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Casa Central:

Salmerón,

r24(cantonadaMontseny)

Sucursals:

Pelay-o, 128
Vallfogona, 2
Travessera, 127 (prop del mercat)
València, 183 (xamfrà Aribazt)
Menéndg
i

Rambla, 19, Sabadell
Gavatxons, 2, Terrassa
Muralla del Carme, 7, Manresa
La Casa Central

Menénde,-,

Pelayo,
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88
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12
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Pilar A. de Genesca
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IV Romiatge
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Teléfon 2362

G.

Gran

Excepcionals

Exposició

oportunitats en
Ilançois, Estova
lles, Tovallons,
Bànoves, Peces

i

ens

NIAGATZEN1S

GRANS

Salmerón,

als que

venda

de

Madapolam,
Cambray i An
gelina, a preus

Gèneres
blancs

verdaderament
de conveniència
Jocs de llit i de
Llaneriataula brodats i
Sederia
calats, Cortinat
Cotons
ges, Tapets, etc.
Novetats per a
entretemps.

Tot bo i barat

Relleus

Impremta
Litografia

Mostruaris

socis indus
trials i comer
ciants faran un gran
bé al nostre Centre
anunciant-se a

ELs

SABADELL 1 C.A
s.

C.

en
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ta

manera
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Tel. 1964
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RELIGIÓS

ART

Escaparates
Peclestals

i

Dossers

Capelles
tota

mena

de

mo

bles auxiliars. Daurats, Esmalts,
Altars i tota classe cl imitacions
al marfil, bronze

Cines
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Màquines
fotogràfiques
des de
20 ptes.
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de laboratort
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EL CENTRE MORAL INSTRUCTIU
DE GRACM
Quin

ha d'ésser

l'esperit
deure

a

dels

seus

socis i

principal

cumplir

Nostre amadíssim Consiliari, en el concís i subs
tanciós article que encapçalava el primer nombre de
nostre Butlletí, clara i terminantment ens recordava
que nostre esperit social i nostre ideal han ,d'ésser el
de Crist i el de l'Església, Esposa seva i Mare nostra.
Si això consignava nostre Sr. Consiliari amb la seva
indiscutible autoritat i prestigi, permeteu que l'últim
de tots vosaltres, que careix d'una i altre, però guiat
per l'amor al Centre i a les seves tradicions, insisteixi
breument sobre dit punt.
Que nostre esperit o nostre ideal han d'ésser el
de Crist i el de l'Església és incontrovertible, així ho
vol Déu Nostre Senyor, ho mana la Santa Església i
ho exigeix l'ésser continuadors d'aquells socis av,ant
passats nostres que precisament per tals fins fundaren
i sostingueren el Centre Moral. Però és precís que
per a poder conquerir-los, fruir i realitzar, posem per
part nostra tots els mitjans que Déu ens ha donat, per
què tot lo que de nosaltres vol i espera, ja que com a
cristians, i per major abundament, com a socis d'un
Centre Catòlic hi tenim obligació imprescindible.
è I què és lo que principalment havem de practicar
i realitzar?
è Quin és nostre principal deure a cum
plir ? Havem de practicar i realitzar un veritable apos
tolat; havem d'ésser apòstols, que vol dir propagar la
fe catòlica i els costums cristians, ara i sempre, en
tots els terrenys i en totes les
ocasions, cooperant i
ajudant els sacerdots i ministres de Déu en treballar
per la salvació de les ànimes.
Demés, com a socis

szs-Ens2:772.52s=s-25-25.2s-EnE2szsans=s2s=nswasans-2,szszns?..Rse
0

R

i

F

L

A

M

del Centre Moral, -tenim un primordial deure de fer-ho
dins nostra Societat, treballant i cooperant, directa
enca
ment i personal, en totes les obres que realitza,
i
l'ideal
a
assolir
com
aquell
esperit
minades
sabem,
de Crist.
Havem de pensar que l'apostolat és un servei que
la major extensió del
es presta a la glòria de Déu, a
de les ànimes
i
a la
salvació
de
Jesucrist,
regnat
redimides a costa de la seva preciosíssima Sang, parti
,del
cipant a l'ensems de l'obra suprema del Salvador ca
d'aquest
I
us
sembla
participar
món.
poc poder
ràcter diví i d'aquest Dolcíssim Nom? I si l'haver
confessat a Crist davant els homes és penyora segura
i certíssima que els reconeixerà el mateix Crist davant
el Pare Celestial, quant més havent-lo predicat, con
cors i intel
quistat amics i deixebles, havent-li captar
Ell.
ligncies i defensat i sofert perrecomana
eficaçment l'e
Per altra part, l'Església
xercici de dit apostolat, i en tal sentit han parlat els
Il.lustríssims Srs. Bisbes i els Romans Pontífexs. Per
lo que fa referència a nostra Diòcesi, el Sr. Bisbe
Dr. Reig en una carta Pastoral referent a l'acció ca
«Eclesiàstics i seglars han d'exercir l'a
tòlica diu :
deure
postolat. Els sacerdots hi vénen laobligats per
i
la
cari
en
nom
de
caritat,
de justícia, els seglars
la
Al
virtut
judtícia.
tat no és
menys obligatòria que
sacerdot correspon la part preponderant, la part prin
centre d'on deu irradiar
oipal, per ésser en l'Església el el
sacerdot no es basta
tota acció i tota gràcia ; però
dels
i
en nostres temps ; necessita de l'ajut

sol, menys
seglars».

