BILLLETÍ PORTAVEU DEL
MORAL7iINSTRUCTIU

DE

CENTRE

GRACIA

Cases

V•'WV

Ajudem els

recomanem

que

vvv.

V

VV

xrtf

Estorería.

VENDES AL

Manufactura de pin

tores,allombres

zeils, escombres de Palma,
totes classes.

MAJOR I DETALL

-

persianes bam

G.

BARCELONA

Gran assortit de Felpilles teixides
i de Coco.
Carpets Coco i Es
Plumers
part, país i estranger.
Pluma i Ràfia de tots tamanys. —
Compra venda d'Alfombres i es
tores usades.

i

410

A.921./.7~m..3À.TB~M121~,==-1~,:yii.1

9i1W10~~~I.BM90

Manaut

joan
regats
Grans

nou

i

Reis.

per

a

Nadal, Any

Joies i rellotges. —
incompetibles.—Es compra
platí, i pedres fines. — S'ado
ben joies i rellotges
—

Preus
or,

Carrer Salmerón, 120 bis
rawirammummonymmxwmmwmz

DISPESA FAMILIAR

BRODATS

INAQUINA

ACORDEONATS

:

CALATS A SA

PUNTES : :

PLISSES

PICATS

FORRERIA
DE BOTONS, ETC., ETC.

Pilar A1 de Geeesca
OIBUIXANT

Montseny,

25 (juni a Salmerbo) GRACIA

càrrec

de

1
lumw=2,ximummwmçvmurzime,
LLUIS

ROCA

khOnaffielliS setmanals, dinar í sopar:

25

pessetes

Joao 11. ildllig

VIA

I A

a

CARRER GOYA, 11, 1.er, 1. —BARGELONA

venda de Ilibres vells
DIAGONAL, NÚM. 442

Compra

DIBUIXOS

1

BARCELONA (GRACIA)

MENENDEZ PELAYO, 88
GRACIA

síndlars

Carrer Francesc Giner, núm. 22

ffi
•

ilWrAWA

sos

Alberich liosas

Enric iglesias
12

de

Collocació d'es

bú, fantasia, Oríent i

TELÉFON

ajuden

WA_ANLATA.A.AswIAATAAJLAAIAAB.AAJA~All

TEIXITS I ESTAMPATS DE
TOTES CLASSES
TROSSOS AL PES

•
ffi

ens

que

i

eimiem"-~~

L'ENGLANTINA

I

FELIP

BELTRI I

GRAU

LABORS PER A COL•LEOIS.— MERCER1A,
BISUTERIA 1 NOVETATS

Salmerón,

118

bis.

-

Barcelona

ORIFLRMI
BUTLLETÍ
DEL

-

PORTAVEU

CENTRE

MORAL

INSTRUCTIU DE GRACIA
CASAL SOCIAL:
ROS DE OLANO, 7 i 9
BARCELONA

NCIM,

2

•NY

1924

EL CELLER DE SANT PERE
Quan

pelegrí adora l'abscondit sepulcre del Príti
Apòstols, des del lloc més immediat en que és
possible posar-hi els genolls, veu, a dreta i a esquerra
el

cep dels

Confessió, reixes que tanquen uns corredors mis
teriosos; i aquestes donen, poques passes endins, a uns
de la

altres corredors més misteriosos encara. Formen, els del
fons, el deambulatori de les Sacre Grotte Vaticane, les
grutes, sagrades del Vaticà, l'esglésa subterrània que
s'estén sota la rotonda i part de la nau central de Sant
Pere, de Roma, i que, en sa major part, és la mateixa
primitiva basílica constantiniana, quatre metres ensorra
da sota el paviment de la basílica moderna.
La galeria que dóna la volta •al sepulcre del Primer
Papa, gosaríem dir que és una catacumba sumptuària.
En la mitja foscor llueixen ors, mosaics, pintures, es
tucs i alabastres. Una cambra, a mà esquerra, és tota

plena d'esculptures riques:

un gran Sant Pere, assegut,
hi regna; sobta sa majestat els visitants, '.scassos i mig
temorencs, d'aquells tresors guardats en la solitària pe
nombra. Urnes, sarcòfags, monuments funeraris, tombes

de papes, de reis i cardenals i prínceps, fan digna com
panyia a ço que és el centre i el Sancta sanctorum de
les grotte i de la Basílica i de Roma i del món: la ca
pella de Sant Pere, immediatíssima al lloc on és ente

l'Apóstol, Capella que ve sota mateix de l'altar pa
de
la Basílica.
pal
Però l'emoció més forta vé quan hom fa entrar ses
naus •de la
passes ressonantes, en la buidor de les tres
ni
no
són
exornades
basílica vella, que ja
plenes de tre
i
aixafades
sinó
nues
i
per la baixa i
sors,
despullades
de terra. Allò
sols
onze
s'aixeca
pams
pesada volta, que
cellers
del Vaticà.
ben
els
sacres
són els cellers,
bé,
rrat

botes de vi d'aquest celler són unes caixes grans,
buids dels arcs;
que més o menys fan rengle. Unes, als
túmbols
de pedra, de
altres, tocant a les pilastres. Són
de
maó
arrebossat.
Són sepul
marbre, o simplement,

Les

cres

de papes.

