nyors A. Cleries i A. Sagarra); un
neder de plata (ofrena del soci P. Flu
vià), i una ploma estilogràfica (ofrena
del soci A. Moner).
d'or

El

senyor

Garcia,

visiblement emocio

breus però sentides paraules,
les
atencions i l'honor que se. li
agraí
dispensava en aquella festa de la qual
assegurà que en servaria record inesbo

nat,

en

rrable.

Aquesta secció,
ressenyades celebrà

demés de
altres

en

NOVEMBRE
Dia 24. — Va tenir lloc la segona part
de la conferència sobre Radiocomunica
ció pel doctor Calvet, davant un selecte
i nombrós auditori. El doctíssim confe
renciant va fer-nos sentir els senyals ofi
cials de l'hora donades des de París i
des de Nauen, i un concert executat en
un vaixell de l'Armada, que va sugges
tionar tots els concorrents. Amb clara
exposició de concepte ens posà al corrent
dels avenços obtinguts en la comunica
ció a través de l'espai, i de les seves uti

aplicacions, a la previsió de
pertorbacions atmosfèriques i altres

líssimes
rills

de

donar,

l'existència

humana.

les
pe

Plau-nos

d'aquestes planes, nou
moni d'agraiment i admiració al
professor.
des

les festes

testi
docte

DESEMBRE

representacions

els dies 4, i r i 18 de novembre i 9 de desembre passats, assolint to-

teatrals,

d'Esports

Secció

Dia
va a

Es

realitzà la visita collecti
l'Exposició del Moble, per especial
i. —

114-

PROGRAMA

concessió, mercès als senyors Nadal, Ta
rragó i Raventós, del Comité Directiu.
Dia 2. - En lloc del Festival de l'At
leta Complet, ajornat per causes impre
vistes, es celebrà la primera prova oficial
extraordinària amb els següents resul
tats:
ioo

metres

llisos:

Casals, Martí,

Tru

llà, Angel.
i,000 metres:

metres,

3,000
Pubill.
Salt
Baró I,

Martí, Casals, Angel.
marxa:

Curt,

Baró

I,

d'alçària: Martí, Casals, Trullà,

Civit, Baró II.
llargària: Casals, Martí, Baró I,
Trullà, Coll, Baró II, Angel, Civit.
Triple salt: Martí, Casals, Coll, Baró I,
Salt de

Baró

II,

Trullà.

Llançament

de

Baró

pes:
Civit.

Baró

disc:
Pubill.

II, Baró I,
Llançament de

II, Civit,

Llençament

llà,

Martí

Salt de
Dia 8.

Casals, Trullà,
Casals,

de xavalot:

Baró

Casals,

Civit, Pubill, Baró II.
pèrtiga: Martí Casals,
—

Excursió,

I,

Tru
Civit.

segons programa

i

sense contratemps, al Castell de Mont
soriu per Breda i Coll de l'Orri.

Dia 25. — En la reunió dels Amics
de les Arts es tractà el tema "Principis
de perspectiva aplicada als Bells Oficis".

PER AL MES

A

DE GENER

Dia i. — La Junta de la secció tin
drà reunió íntima per commemorar el
primer aniversari de la seva constitució.
Dia 13. — Entrenaments atlètics al
camp del Passeig del Mont. Delegat,
Freixas.
Sortida del Grup Pictòric al Castell de
la Roca, per Granollers. Lloc de reunió:

Estació de M. S. A. a les 715. Retorn
amb el tren que arriba a les 1856. Pres
supost: 2'60 ptes.
Dia 19. — Segona visita nocturna a
Els visitants es
de
deu en punt, al
quart
Centre per començar la visita exactament
a les 10. Essent el nombre limitat, l'ins
cripció general començarà el dia i, abo
nant-se i'so pessetes, amb dret al tram
via de l'Avinguda i Funicular (anar i
tornar). Els socis sols satisfaran i'io pes
setes. Delegat, Rovira.
l'Observatori Fabra.

reuniran,

a

—

un

Dia 20. - El Grup Pictòric es reuni
rà a les quatre de la tarda i continuarà
les seves Converses Intimes d'Art.
Dia 27.

Matí. Partit de futbol (en
trenament) entre socis de la secció.
—E1 Grup Pictòric anirà als terrenys
de la futura Exposició de Barcelona a
Montjuïc.
NOTES: A) La Junta recomana als
—

socis que es fixin en els avisos
en el quadro de la secció.