I nostre Smm. Pare de gloriosa memòria Pius X, en
la seva Encíclica, E supremi APostolatus cathedra, di
rigint-se a l'episcopat diu «No és nostre pensament
en
que estigueu vosaltres i vostre clero sense auxiliars
dels
la
renovació
pobles
aquest treball tan intens
Sabem que Déu ha encomanat a cadascú la
per Crist.
No són tan sols els homes re
curà del seu pròxim.
vestits de sacerdoci, els qui deuen consagrar-se als
interessos de Déu i de les ànimes, sinó tots, sense
Pius X
excepció». Igual doctrina exposa el mateix
referent a aquest deure dels seglars, a l'Encíclica 11

fermo propo.sito.
(Acabarà)

JOSEP CASAJOANA OLIVER
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INDICAD OR LITÚRGIC

LES

VESPRES

DE

L'EPIFANIA

de sensibilitat emmetzinada pel verí d'es
pectacles truculents, avesada a les excitacions produï
des per emocions grolleres, no són les convidades a
fruir de les dolceses de les funcions litúrgiques ; el
so de les nostres •campanes cridarà -a Vespres el dia
de Reis a la tarcla a les ànimes fidels, germanetes d'a
quella altra que declarava els efectes que li havien
causat unes Vespres ,les primeres de la seva vida, en
el cant de les quals haVia participat, dient que li ha
vien deixat tantes ganes de quedar-se a l'església.
•Anem, doncs, a Vespres no amb cor de passar l'es
tona, sinó amb ganes d'engreixar l'esperit ; anem-hi
amb ver desig de preparar les nostres ànimes per a
rebre nous augments de la gràcia de Déu.

La gent

Les Vespres

tenen tres moments

d'importància

ca

el primer és el cant dels salms, el segon és la
recitació del capítol, cant de 1hinne i del càritic evan
gèlic, i el darrer, el prec fervorós de la Santa Església
cloent la funció.
Amb el cant dels cinc salms purifiquem els nostres
sentits interiors i exteriors de la sutzura que hagin po
gut agafar amb el contacte de les coses del món, són
una veritable
unce, que, acompanyada de la humil
pregària, ens obté aquella purissíma misericòrdia •en
virtut de la qual ens serà perdonat tot allò en que
haurem faltat, de pura fragilitat, amb la vista, amb
l'oïda, amb l'olfacte, amb el gust i el parlar, amb el
palp í el caminar.
El capítol, l'himne i el càntic evangèlic endrecen
dret al seu darrer fi les potències cie la nostra àni
ma: els beneficis divins acuden a la memòria
adqui
reixen el relleu que els correspon en la inteiligència
i s'emmenen la voluntat cap a la Bondat Infinita, el
seu veritable centre.
Després de l'antífona amb que és introduït i clos
el cant del Magnificat, el càntic evangèlic propi de
Vespres, calla la devota assemblea i acota el cap. Lla
vors
parla el sacerdot, el mitjancer entre Déu i l'ho
me ;
el seu parlar és una súplica demanant per al
poble cristià la gràcia pròpia de la diada. I la grà
cia de Déu devalla abundosa, penetrant aquelles àni
mes purificades
per l'oració fins a traspuar pels cos
sos que elles informen
capaços de celestials emocions

pital,
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ungits
cions.
No

com

han estat per l'oli de les santes consola

creguessiu

pas que amb la notícia

d'aqueixos

símbols corauns a totes les de l'any n'hi hagués prou
a unes Vespres; així com cada
per a assirtir amb fruit
finalitat
solemnitat té una
especial en ço de facilitar
les
ànimes
de
la santificació
per la major coneixença
del misteri de l'Encarnació del Fill de Déu, de la ma
teixa manera les Vespres tenen característiques pecu
liars que no hauria de desconèixer el creient que amb
sinceritat busca la pau del Crist en els dominis de
l'amor. La ignorància d'aqueixes característiques fa
rà boirós el nostre obsequi a Déu i deixarà eixut i
a
falta
exposat a fastiguejar-se, el cor d'aquell que
a
haurà
de motius sobrenaturals
d'acudir, per
poder
interessar-se en l'acció litúrgica, a l'esperit de sin
i a altres motius
gularitat, a l'afany de fer-se veure
de
mal
retreure.
d'ordre massa natural i que fan
diuen tots
ens
les
Les particularitats de l'Epifania
canònica
de
l'hora
els elements que integren
que ens
estem

ocupant.

A les segones Vespres del dia de l'Epifania, hom
canta els salms de les Vespres del diumenge, la qual
de Pasqua ;
cosa dóna a aquelles Vespres un aire joliu
la
diada de
no
té
com
res
d'estrany
que per temps,
el
Sant
hom
havia
administrat
Baptisme
l'Epifania,
amb la mateixa soleranitat que el dia de Pasqua, per
això les Vespres tenen un, aire pasqual, l'aire d'una
acció de gràcies per haver passat de la mort del pecat
a la vida de gràcia.
El gran motiu de la joia que ha d'embargar les
ànimes dels creients aquest dia, el trobem en el ca
pítot, un fragment de la Profecia d'Isaies que enco
ratjà a Jerusalem amb aquelles paraules : Alça't, Je
rusalem, i siguis ilLuvàinada : car ha vingut la teva
i la glòria de Déu ha esclatat al damunt teu.
A l'himne com a l'antífona del Magnificat hom fa
joiós esment del triple miracle amb que la Santa Es
glésia justifica el seu homenatge a la Divinitat que
es fa
coneguda dels homes per a dur-los a la inefable
ventura- de la glòria celestial.
Celebrem, diu l'antífona, un dia sant resplendent
de tres miracles : avui una estrella*. ha dut els Màgics
al Pessebre ; avui de l'aigua n'han fet vi Per a unes
noces ; avui el Crist ha volgut que Joan el bategés en
el Jordà per a salvar-nos, alleluia.
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Aqueixos miracles tots convenen en l'objecte prin
cipal de la diada, la manifestació de la Divinitat de
mà
Jesucrist, Senyor Nostre. L'estrella assegura als
infantó
divina
de
la
naturalesa
d'aquell
graciós
gics
la Verge Maria; la
que adorem assentat a la falda de
divina d'aquell:
la
naturalesa
veu del
Pare proclama
el
una carinyosa
St.
en
Jordà;
Joan batejà
jove que
al
Bon
a fer el
de
la
Mare
obliga
Jesús
imposició
primer miracle en comprovació de la divinitat del seu
origen i de la seva missió.
Anem a Vespres el dia de Reis. Fem ben complert
el nostre homenatge a la Divinitat del Mestre diví.
Déu ens ha fet la gran mercè de coneixe'l per la fe;
què, doncs, no hem de demanar-li la gràcia, com
plement i corona d'aquella mercè, d'arribar a con
templar directament, cara a cara, la seva Essència So
birana?