Sense veure-ho, impossible fer-se la impresió de la
nuditat desolada d'aquest soterrani, buid i tètric, on no
hi ha res més, res més que uns quants sarcòfags enor
mes, llisos i austers

gairebé

tots

—

pobres

i matussers

millors que austers — on dormen pontífexs poderosos,
illustres, famosos alguns en la història, que semblen aquí
en abandó, relegats al fons d'una cava deserta. El Sic
transit gloria mundi, de les cerimònies de consagració

papal, aquí

resulta ben plàstic.
—
dels
tal volta, lectors, algú de
Un
papes darrers
vosaltres hagi tingut l'altíssim goig de coneixe'l — se'n
la paupertat aquesta i, visitant un
va •enamorar de
dia les sacre grotte, va assenyalar un lloc, dient: "Vull

aquí". I allí mateix, on ell volia, una
urna simplicíssima
de marbre, serva, deu anys farà
aviat, un cos que no trigara molt en ésser respectuosa
ment repartit en relíquies. Aquell recó de les sacre grotte
que m'enterrin

és desert ni tètric. Sobre la llosa hi han sempre flors i
ciris. Un reclinatori està sempre ocupat d'algú que prega.
Allà, al costat mateix, en un altar •que sembla els de les
catacombes, s'hi diuen freqüents misses, tocant al sos
tre el capellà gairebé amb la testa. La vida de fervor
Celler de
que s'inicia prop d'aquella bota del recó del
Sant Pere, és la que elevarà, a no trigar gaire, a la glò
ria dels sants, el qui per tal és tingut i com a tal ha
obrat en vida i mort, i hagué per nom Josep, Cardenal
Sarto, de Venècia patriarca, i després Pius X, Papa. De
tanta devoció que li té el poble, no podent pas deixar
no

se

sempre obert el descens

a

la

cripta,

hom ha fet posar

o

al pla de la Basílica, marcant a damunt mateix el lloc
del venerat sepulcre, una creueta de bronze, vora la qual
els fidels s'agenollen.
I també allí mateix, entre dues pilastres, una
pila
cúbica, de maó revestit i pintat, és un sepulcre encara
més recent: dos anys encara no fa que el
clogueren.
També flors al damunt són testimonis de visites fidels.
Benet X V és allí, esperant l'hora del trasllat a un mo
nument que serà de dignitat major , d'artístic
encuny,
però que no tindrà la misteriosa i eloqüent, cristianíssi
ma i patètica lliçó dels enterraments
pontificals — pro
visionals (àdhuc, secularment provisionals) alguns, defi
nitius altres — de les Sacre Grotte Vaticane.
R.
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Vet aquí que una vegada hi havia una casa de
pa
gès humil, senzilleta, on vivien, treballant i amb grà
cia de Déu, una colleta de gent
d'aquella tant de bé!
Una noieta, tan xamosa com
angelical, n'eixia cada
matí, amb un ramadet de xais, muntanyes enllà, així,
a la bona de Déu. Pasturant el
ramadet, fent mitjes i
més mitjes, i guaitant el cel, les
muntanyes, els plans,
els arbres i les estimades
ovelletes, arribava l'hora de
xano xano. M'oblidava de dir
que mai es
de fer una visiteta a una vella
de la
imatge
Mare de Déu que es venerava en una
antiquíssima er
mita. Passava llarga estona en
dolç colloqui amb la San
ta Verge, amb el cor a la
boca, demanant-li sempre que
la guardés de tot perill.

tornar

a

caseta

descuidava

Esdevingué

un dia,
que arribà a l'humil caseta una
tia que vivia a Barcelona, essent rebuda amb franca
alegria de tots. La tia va fixar-se tot seguit en la pas
toreta, que es deia Núria, i quedà sorpresa de tan sen

zilla bellesa. Com que ella vivia sola, va pensar que fóra
molt de son grat tenir-la en la seva companyia. Fixa
la idea en el cervell, no va parar amb precs i raons, fins
obtenir dels pares la companyia del tresoret estimat.
Va arribar el dia de la marxa. La nena, que tenia
quinze anys acabadets de complir, eixí de casa matinet,
soleta i trista, per despedir-se de la seva Mare de Déu,

la solitària ermita, amb llàgrimes i més llàgri
sabia què dir-li. De sobte, li va semblar que
mes,
l'estimada imatge movia el cap i movia els llavis ; i les
paraules més dolces eixiren—de la seva boca.
tu te'n vas, i te'n vas en
Filla meva — li va dir
la
teva
ànima. Molts te diràn
lloc de molt perill per
i

allí,

en

no

dolces entraràn per
son les intencions
el
no
hi
entrarà
les teves orelles;
que
tens
en
sentir les belles
dels qui les diuen. Si
complaença
la
mira
al
darrera del qui
paraules, i el teu cor perd pau,
et parli. Si el dimoni és el que les inspira, veuràs que
aquell que et parla, portà cua com si fos una bestiola,
i aleshores fuig corrents i trenca tot tracte amb aquella
persona. Dites aquestes paraules somrigué tristament

perquè ets agraciada, paraules

coses

i s'acomiadà de la nena.
Marxaren tia i neboda cap a la gran ciutat. Estant
al piset, xic i fosc, en carrer estret i tam
acomboiades
ja
bé fosc, el cor de la nena era més trist i fosc que el piset.
Però els dies varen anar passant, i com la joventut
tot ho oblida i de tot fa plat, la ciutat amb sos atractius
anà agradant a la Núria, i esvaint-li el recort i l'enyo
rament dels boscos, de les muntanyes i del remadet ; sols
viu en son cor el re
per voler de Déu restava encare
cord de la dolça ermiteta.
La tia portà la noia a una modista coneguda, per
i guanyés a l'ensems alguna coseta. Anant

què aprengués
i venint pel carrer aviat
per ella desconegudes, i

va

començar

a

sentir

coses

trigà
posar-se-li ga
per dissort de les noies es mala
costum de la ciutat. Sentint tant belles paraules, el seu
cor començà a entendrir-se; van venir a la seva me
mòria les paraules de la Santa imatge i mirà tímida
costat,

lant al

el

ment
veure
com

si

una

cosa

portés

com

qui

I

galan.

a

no

ho

diria,

extranya

una

cua

en

bon

Jesús!

