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EL FACTOR PATRONAL EN
EL SEGUR DE VELLESA
situera dins una organització individualista
serà que les funcions de la previsió
siguin privatives de cadascú, i en ordre als obrers vells,
si en la seva jovenesa no pogueren o no volgueren pen
sar en l'esdevenidor, l'obligació de sostenir-los pesarà
integrament sobre llurs famílies. Així ho reconeix el
Codi civil espanyol, eixit de la fornada post-revolucio
nària francesa, trobant-se articulat a bastament tot
quant es refereix a prestació d'aliments entre parents.
Considerem, però, que no és el mateix legislar que
resoldre, i així l'anècdota del fill portant son pare a
l'hospital, pobre i exhaurit, esvaeix tots els principis
jurídics més ben jugats i treballats.
Enfront aquesta teoria, minsa i antiquada, existeix
el seu antípode, i és la visió d'un Estat estatitzat on el
ciutadà és un àtom de la gran molècula d'un cos sim
ple. Aleshores l'Estat ha de tenir cura d'aquell pinyó
espatllat en la gran roda socialitzada. No cal pas fer
la crítica del sistema des dels punts d'obir polític i fi
losòfic; cal, només, referint-nos concretament a les
pensions per la vellesa, l'estudiar ço que ha fet Angla
terra, la cual, des de la realització purísima de la
teoria ha anat poc a poc evolucionant cap a una legis
lació social menys idealista, però més pràctica, davant
el fracàs absolut del procediment, perquè si estiragas
sem la nostra fantasia, esdevindria que la meitat dels
ciutadans inutilitzats necessiten l'altra meitat per ser
vir-los de curadors.
però, no desaprofitar el que en el fons tenen
de bo totes les creacions, llevant-les-hi els accidents
pertorbadors, i així dins un sistema collectiu, en el que
Si

de

ens

l'Estat, just
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l'individu tingui d'una banda l'educació moral neces
sària per posseir la virtut de la previsió, i l'Estat re
compensi els serveis que el ciutadà ha portat a la col
lectivitat, trobaríem la justesa i la perfecció. Evident
ment que s'ha d'anar a que l'home es basti per si sol,
arribant a marcar la ratlla de la civilització l'Index
number de l'estalvi ; però també l'organisme represen
tatiu de la societat que pensiona a aquells i ses famí
lies, que donaren el seu esforç directament a la buro
cràcia funcional (classes passives), ha de considerar
en
l'engran
que l'obrer ha esmerçat la seva activitat
diment econòmic i moral del conjunt, i per aquest motiu
no el deu desemparar.
Però és precís no solament que entre els factors di
versos actuants dins un ordre determinat de coses exis
teixi una exacta ponderació, sinó que hi entrin tots.
Així la nostra solució restaria defectuosa si no do
néssim la deguda belligerància i no exigíssim la colla
boració a l'estament patronal.
D'una banda, el règim del patronat, pel seu mateix
nominatiu ja indica una obligació rectora i protectora
sobre els seus subordinats ; d'altra, l'actual s5stema
econòmic conegut per règim del salariat, implica una
associació ideològica del capital, el treball i la tèclica
en el
se li avença a l'obrer els beneficis en forma

qual

d'un jornal, però no tots, reservant-se-li una part que
el patró li serva per al dia de demà, per tal de garan
tir-li una vellesa tranquila.
Oi més ; si ens ho mirem en el terreny econòmic,
sempre donarà un major rendiment l'home que es sà
piga cobert a totes les contingències que no pas si la
frisança i el neguit li lleven part de les energies.
Heus aquí per finalitzar, com la realitat va sempre
i la justícia.
d'acord amb

juLi VILA ORTIZ
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DIARI D'UN

CONVERTIT

exPressament per als lectors de
en el Present número el printer
convertit. Respon a aquest títol un

Traduït al català
OR

full

I

FLAMA, pubtiquent

del Diari d'un
lkbre de gran actualitat a l'estranger i d'una molt re
marcable difusió; son autor, Pere van, der Meer, hi ex
plica el Procés de la seva conversió al catolicistne. Es
tracta, per tant, d'unes pàgines intensantent viscudes,
a través de les quals veiem abocar-se una anima asse
degada de veritat i de sobrenatural claror. Una anima
que no es mostra amb l'afínacla palidesa d'un Psichari,
sinó més aviat amb l'embranzida d'un jorgensen, i fins
amb les gosadies cl'un Pain.i, biògraf del Crist, o d'un
Lleó Bloy, flagellador de tota opressió i tirania.. En
assajar aquesta versió, tenim presents els mots del proPi
P. van der Meer, que ens plau reproduir; «Tal vegada
podré senyalar a alguns dels homes, que van errívols i
es moren de set, la deu d'aigua viva que brolla a sos pro
pis peus, adolorits i lassos de tant caminar».