LA

PROCESSÓ

DE

LA

CANDELERA

Una de les característiques de la litúrgia de la festa
de la Purificació de la Mare de Déu i .de la Presentació
del Fill de Déu al Temple, és la processó que hi ha
per dins de l'església abans de la Missa major. Els
ciris encesos, la benedicció
que hi van porten a la mà
dels quals és la primera acció que fa el celebrant, en
aqueix dia, en arribar a l'altar.
Els fidels han tingut sempre molta devoció a la
cera beneïda el dia de la Candelera. No els falten mo
tius per ço, car el sacerdot al moment de la benedicció
demana en pro d'aquells que se'n serviran, la salut
d'ànima i de cos, tan per terra com per mar, així com
la gràcia .d'ésser presentats al temple sant de la glòria,
abrandats del sant foc de la dolcíssima caritat de Déu.
Es sensible que els fidels així com són amatents a
proveir-se de candeles beneïdes, no siguin més ama
tents a illustrar-se sobre la manera de posar-se en
condicions d'assolir les gràcies que Déu atorgarà pre
gat de la Santa Església.
Amb ocasió de beneir les candeles, la Santa Esglé
sia fa un bell elogi de la llum, i en proposa el seu
escaient simbolisme. Les candeles són beneïdes per
cremar
i per cremar en aqueix dia en reverència
del Crist qui fou saludat com a Llum del món d'aquell
vellet que esperava amb tanta fermesa de cor el com
pliment de les prometences que Déu havia fet al poble
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d'Israel.
Les següents paraules, que treiem de la pri
mera de les cinc
oracions que recita el celebrant a
l'acte de la benedicció, ens ajudaran a capir l'intent
de la cerimònia de recórrer l'església amb candeles
enceses a la mà :
«...humilment us supliquem que us digneu beneir i
santificar aquestes candeles per servir-se'n els ho
mes... i
que escolteu, del vostre sant cel estant i del
tron de la vostra majestat, el clam d'aqueix poble vos
tre que desitja portar-les, amb honrament, a la mà i
alabar-vos amb cants.»
Les gràcies del dia de la Candelera són per al bon
cristià qui anant a la processó amb cor joiós i la can
dela encesa a la mà, retreu amb el cant dels seus llavis
les santes alegries del vellet Simeó fonent-se d'alegria
tenint el Jesuset en els braços.
Algú potser em dirà que no el volen a la processó;
Amb tot jo li
que prengui paciència el bon germà.
daria un consell; si no pot anar a la processó, que miri
de cantar amb els que hi van, i si ni això li fos permès,
que ofereixi a Nostre Senyor el sacrifici que la priva
ció suposa, damanant que la restauració de les solem
nitats eclesiàstiques sigui un fet ben aviat : que tots,
tots els deixebles del Crist, ben net l'ull de la
pensa,
puguem veure quines siguin les coses que a Déu són
plaents i a la nostra salut adients.
J. S.

FESTES
SANTA

DEL

EULjRIA,

POBLE

VERGE

I

MARTIR

Quan la nit és més silent i dormidora, i en tant
que les esteles tremolen lluminoses dalt del cel, s'o
bra furtiva la portalada de la gran masia i en surt
Eulària petita i graciosa com un ocell. Camina tota
sola i apressada entre els camins del camp i arriba
a la ciutat
quan els desmais de l'alba fan lluminoses
les perles de rosada que cobreixen el
cap de la don
zella com un mantell blanc.
tan petita entre la turba,
que Dacià, governa
dor inic, no la veu pas fins que ella s'acosta a la ca
dira on seu majestuós el gran tirà, i amlb una veu
molt clara i amb una fe molt viva, confessa Jesucrist
en
mig del poble i avergonyeix el rostre de Dacíà.
Llavors l'assoten i les espatlles blanques brillen de
mil robins ; llavors l'estenen al llit de la tortura on
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tendra, talment fulles de rosa, es va esquin
llavors acosten al cos de la donzella, teies en
ceses, i la flama ardent és temorega de la carn tan
pura i recula espantada cap al butxí inclement.
Eulària és morta i encara el cos puríssim s'aixeca
blanc i nu sobre una creu, però l'Espós qui vetlla per
l'esposa i no vol que esguards impurs profanin el lliri
ros i
blanc, estén sobre la verge just dormida una
vesta de neu que torna més enceses i vermelles les
roses florides en la sang.
Així ho diu el poeta :
Sou vermella del martiri.
Blanca sou de castedat.
la

carn

çant;

la dolent princesa, que té una mar
cel tan clar i tan blau, cada febrer s'a
costa a Santa Eulària, dorment en el sepulcre muntat
sota l'altar de l'ampla Seu, i li dóna mercès per la
sang fèrtil que feia nèixer roses al cor de la ciutat.
Les roses són tan belles, quan la terra és coberta d'un
vel de neu ben blanc!
I

Barcelona,

tan verda i

un

SANT RAIMON DE
En aquest cel de gener tan

PENY

AFORT

clar i tan blau, brilla
de nadales. La llurn
lluminós
com
un
ramell
un estel
nadalenc per en
estel
esclata
dintre
el
cicle
d'aquest
amb
una claror blanca ;
l'humil
bressol
de
Jesús
joiar
i per això el nostre poble canta molt finament la gentil
tonada:
n'és nada una planta.
La Mare de Déu
son Fill n'embolcava
Nasqué Sant Ramon
fill de Vilafranca...
i estant-lo embolcant
La

figura melangiosa

del

Sant de l'hàbit

blanc,

acos
passa serenament davant del nostre esguard, per
rei
En
tar-se al molt alt i gloriós
Jaume, i
nostre,

i encoratjar-lo a complir sense espera la comanda mi
sericòrdia de la Santa Senyora, Redemptora de cap
tius.
I en tant que la cançó es descabdella repetint sim
plement la dolcesa de la bella melodia, veiem el gloriós
Sant retingut a la illa de Mallorca sense poder pendre
damunt les aigiies i
nau, com estén l'ample mantell
la
seva
fa via vers Barcelona,
gentil ciutat.
fina
catalana que remem
molt
bella-la
cançó
Bella,
brant un Sant tan alt, crida a l'ensems l'Angel de la
son prop del bressol dels infants...
M.a