La noia

va

aquell hombre. Talment

de diable.

o

Reina santíssima! Fuig corrents, arrivant a casa tota
trasbalsada. Això es va repetir molts cops, fins que
un dia se li acostà un, fills de Maria!, que feia un goig
de mil dimontris. Tan amable tan atent i de paraules
molt més dolçes que tots els altres. El seu cor s'hi va
anar interessant, les seves forçes s'afeblien i no gosava
mirar-lo gaire per por, però, el seu cor s'anava enmet
zinant, i es deixava acompanyar per carrers i més ca
Fins que una tarda ,xafogosa de diumenge, ell
rrers.
li va dir:
—Tinc de fer un viatge. Vull endur-me un retrat teu.
Anem a fer-lo al pis d'un amic.
Caminant per

carrers

i

carrerons

arribaren

a

una

La noia s'esporuguia, però
portalada
la
ell, agafant-li
mà, l'anà estirant escales amunt; i
ella seguí d'esma, espantada, confosa, comprenent al
estreta i

fosca.

fons del seu cor que donava un mal pas. Arribaren a
la porteta del pis i ell, el mal home, es tragué una clau
de la butxaca i la porta s'obrí.
—No, no, deia la noia amb un suprém esforç.

Ell, però, fortament, dolçament, anà tirant-la en
dins fins que traspassà la porta maleïda, que es tancà
de cop.
Passadís enllà, en entrar a una saleta, la noia fa
un crit
d'esglai. /A. terra, al mig de la sala hi havia un
home estirat, mort. Amb l'espant, la noia recobra l'alè
i fuig fora de sí, escales avall.
Surt al carrer i va córrer i més córrer fins arribar
Allà va plorar i més plorar, i va veure clar,
la Divina Providència l'habia lliurada
d'un gran perill (r) on la seva debilitat i imprudència
l'havien portada. Dernanà perdó de tot cor a la Mare
de Déu perquè havia deixat de seguir els seus consells,
i determinà entornar-se'n a la dolça masia i a les esti
mades muntanyes. Tal dit, tal fet. L'endemà mateix
a casa

seva.

claríssim,

com

fugí de
mig

en

anà

a

la ciutat i tornà amb gran alegria del seu cor
dels seus, i voltada de les estimades ovelletes
la muntanya, i a boca oberta i els ulls plens de

llàgrimes dolçes, respirava aquell

aire pur i sanitós pel
i per l'ànima. Visità la ermiteta i plora que plora
ràs davant la estimada imatge. I així passaren els dies,
fent la vida antiga en pau i tranquilitat...
cos

(1)

Històric.

0

Però el dimoni, que mai dorm, li refeia en la ima
ginació records de les dolces paraules dels galants de
ciutat i aleshores ho anyorava. Vet aquí que un dia
que estava més entregada a aquests records, va donar
un mal pas
i caigué daltabaix d'un marge prou alt
al
fons sense sentits. Un cassador se'n va
quedar
per
adonar, hi va correr i va portar-la a una font propera, on
amb 1aiva fresca rentà la ferida del capet, retor
nant-la del desmai. La agegué modestament en terra i
obrir els ulls, la Núria es trovà davant del cas
sador sapat i ferreny que l'havia aussiliada. Va re
graciar-lo dolçament i un bon xic confosa. Ell li pre
guntà d'on era ella, es brindà a acompanyar-la, i anaren
caminant lentament fins a l'entrada d'un bosc espès.
en

Aleshores ell li

—Encara

bosc, perquè

va dir:
que fem un xic de marrada voltarem el
no és de bon veure el sortir una noia i un

home d'un bosc espès.
La bona noia se'l mirà estranyada i agraí del fons
del cor la delicadesa de l'home feréstec.
Prop de la masia s'acomiadaren. Ell amb la seva
mà ample i forta agafà la mà petitona que li allargà
la noia i aleshores ell li va dir:
—No podré tornar a veure-la?

Ella, però, esverada

encara

pels

records de la ciu

s'atreví a respondre.
tat,
No va dir rés.
Ell, amb mirada trista i actitud resignada es
i lentament s'anà allunyant. 'La Núria, amb el cor
no

mogut també

es

—Cassador,
veniu quan

Perquè
senyal, que
mes

girà.
bon

volgueu
en

la

de males

girà
con

mirar

Verge

cassador
a

parlar

—

intencions.

No

—

amb els pares.

aquell home,
li havia

digué aleshores,

no

va veure

concedit

portava

l'estranya

veure en

els ho

cúa.

JOAN LLIMONA

INDICADOR
LA

LITÚRGIC

CANDELERA

La Candelera s'ha guanyat el nom amb la processó
que hi ha abans de la missa major, a les nostres es
glésies; processó a la qual hom hi va portant a la mà
candeles
lemnitat.

o

ciris beneïts

especialment per• aqueixa

so

Aqueixa processó ens recorda aquella altra que feren
el vell Simeó, Anna la profetessa i Sant Josep, acom
panyant la Mare de Déu amb el Fillet al braç cap al lloc
del Temple 4e Jerusalem on havia de fer-se la Presen
tació del Fill i la purificació de la Mare.
En temps

de més gust en el culte diví, els fidels es
gojosos de brandar el ciri beneit, i de professar
amb dolça cantúria llur agraïment per la gràcia d'haver
estat illuminats per la llum de Jesús, de la qual el ciri
taven

n'era un bell símbol. Avui, tots ho sabem; la nostra
bona gent, cuidant-se més d'esquivar malures i perills
de tempestats que no pas de la llaor divina, són ama
tents a arreplegar la candela que el sacerdot reparteix
després de la benedicció i miren amb indiferència com

quants

uns

capellans donen un
gregorianes.