B)

exposats

S'està organitzant per al dia 26,
conferència científica, sobre cinema
tografia, els detalls de la qual s'anuncia

una

ran

oportunament.

EL

TEXT D' 0 RIFLAMA
HA ESTAT REVISAT PER
LA CENSURA MILITAR

R

O

F

I

M

A

L

A
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NOTICIARI
El nostre consoci N'Antoni Samsó i
Bozzo fou designat, per la Junta Direc
tiva, per desempenyar el càrrec de sub
secretari del Centre, vacant per renún
cia d'En Xavier Coll, elegit en la darre
ra Junta General. El senyor Samsó ha
pres ja possessió de dit càrrec amb ge
neral satisfacció dels socis.

Les cinc mil pessetes que don Lluís
Cortada i Cortada (a C. s.), soci que
fou del Centre, ens llegà en son testa
ment, han sigut destinades, per acord de
la Junta Directiva, a la cancellació par
cial del deute que el Centre té contret
amb el Banc Hipotecari d'Espanya. L'en

l'expressada quantitat al senyor
del
Banc, a Barcelona, fou feta
delegat
el dia 30 del prop-passat novembre.

trega de

Ha

coles,

estat
un

inaugurat,

curs

en

de teoria i

construcció, especial
altres del dit

per

les nostres Es
pràctica de la
a

obrers

pale

Les classes, que
el
dia
de
novembre
darrer,
començaren
5
es
donen els dilluns, dimecres i diven
dres de cada setmana, de dos quarts de
sis a un quart de vuit del vespre, i
tes i

ram.

són força concorregudes. Les dirigeix
desinteressadament el nostre consoci En
Josep 011er i Grau. L'arquitecte i doc
tor
en
ciències En Manuel Puig s'ha
ofert

a

donar als

alumnes,

durant el curs,

algunes conferències d'ampliació de dita
assignatura, així com a acompanyar-los

en

les sortides que es
alguns exercicis

tuar

projecten
pràctics.

per efec

La Societat Econòmica d'Amics del
País ha sollicitat que se li indiquin els dos
alumnes més aprofitats de les nostres Es

coles, durant el present curs, per ad
judicar-los premi. S'han designat els nois
Carles Canyellas i Molina i Emili Cruz
i Solé, de la classe primera diurna, que
han excellit en aplicació en l'assignatura
de Gramàtica.

Els

donem l'enhorabona.

Una comissió de la Junta Directiva,
acompanyada dels antics socis del Cen
tre En Jaume Guardiola i
En Jaume

Brasó, visità, el dia 25 del prop-passat
novembre, en son domicili, rantic i
benemèrit consoci nostre En Antoni Pa
rera i Nin, qui ha pertenescut diverses

vegades

a la Junta Directiva. L'ob jecte
fou trametre-li el nomenament de Soci
Honorari que, per unanimitat, acordà
la Junta General última. En ésser-li
entregat el nomenament, el senyor Pre
sident del Centre li féu present el gust

amb
re

què la Societat complia aquest deu
gratitud i el desig de què l'exemple

de

del senyor Parera estimuli els socis pre
sents i veniders per a la major glòria
de Déu i de la nostra obra. Emocionadís
sim, el senyor Parera agraí l'atenció i

obsequià

finament els comissionats.

uzszzz:zs:;Q:Qzz§cow<i~.

16
El nostre estimadíssim consoci En Jo
del
sep Pardinas i Mitjans, Bibliotecari
Centre i President de 1Orf eó Mont
serrat", contragué matrimoni, el dia 22
del darrer novembre, amb la senyoreta
Laura Calvet i Carbonell, a la Basílica
de la Patrona de Catalunya, Nostra Se
nyora de Montserrat, celebrant-se amb
aital motiu una esplèndida festa. En do
nar als nuvis la nostra enhorabona, els
desitjem que Déu els concedeixi una fe

lia i els

felicitació.

millor vida el soci En
Jaume Barbarà i Iglèsias (a. C. s.), el
qual tingué, durant tota la seva vida, a

El dia 12 del prop-passat mes de no
vembre pujà al Cel el xamosíssim nen
Francesc Rovira i Santaló, fill del nos
Vis-Tresorer En
tre preuat consoci i
Francesc Rovira i Carol. A les famílies
Rovira i Santaló, en les quals s'hi comp
ten antics i entusiastes socis del Centre,

gran honor ésser soci fundador i hono

pésam

més sincer.