DELS

ANGELS

GARRIGA DE MATA

0
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LA

NOSTR A

VIDA

ESCOLAR

Celebrats oportunament els exàmens
trimestrals a les Escoles diurnes abans
de les vacacions de Nadal, la manca
d'espai ens privà de publicar en el nú
mero immediat la llista dels alumnes
que obtingueren les primeres quali
ficacions. Per satisfacció d'ells i de
llurs famílies, la publiquem ara, ni
que sia amb l'evident endarreriment
del qual som nosaltres els primers de
doldre'ns.

Classe superior.
Florenci Calpena.
Pere Fra.nquesa.

Josep Josa.
Angel Poyo.
Joan Reluy.
Lluís

Ricart.

Josep Busquets.
Cassimir Cabestany.
Antoni Montells.
Elemental.
Ramon Franquesa.
Josep Montells.
Joan Cahué.
Rafel Blasco.

Joan Esteller.
Joan Cuadros.

Finet.
Alfons Buseató.
Petrvuls.

josep

Joaquim Sagué.
Antoni Pasqual.
Alfred Morell.

Salvador jrlan.
Lluís Ribas.
El 2 de gener es varen rependre
normalment les classes, passant al
guns alumnes de ia classe de pàrvuls
a
l'elemental, i altres d'aquesta, a la
superior, degut a l'avenç realitzat en
els mesos anteriors i demostrat a bas
tament en els exàmens.

TASCA

S'han fet durant el mes de gener
les excursions acosturaades, sens altre
particular digne d'esmentar-se.
A la mateixa sala de la classe supe
rior en la qual es visitava el Pessebre,
hi fou installada, durant les vacances
de Nada1, l'Exposició dels treballs es
colars realitzats pels alumnes durant
el primer trimestre. Nosaltres matei
xos en

els

installar-la

magnífics

no

podíem sospitar

resultats que havíem
d'obtenir-ne, puix els centenars de per
sones que venien per veure el pessebre,
totes absolutament, s'interessaven pels
quaderns, dibuixos, notes i fulles sol

arrenglerats simplement sota
elegants làmpares prestades per la
Biblioteca, constituïen la demostra
ció més objectiva i imparcial del tre
ball, del fruit i del mètode de nostres
tes que,

les

Escoles.

Presents nosaltres a la sala
per vetllar al bon ordre dels visitants,
oíem els comentaris elogiosos de man
tes persing-s, que atretes per aquells in
fantils treballs, no s'apressaven per
anar
al pessebre, puix que llegien
aquells quaderns, els comparaven, feien
justes observacions sabre les particu
laritats de cada un.
En una paraula,
mai havíem vist una exposició escolar
tan detingudament observada,
sinó
aquella magna que anys enrera es feia
a can Bat116.
Sentim, doncs, la satisfacció de veu
re créixer el prestigi de nostres -Esco
les i amb ell el del Centre que les
sosté, com a fi primordial de la seva
fundació.
Cal, amb aquest motiu, facilitar als
actuals professors, als quals es deu, en
primer ternü-, l'èxit assolit.

VISITA

AL MUSEU DEL PARC
D'acord amb el programa marcat, i
sentint tan sols que per causes contrà
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la seva voluntat no poguéssim
que
fruir la conferència
el dia abans debia donar el distingit
senyor En. Joaquim Folch i Torres,
Director de l'esmentat Museu, s'efec
la
tuà, el dia 28 del passat desembre,a la
centre
a
cultural,
visita
aquest
un nodrit estol de
qual hi concorregué
les
Belles Arts.
consocis amants de
rebuts
Amablement
pel Sr. N'Emili
del repetit Mu
Conservador
Gandia,
i Torres,
nom del Sr. Folch
en
seu,
s'oferí a acompanyar-nos en la visita
anunciada, i havent-li manifestat nos
tres desigs de conèixer les seccions
d'art bizantí, romànic i gòtic, a elles
les be
ens dirigírem, poguent admirar
mateixes
enclouen
les
capi
lleses que
i
escul
retaules,
pintures
tells, altars,
x al
tures, que comprenen els segles
nostra
vista
a
s'anaven presentant
degudament explicada llur procedència
per l'erudit «cicerone», arribant nostre
encís al descriure'ns la secció de pin
tures murals romàniques que sortosa i
hàbilment han sigut trasllades al Mu
seu baix la sàvin direcció del mentat
hom pot contem
senyor Ganidia, i que
en
tota
sa
bellesa.
plar
Així veiem, entre altres, les pintu
ries

a

preparatòria

procedents d'Esterri id'Aneo, Sant
Climent de Vull, Sta. Maria de Ta
hull, Sta. Eulalia d'Eslaor, Seu d'Ur
gell, Esterri de Cardós, etc., etc., de
l'alta comarca lleydetana quasi totes
elles, i és tal la cura emprada en la
conservació dels àbsis, absidioles í
plans salvats de llur pas a l'estranger

res

per benemèrits

patricis

i

corporacions

nostrades, que hom queda extasiat da
vant els mateixos, majorment amb l'a
copi de fotografies i altres gràfics que
proporcionen a nostre amable acompa
nyant el poder fer-nos participants del
• lloc on
aquells obres pictòriques es tro
baren

gueren

i.
a

circumstàncies
son trasllat.