tomb per

l'església

can

tant les melodies

Déu faci que la revifalla de la pietat litúrgica torni
i a tantes d'altres solemnitats, l'esplendor que
el bon nom de la Santa Església reclama.
a

aquesta

EL SANT TEMPS DE

LA

QUARESMA

definició de la Santa Església el concepte de
sagrat que ningú discuteix als dies de festa ha d'ésser
aplicat als dies de dejuni i d'abstinència. Mireu, doncs,
amb quin respecte hem de veure acostar-se el temps del
gran dejuni i de les saludables abstinències.
Les mitigacions dels dejunis i abstinències quares

Segons

mers

de la

introduïdes,

nosaltres, per especial privilegi
lleven res de santedat a la Qua
que de dret ordinari segueixen essent de
entre

Seu Apostòlica

resma,

puix

no

\ \lk-N.1.-"N-N.11-sQà.-\11-

\la.-N.1

\Y.'-‘,11.-

o

dejuni tots els dies d'entre setmana d'aqueixa tempo
litúrgica i les mateixes lletres pontifícies que ens
perdonen la meitat dels dejunis i abstinències que hau
riem d'observar si haviem de complir amb tota rigor
rada

Canònic, ens conviden amb indulgències a fer,
devoció, aquells dejunis que ja no havem de fer

el Dret
per
per

obligació.
M

P.

(00)
FESTES

DEL

POBLE

NOSTRA DONA CANDELERA
Els ametllers avui han desclòs les seves flors rosa
des sota un mantell tremoladís de rou. Es que la terra
ha volgut cobrir-se amb milers d'estels inquiets i llu
minosos com el flam de les candeles i amb ells escla
rir el pas de la molt Santa Verge, portant en els seus
braços el Gran Estel. Ja ho diu el Poeta:
Per nostra Dona Candelera
l'ametller floreix...
I les seves flors són com una claror d'albada entorn
de la Verge Mare, pura, humil, però radiant Aurora
qui ens dóna el Sol.
I veus'aquí com els primers passos de Maria vers
la purificació segons la Llei, desclouen damunt el món
enfredorit, adormit, rublert d'indiferència, la primera
meravella. Per un moment la terra és ,un immens altar
florit de llums rosats. El pas de la Verge l'ha fet en
cendre i ara posa un xic de la seva clara alegria dintre
del nostre esguard. Després vindran noves gebrades i
apag-aràn traidorament aquest bé de Déu de flames si
lencioses, enceses a l'entorn de Nostra Dona de les

Lums ;

però

la terra

ja

no sera

tan trista

aquelles flors marcides són la segura
despertar que s'acosta, puix que floriren per
ciar arreu, els passos de la Mare Verge,
que

blanca que

ens

ha donat el

MARIA

Fruit

perquè

sabrà
promesa del
lloar i anun

la
més bell.

Flor

més

DELS ANGELS GARRIGA

•

o

VIDA

ESCOLAR

realitzats

mesos
enrera, i s'obté
fidelíssim de l'aprofitament
del temps i del treball. Per aquest medi
es proposa la Comissió Directiva lliurar
les Escoles del Centre de la inf econditat
de moltres altres, perque els nois, ni que
un

Avençarem en el número anterior la
notícia d'haver-se celebrat en les Escoles
diurnes els examens trimestrals en els
ultims dies anteriors a les vacacions de
Nadal. Totes les sessions foren presidi
des per algún dels membres de la Junta
de Senyors i del Patronat de Senyores.
Per la Junta de Senyors hi assisti-ren

sien

Casajoan, Camps

tres

els senyors

lle,

i Rnt. Bat

i per el Patronat de senyores,

Carme Serra

de

Montaner,

donya

Srta. An

gels Garriga,

Srta. Carme Boquet, do
nya Socors Viladot de Rovira, D.a Mer
cé Casafies vidua de Pareja.
No cal dir que els examens no foren
de pura fórmula, sino que tots els se
nyor i senyores esmentades preguntaren
i feren treballar els nois tant
quan ju

dicaren convenient per fer-se
llur grau d'instrucció.

carrec

del

L'objecte de la Direcció de l'Escola en
establir els examens trimestrals no es
sols veure el que els nois saben; es tam
bé — cosa més interessant encara — co
neixer l'avenc que han realitzat durant
el periode trimestral anterior. Per aquest

fi,

al començ de cada trimestre, els nois
fan un treball de cada assignatura, i això
s'arxiva junt amb la fitxa en la qual hi
està registrat per cada noi el nom, do

micili, edat,

escoles a les quals ha assis
ofici dels pares, i ofici o carrera que
el noi vol seguir. Així al cap dels
tres mesos en examinar el noi, es facil
comparar el seu rendiment intellectual
present amb el que revelen els treballs

tit,

TASCA

NOSTRA

LA

tres

registre

aplicats, tenen tendència a fer ço
que ja saben fer, puix els és menys cos
tós, i més facilment premiat per la per
fecció amb la qual ho realitzen. Els nos
lectors s'han de fer càrrec de que el
resultats no poden constar en aquesta

crònica, però
l'haver

estat

la felicitació

públic,
plenament satisfactoris, i
de la Junta als dignissims
si que hem de fer

professors

que regenten les tres clas
Com a premi d'examens es concedí
un dia de
camp als alumnes més apro
fitats, i una excursió d'un matí als altres.
El dia de camp el realitzaren el 4 de
ses.