Un altre soci antic ens ha deixat per
reveure'l en la glòria de Déu. Es En
Joan Arderiu, qui, el dia 21 del prop
passat novembre, lliurà la seva ànima al

fills, un dels
Arderiu, sig
condol, prometent pre

Criador. A la seva vídua i
quals és el Rvd. Mossèn

nifiquem el nostre
gar pel bé del difunt,

al qual
oferirà el Centre una missa.

en son

dia

La filla del nostre bon amic i consoci
En Ramon Llansana i Oliveras, Sor Ma
ria de la Visitació, religiosa del Con
vent de Sant Joan de Jerusalem, féu els
seus vots perpetuus en l'església del dit
convent el 25 de novembre darrer; per
qual motiu s'hi celebrà un Ofici solem
ne, cantant-s'hi la Missa Cum jubilo pel
nostre "Orfeó Montserrat". Foren pa
drins de la professa, el nostre distingit

Ha

padrins, la nostra coral

licitat inacabable.

els donem el nostre

•=1,

ex Vis-President del Centre, En
Saltor
i Buxeda, i la seva senyora
Joan
Na
Montserrat
Pons. Fou una
esposa
festa agradable que acabà amb un petit
concert donat per 1Orf eó", en obse
qui a les religioses, les quals l'escolta
ren amb veritable delectança. A la de bell
nou professa, al seu pare i demés famí

vonsoci,

passat

a

rari del

nostre Centre. En bé de la seva
el Centre disposà la celebració
d'una Missa amb ofertori a l'Església pa
rroquial de Jesús. N'Alfons Barbarà i
Riudor, fill del finat, per la bona memò
ria del seu pare i per l'af ecte que té al
nostre Centre, ha solicitat l'ingrés en
qualitat de soci de la nostra entitat. A ell
i demés família renovem l'expressió del
nostre condol per la mort del
senyor

ànima,

Barbarà i

El
P.

Iglèsias.

nostre

President,

Castellet, tingué

desembre

darrer,

el

de

En

goig,
veure

Francesc de
el dia 13 de

augmentada

la seva llar amb un nou infant, al qual
s'ha imposat el mateix nom del seu pare,
Francesc de Paula. De tot cor felicitem
la família Castellest pel faust esdeveni
ment.

Ja compost aquest número rebèm la
notícia de la mort del nostre estimat con
soci En Ramon Llausana Oliveras, qui
molts anys enrera havia format part de
la Junta Directiva. A la seva vídua i de
més família donèm el nostre pèsam més
sentit.

(A.

c.

s.).

Cases

que

Ajudem

reeornanern

els que

ajuden

ellS

LUZISZSCSOC7101Mrivawav-au~001:

Salmerón,

Casa Central:

s

Sucursal:

Verdl,

54

101

Es cultura Religiosa

Gràcia

1 1

tOiarld 0011
Vins de
i licors.—Especialitat en els
encàrrecs. — Bomboneres, Caixes
de Luxe.—Porcellanes pròpies per

Dolços

i

pastels

fins.

—

Josen M. Camo i Arnau

marea

a

regals.

EL MILLOR XAMPANY CATALA

ESTEVE LLACH-TOSSA
Es Iretha

on

les millors

confiteries

i

MENENDEZ PELA,

WITIades

122

ENCARRECS MAJOR I DETALL

Dolceria Bou
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L'estísora

1

Antoni. Cleries
Taller: Menèndez

Despatx:
fior&

AGENT

GENERAIA

Sant Pere Màrtir,
. AAAJ
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Per a les enfermetats infeccioses, les de
l'estómac i herpètiques, VI RECONS
TITUENT VIAD1N pet.• a anèmics
pobres de sang. Xarop VIADIN cura
la bronquitis, per crènica que sigui.
De venda per tot arreu.
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Es retrata tots els dies, fins a les 7 de
la tarda, festes inclusiu. — Unica casa a
Gràcia que té installat l'aparell júpiter
«Llum fixa» per a retratar de nit.
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Grans rebaixes de preus en tots
els articles. — Gran assortit en co
lor i negre.—En casos urgents, tra
jos en8 hores.—Casa de confiança
Carrer Salmerón,

Pelayo,

Galeries Laietanes
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Tintoreria de
M. LLONCHS
Especialitat en el rentat en sec.—Tenyits al ve
por—Es tenyeixen i renten Boas depituna.—Dols
en 24 hores, — Es renten i apresten cortínatges

La Fontalla

mantes de llana,

44

CARRER SALMERÓN, NÚM.
Taller i Sucursal: Carrer
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