que

concorre

En vista general vàrem recórrer tam
bé altres seccions, que a son dia po
• drem
seguir amb la deguda atenció,
i no podem per menys de regraciar
ben afectuosament al• senyor Gandia
les seves profitoses explicacions i aina
nostra Secció, de qual
bilitat
visita en guardarem tots un inesborra
ble record.
— S'ha firmat el Conveni entre la
Caixa d'Estalvis i Pensions, de Barce
lona, i el Centre, per al funcionament
oficial d'una Caixa similar en nostre
Casal, i que, com avençàrem, funciona
de febrer.
a partir del diumenge dia
a
12 del
Tots els 'diumenges de

matí.
El nou organisme correspon a
la nostra Secció rde Joventut, i a ella
hi ha
passen les llibretes escolars que
obertes des del curs passat.
La Comissió enrarregada de la re
cepció i pagaments de quantitats, està
constituïda pels senyors Antoni Cle

ries, Josep

M.a

Martinena, Josep Llan

i Francesc Al
l'in
que amb tot
gado.
terès recomanem a tots els socis del
Centre, de l'Orfeó i alumnes de les
Escoles la seva contribució a aquest
nou i avantatjós alicient amb què comp
ta des •d'ara.
La Conferència mensual de gener
anà a càrrec del nostre President, se
Versà sobre
Antoni Sams6.
nyor
i
Prehistòria..
d'e
Geologia
«Principis
El Sr. Samsó s'ha• dedicat amb pre
ferència i amb amor a aquestes cièn
cies i la seva conferència., escrita amb
claredat i mètode, fou una magnífica
lliçó per a tots els nostres consocis, útil
estudiants
per tots conceptes tant als
com als aficionats a la lectura, a l'ex
cursionisme i a les Belles Arts. El
Sr. Sams6 il.lustrà la seva conferència
amb projeccions d'exquisits dibuixos
fets per ell mateix a la ploma, repre
sentant les fases de les formacions
sana,

Eduard Marroig
No cal dir
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geológiq-nes i exemplars d'animals pro
pis d'aq-uelles, i de l'utillatge de l'ho
•
me prehistòric.
Sortida fotogràfica del dia ii
Objecte: Pantan de Vallvidrera. —
Assistents Raventós, N. Pi, Santa16,
Corbí i el president del Grup senyor
Llansana.
Els primers

clixés

s'obtingueren

de
de Vallvi
drera, que oferia un assumpte ben es
caient per la seva situació pintoresca
voltada de xiprers, pins i ametllers.
En arribar al Pantan tingueren la des
agradable sorpresa de trobar-lo total
ment sec, malgrat ésser l'estació més
favorable per l'abundor d'aig-iies, per
lo qual havien desaparegut els bells
paisatges que hauria proporcionat la
combinació de llums amb l'aigua i els
arbres. Es trobà, però, motiu, en uns
pins que cauen al marge d'un camí i
més enllà un fons del mateix enmarcat
per arbres que li donaven força con
la vella

església parroquial

trast.

De

el cim de Vallvidrera ofe
escaient per• alguna altra
prova. • En resum, tres han estat ad
meses a làibum de la Secció.
La pro
pera sortida es farà al Port.
rí

retorn,

paisatge

Secció excursionista
El dia 25 nin nodrit

grup féu una
Sant Llorenç de Munt. En
la relació pel pròxim número.

excursió

a

reservem

Montserrat

Orfeóde

Ressenya

visita

a

Desembre de
Igualada, l'admirada

heroisme,
regstra

que

les

en

la

POrfeó
1924
ciutat
nova

gestes

seu

història

que més pregona
de fe i
pàtria, fou durant unes 24 hores hos
tatge del nostre Orfeó Montserrat.
Quant en el privilegiat altar de l'Es
ment responen als

sentiments

de Santa Maria apareixia da
la històrica Imatge del
Sant Crist i caient• de genolls, plens
d'emoció, es cantava solemnement «At
tende Domine», el nostre esperit es
confortava considerant els fets glorio
sos que la miraculiosa
Imatge evocava,
realitzats per aquelk laerois que ho
foren, justament perquè la fe jamai els
mancà.
Després de varis dies de febrosa pre
paració, a les quatre de la tarda del
dissabte, dia 13 de desembre últim,
els nostres orfeonistes baixaven del
tren ,de la Companyia dels Ferrocarrils
Catalans i feien sa entrada en la ciu
tat, essent rebuts per la Junta_de l'Or
feó del Noia, al qual s'efectuava la
visita de germanor, per individus de
la Junta de l'Ateneu Igualadí de la
Classe Obrera i de la del Centre Catò
lic, dirigint-se tot seguit al local de
l'Orfeó del Noia, on s'indicà als or
feonistes els respectius allotjaments.
A dos quarts de deu de la vetlla,
conforme estava anunciat, es donà el
concert a l'esplèndid teatre de l'Ateneu
Igualadí, cedit galantment per aquell
vant

nostre

acte.

L'espaiosa i magnífica sala d'espec.
tacles presentava brillant aspecte; tots
els seus seients eren ocupats, havent
d'estar bastant públic a peu dret.
Evidentment era gran l'espectació i
interès amb què s'esperava sentir l'Or
feó Montserrat.
En presentar-se

del Noia

pel

glésia

a l'escenari els or
foren saludats amb forts
aplaudiments igual que la nostra Se
nyera i la de 1'Orfe6 del Noia, que fo
ren collocades una a cada costat.
Situats convenientmant els orfeonis
tes, ocupa el seu lloc el mestre Sr. Pe
rez Moya i omplen la sala les
primeres
notes .de la magistral composició d'en
Míllet, «El cant de la Senyera», que
és escoltada amb el respecte de con