a la Conreria de Montale
Vint-i-sis
nois sota la direcció del
gre.
D.
Amadeu
professor
Gendre, sortiren
amb el tramvia de Badalona, pujaren

gener, anant

després

a

dinaren i

aquella magnífica miranda, i
jugaren tot el dia en ple bosc,

dintre el pur ambient de la muntanya.
Un altre avenç en l'educació religiosa
dels nostres alumnes, es l'haver començat
d'acostumar-se a oir missa responent al
sacerdot en totes les ocasions en que la
fórmula litúrgica es dialogada. Comen
a oir
missa així, el primer di
vendres de gener, en la missa de Comu
nió a la que assisteixen tots els mesos.
Per tal d'adquirir-hi pràctica que faci

çaren

liti el reculliment, ho han
altre dia feiner, assistint a

repetit algún
alguna missa

1 fI

F

I

privada

la
les
a

acabar

parròquia de Jesús, i oint en
explicacions oportunes, da-

A

L.,

M

MENCIONS HONORIFIQUES DEL
MES DE GENER

mateix altar, tot veient el lloc,
objecte i els simbols de que es val la
litúrgia romana per l'of eriment del Sant
Sacrifici.
vant del

Primera classe

el

Es igualment molt satisfactori per la
Junta, poder donar compte del millorament del material escolar, gràcies als donatius de generoses senyores. Per l'important donatiu que ens arribà a comen
çament de curs, es pogueren adquirir deu
taules noves,

bipersonals, segons
tipu
quals, els nois obtenen
major facilitat de treel

modern,

amb les
més comoditats i

ball,

d'a.ltra banda,

i

permeten collocar
els nois al voltant del professor i més
aprop seu. Així senten molt més bé les

explicacions,
Ara

un

i

vigilats.
donatiu, permeterà

son

altre

alumnes de l'Escola de nit.
Déu vulgui que tots els Socis del Cen-

tre, més convençuts cada dia, de que tota
l'ef icacia de la nostra entitat està radicalment en l'estol de nois que s'hi educontinuant

aquests

bells

A l'Escola Nocturna hi continuen les
conferències de cultura general. N'hi ha
tornat

a

donar el Dr.

Vivancos,

Apòstol.

de

SEGONA SECCIó

Algado
Segalàs

Francesc
Anfós

Emili de la Cruz
Càndid Napal
Marcelí Carcasona
Ricard Durà

Segona

classe

PRIMERA SECCIó

Josep Monrabà
Josep Busquets
Francesc Sàez

Josep

Ruiz

SEGONA SECCIó

Josep Cazorla
Miquel Salvador
Josep Montells
Antoni Estellé
Ramón Franquesa
Juan Cuadros

sobre la

Higiene de les begudes. Amb magníf
ques projeccions se'ls ha explicat també el sistema planetari solar i la historia
de St. Pau, el dia en que l'Església feu
la memòria

Joan Rodríguez
Carles Canyelles
Miquel Llebot
Jaume Arió.

cons

pels

quen,
vagin
exemples.

PRIMERA SECCIó

més

truir una modesta llibrería a la classe
dels grans, en la qual hi tindràn llibres
de consulta i de lectura, i encara hi
podràn depositar amb ordre els seus materials de treballs quan els convingui. Serà útil, sobre tot baix aquest concepte,

la conversió del

Gran

A

Tercera classe

Miquel Alemany
Josep M. Ayné
Lluís Batchilleria
Alfred Morell

Joan

Palau.

Secció de

Beneficéncia

dia 2 de febrer, amb motiu de ce
lebrar el Centre el 55 Aniversari de la
seva fundació, la Secció de Beneficència
farà un repartiment extraordinari de

pobres de la barriada.
La Junta de la Secció es complau en
fer saber als seus socis, que si Déu vol,
el dia 17, tercer diumenge de febrer, hi
haurà la Junta general reglamentària.
bons als

(?0@

sa), Closson; Les bèsties al Naixement,
Pérez Moya; El portal, Pérez Moya, i
Alleluia de l'oratori "El

A totes les obres donà 1Orfeó"

EI
com

20

de Nadales
haviem anunciat, el
concert

del

passat

gener i

es va

celebrar,

diumenge dia
aplegà en el saló
a curullar-lo, gran

de nostre Centre, fins
concurs de devots de la música, àvols de
fruir la bellesa encisadora amb que la
cançó popular nadalenca sap apoderar
se

tan

francament i

planera

de

tots

els

COTS.

E1 programa era ben triat i en aquest
ordre: El cant de la Senyera, Millet ;

Moya;
Antón, Esteve (nadala francesa),
Tiersot ;
La
Verge breçant, César
Franck; La donzelleta, Pérez Moya;
Cançó del rabadà, Pérez Moya; El di
inoni escuat, Cumellas Ribó ; Sant Josep
i Sant Joan, Pérez Moya; i Psalm 150,
César Franck, que integraven la primera
Les dotze

van

tocant, Pérez

La segona es composava de: El
tunc que tan tunc, Pérez Moya; On
aneu, els bons pastors? (francesa), Tier
sot; Josep, busqueu-me posada, Pérez
Moya; Som al dia de Nadal (francesa),

part.

Tiersot; Desperteu's, pastorets (france

una

interpretació acuradament justa i afinada
per la qual ell i el seu Director recolliren
•
grans aplaudiments, però d'una manera
especial agradaren Les dotze van tocant,
donzelleta, El dimoni ercuat, Som al
dia de Nadal, Desperteu's, pastorets, Les
bèsties al Naixement, i sobre tot les da
rreres de cada part: Psalm 150, de Cé
sar Franck, i 1Alleluia del "Messies",
La

de

Or feó Montserr at

Messies",

ren

Hinde1,
a

tan

mestres

magistrals,

i orfeonistes

valgue
expontànies

que

ovacions ben xardoroses.
Devem fer especial esment dels: solistes

N'Assumpta Pera, Na Roser Carulla, En
Joaquim Nogués i En Josep Isern que
cantaren les
respectives parts amb la
a
perfecció que ens tenen acostumats.
Per al diumenge dia 24 del corrent
febrer s'esta organitzant un nou concert,
en el qual a més de 1Orfeó Montserrat"
hi pendran parts els concertistes Na Lluí
sa Torrà, pianista i En Josep Torrà, vio
loncelo.
En el pròxim número, si Déu vol, po
drem avençar ja detalls de l'organització
del III Romiatge al Montserrat, que
aquest Orfeó"" es proposa realitzar en
la vinent Primavera i per el qual tants
devots de la Moreneta ja s'interessen.