feonistes
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suetud.
lades» i

Segueixen «Muntanyes

rega
lladre», de Sancho
«Cançó
Marraco, «Magdalena», de Cumellas
Ribó ; «La nina bella», «La mal ma
ridada» i «El maridet», de Perez
Moya; «El Comte Arnau» i «La dama
-d'Aragó», de Millet ; finalitzant la
primera part, dedicada a la cançó po
pular catalana, amb «La sardana gran»
d'en Morera.
La dolça sentor de la música popu
lar, sempre fresca i agradívola, delectà
a la
concurrència, expresant-ho amb
llargs aplaudiments, al final de cada
cançó, i fent-ne bisar algunes.
La segona part comença amb els re
citals, «El meu marit petit», Perez
Moya i «Cançó de maig», Beethoven,
per la Srta. Carulla ; «El fadrí sastre»,
Perez Moya i «Montanyenca», Cume
llas Ribó, pel Sr. Nogués; «Non, non,
vina, vina», Perez Moya, i «Penedi
ment», Beethoven, per la Sra. Pera;
tots els quals foren molt ben rebuts
premiats els executants amb entu
siastes demostracions.
Segueix el conjunt dels dos Orfeons,
cantant-se les composicions, «Sota de
l'olm»' Morera ; «Els fadrins de Sant
Boi», Perez Moya; «L'hereu Riera»,
Cumellas Ribó; «La sardana de les
monges», Morera ; i fora de programa,
«El cant de la Senyera». Els Orfeons
Noia i Montserrat dirigits destrament
pel Director del primer D. Miquel Jor
dana, presentaven un conjunt ben re
marcable, produint un magnífic efecte.
S'hagué de bisar «Els fadrins de Sant
Boi», dirigint-lo aquest cop el seu
del

autor.

Acabada aquesta part, s'avença al
el jove Joan Ribó i Faura, in
dividu de la Junta de l'Orfeó del Noia,
i amb paraula fàcil i bella, féu constar
la satisfacció amb què era rebuda la
visita de germanor de l'Orfeó Mont
serrat, i com aquesta serviria d'estí

prosceni

mul i

I

l'Orfeó del Noia per
que reprenent aquest amb nou anhel
el treball, pugui obtindre el seu millo
rament. Fa ofrena d'una artística cor
bata, pregant a l'Orfeó Montserrat
que l'ostenti en la seva senyera i la
guardi com a penyora de germanor.
La tercera part fou integrada per
composicions de «Polifonia clàssica»,
en
la qual el nostre Orfeó aconseguí
un dels seus exits més brillants.
Es cantaren: «Brindis» (cànon),
Mozart, molt bé; «Tamquam ad latro
nem»
(segle xvi), Palestrina, escoltat
amb una atenció que imposava; «Ave
Maria», Victoria, molt bé, les seves
majestuoses notes impressionaven els
oients ; hagué de bisar-se; «Adéu, ger
mà me-a» (madrigal), Waelrant, molt
aplaudit; «L'hivern», Sully, arrencà
demostracions d'admiració ; també ha
gué de bisar-se. «Duet de la Cantata
núm. 78», J. S. Bach ; «Ocellada»,
Jannequin, composicions plenes de íi
ficultats que eren reconegudes per l'au
ditori, foren molt aplaudides, lo mateix
que el majestuós «Psalm 150», César
Frank, amb que finalitzà el concert.
La impressió que aquest deixà ?_n
l'auditori no podia ésser més favorable.
Entre composició i composició es co
mentaba l'experta direcció del Sr. Pe
rez Moya, admirant-lo com a mestre i
com a
compositor; la justesa i mestria
amb què cantaven els orfeonistes; la
finesa i seguretat dels solistes se
nyora
Pera, senyoreta Carulla i el
l'individ-aal treball
senyor Nogués,
del qual donà un gran relleu a l'Or
feó.
En fi, plens de satisfacció per
les cantúries oïdes i per l'èxit del nos
tre Orfeó, ens retiràrem tranquilament
a descansar.
El diumenge, dia 14, a dos quarts de
deu, al peu de l'altar major de l'Es
glésia de Santa Maria, s'hi veien les
senyeres dels Orfeons Noia i Mont
a

exemple

a
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donant
de
la
una prova
religiositat que inspirà
l'actuació del Centre, assistia a la Mis
serrat.

L'Orfeó Montserrat,

Major per a pendre-hi part, cantant,
junt amb la capella de la Parròquia, la
sa

Missa «Fonts bonitatis». Finalitzat
el solemne ofici es visità la venerada
Imatge del Sant Crist, que s'adorà
després de cantat el «Attende Domine»,
admirant de pas, la gloriosa bandera
del Bruch, que està col.locada en una
vitrina prop de la Santa Imatge.
El Reverent P. Prior del Sant Crist
féu ofrena a l'Orfeó d'un exemplar de
la història del Sant Crist d'Igualada
i del seu culte.
Fora del sant temple s'organitzà la
comitiva dels dos Orfeons amb llurs
senyeres a la davantera, dirigint-se al
sant Hospital, on fou rebuda per la
administrativa.
En un dels pa
tis interiors els dos Orfeons dirigits
pel Sr. Perez Moya, cantaren «El cant
de la Senyera», «Sota de l'olm», «Els
fadrins de Sant Boi», «L'hereu Riera»
i «La sardana de les monges», que fo

Junta

ren

aplaudidíssimes.

don Emili Orfila amb sen
tides paraules donà les gràcies en nom
de la ciutat a l'Orfeó Montserrat pel
generós acte realitzat en obsequi dels
asilats.
Al sortir de l'Hospital, la comitiva
es dirigí a 1Ateneu Igualadí», on els
orfeonistes foren invitats a visitar les
escoles. Aquestes ocupen un local in
dependent, edificat exprofés, responent
al fi a que se'l destina, amb immillora
bles condicions de llum, ventilació, ca
pacitat, higiene, etc., i dotades de mo
dern material escolar.
A la tarda, en l'estatge de l'Orfeó
El
del Noia, tingué lloc la recepció.
Sr. Pardinas, President de l'Orfeó
Montserrat, començà el seu parlament,
dirigint frases de lloança a la ciutat

L'alcalde

d'Ig-ualada, enaltint el seu heroisme i
la seva laboriositat, saludà l'Orfeó del
Noia, remerciant la bona acollida dis
pensada a l'Orfeó Montserrat; dedicà
un elogi al cant, un dels millors, dons
que Déu ha donat

a la humanitat amb
el qual l'home manifesta els seus en
lairats sentiments; fa avinent la con
venièncla de que sovintegin aquests
actes de germanor entre les entitats
que persegueixen uns mateixos ideals,
pel seu estímul i encoratjament i acaba
dient
a reveure!,
puix espera que
l'Orfeó del Noia retornarà la visita
que li acaba de fer l'Orfeó Montserrat.
El President de l'Orfeó del Noia,
senyor Borràs, corresponent a les ma
nifestacions del Sr. Pardines, amb sin
cers mots expressà la satisfacció que
els hi havia causat la visita del nostre
Orfeó, que havien posat to,t el cor i
bona voluntat en atendre als orfeonis
tes.
Com ells, senten el cant per l'en
lairement de l'esperit i que, malgrat les
dificultats amb què creia havien de to
par, l'Orfeó del Noia faria tot el possi
ble per retornar la visita conforme
se'ls demanava.
Els orfeonistes invertiren el temps
que faltava per a la sortida del tren
que havia de retornar-los a Barcelona,
puntejant algunes sardanes que la se
nyoreta Pla, professora de cant del
nostre Orfeó, tingué l'amabilitat d'e
xecutar en el piano.
Ja en el tren, les frases de comiat
i de remerciament anaren continuant
fins que aquell es fou allunyant de

l'hospitalària Igualada.
Havem de fer constar les facllitats
l'Orfeó Montserat trobà en les
l'Orfeó del Noia, de l'Ate
Juntes
neu Ig-ualadí i dl Centre Caelic, per
tal de poguer efectuar amb èxit l'es
mentada excursió. A tots moltes mer
cès, com també quedem agraïts a les
famílies igualadines que amb tota cura
que
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amabilitat allotjaren
feonistes.
I ara a treballar amb
i

F

els nostres

fi de fer

Secció de Declamació
Programa per
Dia
Dia

i.

al

mes

de

febrer

Sessió
Es representarà
de Cine.

el drama
El Contramestre i des
prés d'aquest la joguina en un acte:
Les astúcies d'en Titella, o
d'estar per casa.
Dia 15. Sessió de Cine.
Dia 22. Representació •del sainet
en un acte Ceves al cap, i de la paròdia
en dos actes El Cantador, i de la sar
suela L'Allotjat.
Dia 25. Sessió de Cine.

en

8.

tres actes

:

NOTICIARI
Ha estat un èxit el Pessebre que
l'associació de Pessebristes ha cons
truït enguany al Centre. Han vingut
a visitar-lo prop de quatre mil perso
nes, les quals han maniftstat la seva
admiració i fent-ne tothom magnífics
Es un pessebre en el qual
s'hi veu la mà del mestre en l'art. Les
perspectives, les estructures i la color
de les muntanyes, la llum de posta, el
cel, tot està admirablement resolt.
Unes ruïnes monumentals egipcies, en
primer terme, li donen un cert aire de
grandesa; les figures escasses, i les
en justa propor
ció segons perspectiva, "fan la illusió
del paisatge real en un moment de cre
puscle de meravellosa color. El Cen

grans roques nues, tot

Aquest

número ha

Tipografia Emporivm,

S. A.

passat
•

M

A

13I

exhibició de l'As
sociació de Pessebristes en son casal,
uneix la seva felicitació a les que els
dignes membres d'aquella han rebut
cada dia de visita i fa vots perquè
aquest èxit sigui estímul i comença
ment d'una tradició pessebrista vera
ment artística entre nosaltres.

tre, joiós d'aquesta

or

voluntat i cons
tància
possible el repetir
actes semblants que, bo i servint de
d'una
gaudiment propi, contribueixin
el
bon
nom
a
manera especial
propagar
i importància del Centre.
a

A

L

—Han quedat enllestides les obres
S'ha fi
de reforma de la Biblioteca.
xat el dia 2 de febrer per la seva inau
guració oficial. Des d'ara en endavant
el Centre, gràcies a l'interès i genero
sitat del Bibliotecari senyor Pardines,
compta amb una nova dependència que
l'honora dig-nament. Apart de la ca
talogació nova, esmentada anterior
ment en OR I FLAMA, ha estat renovat
el mobiliari ; dotada de material d'es
criptori per a comoditat dels lectors;
s'ha fixat l'ordre de demanda de lli
bres amb cèdules expresses, i s'h'i ha
installat una elegantíssima illumina
ció, que, amb llums baixes velades amb
pantalles vermelloses, hi crea un am
bient recollit i amorós adequat a l'es
tudi. Un bust del Daint, donatiu del
Sr. Camps, senyoreja damunt del mo
ble guardador del catàleg, que, arab la
color vermella de tot el mobiliari, en
En
tona de sumptuositat el conjunt.
el vinent número donarem els detalls
de l'acte inaugural.
—El Monestir de Montserrat ha fi
xat la data del nostre Romiatge anual
Donant-nos
a la
Santa Muntanya.
de deferència, l'ha
una nova prova
ajornada més cap al bon temps, ço és
el 9, 10 i 11 de maig, època en la qual
és més sollicitat que mai l'hostatge en
llurs celdes. Consti nostre agraïment
al Rvnd. Pare Aposentador, mentre es
perem l'hora aportuna per començar
els treballs d'organització.

per

Telèfon 5329

prèvia

la

A.

•

militar

censura

Ferlandina, 9 i

II

•

Barcelona

Cases

que

Ajudem

recomanem

als que

ens

ajuden

—

COMPANYIA

TRASATLÀNTICA

SERVEIS DIRECTES

Línia a Cuba-llexic Línia
Servei mensual sortint de Bilbao el día 16, de
Santander el 19, de Gijón el 20, de Corufia el 21
cap a l'Havana i Veracruz. Sortides de Veracruz
el 16 i de l'Havana el 20 de cada mes, cap a Coru
fia, Gijón i Santander.

a

l'Arstenlína

Servei mensual sortint de Barcelona el dia 4,
de Mélaga el 5 i de Càdiz el 7, cap a Santa Cruz
de Tenerife, Montevideo i Buenos Aires.
Coincidint amb la sortida d'aquest vapor.
n'arriba a Càdiz un altre que surt de Bilbao y San
tander 101tim de cada mes, de Corufia el día 1,
de Villagarcía el 2, de Vigo el 3, amb
passatge i
càrrega cap a l'Argentina.