@@)
Secció de Declamació
Les sis representacions de l'obra "Los
Pastorcillos en Belén" que aquesta Sec

12
ció tenía anunciades, s'han vist extraor
dinariament concorregudes, de tal ma
una sép
nera
que fou precís organitzar
tima representació que tingué lloc el
día 19 del passat mes de gener, per po
der complaure moltes famílies que no
habien tingut ocasió d'assistir a les re
presentacions anteriors.
Aquesta Secció es complau en felici
tar
tots
els que han aportat el seu

cions;
han
pers

les

a

concurs

els

esmentades

Pujol J.

nens

interpretat
respectius,

i

representa

Pujol F.,

que

admirablement els pa
i els demés actors pel

treball molt discret en llur actuació;
el pintor escenograf Sr. Rafel García
que ens ha donat nova ocasió d'admirar
seu

de 10 de la vetlla, només es serveixin in
vitacions als socis, quedant en llibertat,
dies posteriors, aquesta Secció per
atendre les altres demandes que se li fas
sin.
els

A
la

l'ensemps, es permet recordar
prohibició absoluta d fumar en el

saló-teatre.
En referir en el número anterior, la
festa d'homenatge al nostre amic l'esce

nógraf

senyor Garcia, varem omitir in
voluntàriament l'esmentar el present que
li dedicà el nostre consoci D. Josep Fus
tigueras, ço es un artístic treball a la plo

qual cosa amb gust fem
avui, per major satisfacció d'un i
ma, la

les seves artístiques produccions, sens
oblidar els individus que tenen al seu
càrrec els serveis de tramoia i electri
els quals amb acertada presentació
escénica i vius efectes de llum, han con
tribuit a l'èxit que han assolit les re

constar

d'altre.

@@

citat,

presentacions de la cèlebre obra del
Rvnt. D. Jaume Alsina de f eiís memòria.
El dia 27 del mateix mes de gener es
posà

escena

el drama de D.

Joan

Ca
sanovas
Salvat "Pescadors" que també
tingué una bona acullida.
En els dies 2 i 3 de febrer se celebra
ran dugues sessions de cinematograf,
en

amb escollits programes de pel.lícules i
per als dies 17 del mateix mes i 2 de
març hi ha en preparació les dues da
rreres vetllades teatrals de la
temporada,
el programa

de les

quals

es

publicarà

oportunament.
Per tal d'atendre amb preferència les
demandes d'invitacions-localitats dels se
nyors Socis, aquesta Secció ha disposat
que en els dies dimarts, dimecres i di

jous

de cada semana, de 8

a

dos

quarts

Secció

d'Esports

PROGRAMA PER AL

FEBRER

Dies 2-3. Ercursió al Montseny, vi
sitant Les Agudes, Turò de l'Home, i
pic de Matagalls, fent nit a Sant Marsal.
Per a pressupost i detalls, el vocal de
l'excursió, En X. Coll.
Lloc de reunió: A la missa de cinc a
Sta. Maria del Mar.
Essent aquesta excursió

d'alta

mun

desitjin ins
tanya,
prega
criure's-hi que es presentin degudament
equipats, per tal d'evitar qualsevol con
es

a

tots

els que

tratemps.
Dia 3. El Grup Pictoric sortirà mig
dia d'excursió fins a la Rabassada.
Dia io. Partit de Foot-ball (entrena

ment),

entre

socis de la Secció.

-A

A

Dia 17. El Grup Pictoric farà una
excursió a Caldes de Montbui, anant pe
Sabadell i retornant per Mollet.
Dia 24. El Grup Pictoric "Amics de
les Arts", de ri a i del matí, es reunirà
al Centre, i continuarà les conferències
d'Art, sota la presidencia d'en D. Fullà.
CRONICA
Per excés
ressenyar

en

d'original,

no

vàrem

poder

el número anterior tots els

celebrats per aquesta Secció, en les
darreries de l'any. El present ens per
met referir, ni que sia amb molta bre
vetat, la conferència que el grup "Amics

actes

de les Arts"

va

tenir,

el 25 de

novem

càrrec del consoci senyor Fullà,
sobre Principis elementals de Perspecti
va. Féu notar com la Perspectiva afecta
tot ço que tingui forma corpçria, indicà

bre,

les

a

seves

finalitats i estudià sintèticament
les

perspectiva paral.lela, l'aplicació a
escales, i la perspectiva oblíqua pel sis
tema del triangle de Palomino.
la

—Durant els dies 12, 13, 14 i 15, al
ex
guns socis realitzàrem una magnífica
cursió a la comarca d'Olot. Sortírem el

dia 12, a les sis del matí, cap a St. Joan
de les Abadesses, per a seguir amb auto
fins a la Falguera, i després, a peu, a
Coll-Abós, Mas Torrents i Pic de Cas
telltallat.
El dia 13, festa de Sta. Llúcia, érem
a la bella ermita de Sta. Llúcia de Puig
mal, on es celebra la diada amb el típic
esplendor d'aquests aplecs populars; ofi
ballades i la gran animació de la gen
tada que hi acut de totes les encontra
des veïnes, àvida de danses, esplais i
festa. Encara, a la nit, nosaltres, apro

ci,

i

fitant la claror de la lluna, vàrem donar
un passeig pels voltants de Mas Torrents.
De Sta. Llúcia de Puigmal baixàrem a

Olot, passant

per St.