Línia a Puerlowilico, Cuba,
Venezuela, Colifinbia
Línea a Nova York Cuba
Pacífic
Barcelona
mensual
tlexic
11,
Màlaga
sortint de
el día
Servei
de
el 15 i de Càdiz
10, de València el
el 15, cap a Les Palmes, Santa Cruz de Tenerife,
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Havana, La
Guayra, Puerto Cabello, Curaçao Sabanilla, Co
16n i pel Canal de Panamà a Guayaquil, Callao,
Mollendo, Arica, lquique, Antofagasta i Valpa

Servei mensual sortint de Barcelona el día 25,
de València el 26, de Màlaga el 28 y de Càdiz el
30, cap a New-York, Havana i Veracruz.

ralso.

Línia a Filipines porís de
Nina l Japó
Set expedions a l'any, sortint els vapors de
Corufia cap a Vigo, Lisboa, Càdiz, Cartagena,

València, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombo,
Singapore, Manila, long-Kong, Xang-Hai, Naga
sakl, Kobé i Yokoama.

AVISOS

Línea a Fernando Poo
Servei mensual sortint de Barcelona el día 15,
cap a València, Alacant, Càdiz, Las Palmas,
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
altres escales intermèdies i Fernando Poo.
Aquest servei té enllaç a Càdiz amb un altre
vapor de la Companyia, admet càrrega i oassat
ge dels ports del nord i nord-est d'Espanya per
a tots els d'escala d'aquesta linia.

IMPORTANTS

Rebaixes a famílies i en passatges d'anada i tornada. — Preus convencionals per camarots
— Els vapors tenen installada la telegrafia sense fils i aparells per a
senyals submarines,
estan dotats dels més moderns avenços, tant per a la seguretat dels passatgers com per son confort
i gust: — Tots els vapors tenen metge i capellà.
tracte que gaudeix el passatge de tercera, es manté a l'altura tradicional de
Les comoditats

especials.

la

Companyia.

— La
Companyia fa rebaixes de 30 per 100 en els nolits de deter
Rebaixes en nólits d'exportació:
articles, d'acord amb les vigents disposicions pel Servei de Comunicacions Marítimes.

minats

SERVEIS

COMBINATS

Aquesta Companyia té establerta una xarxa de iserveis combinats pels principals ports, servits
11 permeten admetre càrrega passatgers per a:
per línies regulars, que
—
Zanzívar, Mozambique i Capetown: — Ports
Liverpool i ports del Mar —Bàltic i Mar del Nord.

de l'Asia Menor, Golf Pèrsic:
India, Sumatra, Xava
Conxinxina, Austràlia i Nova Zelàndia. —
— New
Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown,
110-llo, Cebú, Port Arthur i Wladívostock.
i
Montreal.—
Ports
d'Amèrica Central i Nord d'Amèrica en el
Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec
Pacífic, de Panamà a San Francisco de Califòrnia: — Punta Arenas, Coronel i Valparaíso, per
l'Estret de

Magallanes.

SERVEIS COMERCIALS
La Secció que per aquests serveis té establerta la Companyia, se encarrega del transport i ex
hibició a ultramar de Mostruaris que li siguin tramesos a dit objecte i de la collocació dels articles,
la venda dels quals com assaig, desitgin fer els exportadors:

Cases que

Ajudem

recomanem

als que

ajuden

ens

CONFI7 ERIA

Escultura

O

Religiosa

11111111111iiiiiii11111111111111iiiii1111111
Casa

Central:

SUCUrIal:

S011ner011:

Dolços i pastels

de

fins

licors :

cialitat en els

:Vins

marca

Espe-

osep M.

encàrrecs

i

Porcellanes

IO

Verdi, 54 (Gnicia)

Bornbo neres,

Caixesdeluxe

pràpies

per

Camps

presents

a

EL MILLOR
XAMPANY

i Arnau

CATALÀ
ESTEFE
LLACH- TOSSA
Es troba en totes les mi
llors confiteries i colmados
Encàrrecs

major

i

DOLCERIA

:

BOU

L'ESTISORA
SASTRERIA

Elegància i bons

VILA

les millors nove
tats per a la tem
porada d'hívern.

TRIASLLATI Montseny,

CLERIES
11111111JOIERmilinutiiiminullinimitiliniith
'1

preus : Rebudes

Salmerón,

89

Te í Elíxír VIADIN
Per a les malaltles Infeccloses, les de l'es
tómac t herpettques. — Vi reconstiluent

VIAD1N, per a anèmtcs I pobres de sang. —
Xarop VIAD1N, cura la bronquills, per
crónIca que slgut. —De venda pertot

arreu,

Agent General:
Sanl Pere Nàrfir, 44

77

SALMERÓN,
Taller:

Menéndez

127

Pelayo, 136

TIPOGRAFIA
EMPORIVM, S.
,

Ferlandina, 9

Telifon

i rt

5329 A.

Ajudem

Cases que recomanem

GENERES

als que

ens

ajuden

PUNT

DE

LOS DOLLARS
CARRER

DE

SALMERÓN,

GRACIA

56

Vins tlarca Clariana
Prelerils

des

de

l'any

1800

Demanlid-se en Colmados,
Hoicis I Resfaurants

Despaig

a Barcelona:

Rambla de Calalanya. 95
Telelon 3251 11.

Perfums: Colò
nies, Quines,
extrac

polvos a pes
Joguines : Gran

tes i

assortit
per

■••.

a

en

articles

Carnaval

Preus baratfssims

Important: Ob
sequiem als se

nyors clients
amb cupons
eanviables amb
articles dels que
la casa té po
sats a la venda

Merceria

A
Menéndez Pelayo,29 Barcelona

(G.)