Pere de

Bianya.

El 15, anàrem d'Olot a Girona, pel camí
saltant d'aigua
que condueix al magnífic
del Pasteral. I a Girona, després de vi
sitar els principals monuments de la ciu
tat, vàrem empendre el retorn cap a Bar
celona amb el tren de França.
La nit de Nadal vàrem fer celebrar,
al Santuari del Carmel, Missa del Gall
per

a

nosaltres.

esplai que dóna al cor cristià
la cerimònia religiosa al bell mig d'aque
lla nit, en la qual segles ha el món quedà
El

pur

lliure de
sió sigui

tenebres,

fa que

aquesta

excur

una de les que amb més entu
siasme s'emprén cada any la Secció. Cla

pujàvem a l'ermita
l'alegroi repic de sa campana;
l'església, amb la claror de festa gran,

ra era

la nit mentre

atrets per

i

a

i adoràrem el Diví Infant.
restaurant Panorama, và
al
Després,
rem fer un àpat de germanor, amb ma
jor motiu per escaure's-hi l'aniversari de
oirem Missa

la fundació de la nostra Secció.
Així fou plenament per a nosaltres,
la nit de Nadal, nit d'alegria.
—Durant el mes de desembre, els nos
tres equipiers varen pendre part en les
manifestacions atlètiques:
Festival de la Unió Atlètica, d'Horta.

següents

Festival d'Atletisme, a Masnou, orga
nitzat pel C. N. Barcelona.
En aquest, els nostres varen obtenir
les següents classificacions:
Salt de llargària: Lluís Casals, 542
metres; D. Civit, primer en la marxa at
lètica, i Antoni Martí, segon, en els 1.500
metres.

NOTICIARI
l'Escola.

Al Casal dels Lluísos de Gracia, s'hi
dona actualment un curset sobre el Va
lor social de rEvangeli. Les lliçons te
nen lloc cada dimarts a dos
quarts de
deu del vespre, a càrrec del Rvnt. doc

Llicons així han d'ésser el pà
de cada dia de tots els joves que tenen
interès en conservar el tresor de la fe i
la cristiana dignitat de la conciència. I

Baucells. Recomanem amb màxim
interès l'assistència als Socis del Centre.
Voldriam veure-hi, sobre tot, • el jovent,

caldria.

tor

que amb tanta facilitat

perd

potser
na

el

temps

per

pel carrer, i
rebut cap més lliçó de Doctri

les sales del nostre Casal
ha
Cristiana des del dia
no

o

en

les vuit del matí se celebrà a l'Església
parroquial de Sant Joan una Missa de
Comunió general, cantant, mentre es ce

lebrava, l'Ofici Parvo, totes les Congre
gacions Marianes allí aplegades, i motets
el

Montse
rrat". Digué la plàtica preparatòria el
Rvd. P. Vergés, Director de la Congre
gació de Barcelona. L'acte acabà amb el
cant de la Salve Regina.
nostre

llir-ne els saborosos fruits.

que sortí de

—Tal com estava anunciada, tingué
lloc el dia 16 del prop-passat mes de de
sembre, la Diada Mariana de Gracia. A

eucarístics

dissort, no n'hi ha tant sovint com
Quan les tenim doncs al costat
de casa, entre joves amb els quals ens
uneixen vincles de simpatia i germanor,
tenim el doble deure de prestar-hi la
cooperació més fervorosa i anar a reco
per

"Orfeó

venerable Prelat Dr. Guillamet. Hi par
laren els senyors N'Enric Aballí, En
Lluís Recasens, N'Enric Barsó y En Pe

Llort, parlant el primer de la signifi
cació de la Diada, i els altres, sobre els
temes de pietat, cultura i acció social, en
relació amb la joventut. Feu el resum de
re

l'acte el Rvd. Alfons Murioz, Pbre., el
qual llegí un radiograma de Sa Santetat
Pius XI, felicitant, encoratjant i beneint
els organitzadors i assistents a l'acte. La
part musical estigué confiada al nostre

A la tarda s'organitzà la processó, que
sortint de la Parròquia dels Josepets,

"Orfeó Montserrat" amb ses tres sec
cions i amb acompanyament d'orgue. Fi
nalitzà la festa amb el cant de la Salve

acompanyà l'Imatge

Regina

de Maria Immacu
la de Sant Joan. Fou molt
concorreguda. En arribar a la Plaça del
Sol es feu la consagració individual i co
llectiva a la Sobirana Verge, i fou can
tada una Salve. De tornada a la Parrò
quia de Sant Joan, es començà la solem
lada fins

ne

Fou

a

Sessió Mariana que

presidi

el nostre

i la benedicció del senyor Bisbe.
una

Diada memorable per aques
la consignèm en

ex-vila, i amb gust
aquestes pagines, bo i
ta

ciadors i

felicitant als ini

organitzadors, entre els quals
s'hi comptà en representació del Centre,
el Vocal de la Junta Directiva, En Jo
sep Maria Camps, qui a l'ensems dirigí

O

amb el gust que li és habitual l'ornamen
tació del Temple on l'Assemblea fou ce
lebrada.

—E1 propvinent dia 3 de febrer a les
vuit celebrarà la nostra Societat una
Missa de Comunió General a la Parrò
quia de Sant Josep, en conmemoració,

—Ha mort la bondadosa senyora Na
Maria Vila, mare del nostre consoci En
Rossend Boadella. Déu la tingui en la
seva glòria. Rebi la família Boadella l'ex

55è aniversari de la fundació del
Centre. Ens permetèm recordar a tots
els socis l'obligació que tenen d'assir
tir-hi per ésser reglamentaria la seva ce
lebració.
El següent diumenge, dia 10, a les
cinc de la tarda i amb el mateix mo

pressió

del

nostre

sentiment.

—Ha tornat de les terres d'Af rica, on
prestava el servei militar, el nostre con
soci En Pere Sans. Benvingut sia.
—E1 nostre consoci en Manuel Puja
ex-secretari del Centre, ha traslla

das,

dat la

residencia a Madrid. Tant
dol la separació de tan excelient
amic, li desitgèm moltes prosperitats en
sa nova estada.
seva

com ens

—E1 dies 14 i 15 del proppa sat ge
ner, es celebràren per encàrrec del Cen
tre a la Parròquia de Jesús, misses amb
ofertori pel bé de l'ànima dels nostres
consocis difunts, En Josep Arderiu i En
Ramón Llansana (a. c. s.), assistint-hi
regular concurrència de socis. Renovem
l'expressió del nostre condol a les res
pectives famílies.

EL

TEXT D

del

tiu,

tindrà lloc

en

el nostre Saló d'actes

la presidència de la
s'ha
ofert
al
Excm.
qual
senyor Bisbe
de la diócesi i altres autoritats locals.
Després de la Memòria que llegirà el
una

vetllada-concert,

Secretari, ressenyant
tinguts durant l'any,

els

principals

segons programa que
tunament.

es

publicarà

mero

anterior.

ORIFLAMA

LA CENSURA MILITAR

—

Provença, 157

opor

—Per involuntari error, va apareixer
equivocat el nom del generós benefactor
Sr. Cortada, el segon cognom del qual
es
Juvany, i no com apareixía en el nú

HA ESTAT REVISAT PER

ATENES A. G.

actes

donaràn un selecte
Concert els element més prestigiosos del
Conservatori de l'Infanta Isabel, que di
rigèix la senyoreta Isabel de la Calle

—

Tel. 216 G.

—

BARCELONA

Cases que

Ajudem

recomanem

MILT4TA.5"ffir

els que

ajuden

ens

—

EL REI DEL

CALÇAT

CIJBERTA, 109
MENÉNDEZ PELAYO, 71
CREU

(Abans Torrent de l'Oda)

Visiteu aquests grans casals, on
trobareu calçats de totes menes:
des de l'humil espardenya, a la
: :
sabata fina i aristocràtica : :
Formidables existències en calçai s

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

per

etcètera,

MAGATZEMS

LAS AMERICAS
Farren, Mutí,

1!,
de

Trilla y

47 - Telèíon 2362 G.

Salmerón,

Fi de Temporada
Importants rebaixes en tots

i

etcètera.

i

els

articles d'hivern.

Actualment,
sos

del

Casa

gran venda de tros

de totes classes
seu

a

meitat

valor.

especial

tes classes

géneres de to
propis per dól a
en

preus molt limitats.
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BISUTERIA

BRODATS

immeemeemi

Ferrí

Francesc

AS-1TURIAS,
Anoteu

en

vostre carnet

MffPfid Nova
MENENDEZ PELAYO, 29

Gran assortit de pells
a
•

Preus Baratíssims
eziewlmeem

JIAA.A11./3.".

menys de la meítat
del

seu

valor

Confeccions de roba
•

PERFUNIERIA

4-3

blanca

Trossos
•

de

llana

a

preus baratíssíms

411111~1~111~11111~111

JOGU I N ES
ArLAITUXA/A-A.AAJA.A.A.M.r:

BARCELONA
Ja.A.a./A./itilll./1.Aft.AfitAAAA.A11./k/KAftftAlitflItS`

Cases

Ajudem els

recomanem

que

que

ens

ajuden

offles~~§~

Casa Centrals Salmerón, 101.
Gràela
Sucursal: Verdl, 54

Eseultura Relígíosa

Vins de
pastels fins.
i licors.—Especialitat en els
encàrrecs.
Bomboneres, Caixes
de luxe.—Porcellanes pròpies per

Josep M. Camps

Dolços
marca

a

regals.

1 11

FIL MILLOR XAMPANY CATALA

ESTEVE LLACH-TOSSA
Es froba en les

millors cenfiterles

MENENDEZ PELAYO,

i celmados

122

WraSsaaVAS:36.1~~3~FAT~Y~AblISAIliabillr:

ENCARRECS MAJOR I DETALL

5~102~«

Dolceria Bou

Antoni Cleries
J 011E14

.1'. •V.

,,v» 1,1

v

VVV

SASTF2

V

ERIA

L'estísora
Grans rebaixes de preus en tots
els articles.
Gran assortit en co
lor i negre.—En casos urgents, tra
jos en 8 hores. —Casa de confiança
Carrer Salmerón,

89

satummvatunr~narbv"~z~ronzuw0
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Thé i Elixir VIADIN
Per a les enfermetats infeccioses, les de
restómac i herpètiques, VI RECONS
TITUENT VIADIN per a anèmics i
pobres de sang. Xarop VIADIN cura
la bronquitis, per
crònica que sigui.
De venda per tot arreu.
AGENT GENERAL:
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Es retrata tots els dies, fin,s a les 7 de
la tarda, festes inclusiu. — Unica casa a
Gracia que té ínstal'iat Paparell Jüpiter
«Llum fixa» per a retratar de nit.
Local compleíament
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Salmerón, 1241Montseny, 20
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Tintoreria de
M. LLONCHS
Especialitat en el rentat en sec.—Tenyits al va
por—Estenyetsen irenten Boasdeplmna.—Dols
en 24 hores,
Es renten i apresten
cortinatges
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