6

novembre

de 1907

He passat gairebé tot el dia d'avui a casa d'un home
vell ; des de les nou del matí fins a les vuit del vespre.
Durant tot aquest temps, durant eixes onze hores, m'ha
contat, quasi sens interrupció, la seva vida. Ara em
sento afeixugat per una mena de somni angoixós. .Era
jo que estava assegut al seu bell davant, escoltant-me'l
amb el cor ple de desesper?
Sentia, en realitat,
em
i em deia
veu
manyagament
aquella
que
parlava
coses terrorífiques?
0, no és això, tal volta, fruit de
ma
imaginació turmentada ? Però jo el veig encara
davant meu, tocant a la finestra, sota la pàllida claror
del dia.
Son rostre decandit, magre i clivellat oferia
el tètric aspecte d'una calavera ; des de les profundes
conques, sus ulls, sense veure'm gens, es ficaven en mi
obstinadament, com cercant en els meus i en tot mon
posat la impressió de sa contalla afrosa. Aquesta era,
de debò sinistra. El vendaval xisclava per la xeme
neia com la planyívola veu d'un condemnat; la pluja
batia l'empedrat amb violència. Jo em trobava sol
amb ell, dins una casa situada en un camí apartat, i
em sentia en complert isolament.
Em semblava estar
abocat a un abim d'on muntaven insanitoses bafara

4
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i tenia ganes de fugir; desitjava respirar aire
pur, car per moments m'ofegava. No gens menys, una
ignota força em retenia. Fou aquesta, per a mi, l'o
casió de davallar a lo més pregon de l'ànima humana,
i de sentir una mena de disgust de mi mateix i dels
homes tots. é No som altra cosa, els homes, que uns
animals pudents?
Oh! les hores i hores passades escoltant silencio
sament aquella narració infernal!
L'engúnia em cor
On
secava.
refugiar-me?
La vida que jo trobava tan bella se m'esdevenia
D'ara enda
horrorosa. Jo mateix em feia llàstima.
vant, jamai no podré fitar, confiat, els ulls d'un home
9ense
saber les abominacions que s'amagen darrera
eixos globus lluminosos.
Quins pecats, quins crims
sota tal o qual rostre somrient,
s'abscondien
probables
coneixia? El
que jo veia anys i anys, cregut que el
so
i
la
vida
és
innoblement
benestar es fa fonedís
llada.
I encara, ço que més em solleva, és que aqueix ho
a si mateix i a
me, el qual ha fet un mal immens
ses
accions
abjectes amb una
d'altres, m'hagi contat
i
en
un to
certa
lleugerament festiu.
complaença
de
dissimular
sa misèria moral so
é Provava, potser,

des,

fingida superioritat? En ell,

mon
proïsme,
humiliat, envilit, contaminat. é No mar
xem, ja, drets com els déus, el front illuminat per
No reflexen ja els nostres ulls
elevats pensarnents?

ta

em

una

sento

la. celestial

claror?
de fer ús de

de raonar freda
de
dolent
i repugnant ço
éPer què qualifico
ha
fet?
i en q-uè ha pe
home
éContra
què
que aquest
Però això és ab
cat ell?
He escrit el mot: pecar!
surd.
Jo, que no sé què cosa és el bé ni què cosa és
el mal! jo no crec en res... Per tant, no puc con
En nom de qui
demnar aquest home i el seus actes.
o de què podria fer-ho? ¿Per què hauria hagut d'obrar
Tot és
ell altrament, si li va plaure d'obrar així?
he
també
bé
ho
sé.
No
jo co
prou
pensat
permès;
ses potser més abominables, i no m'he complagut en
Cadascú és
eixos pensaments i en eixes imatges?
lliure de fer ço que desitja, mentre tingui el coratge
Aquest home no s'ha deixat empresonar dins
que cal.
A qui,
d'unes opinions o conveniències esquifides.
A ningú,
o en què ha de donar compte de sos actes?
evidentment; car res no existeix per damunt d'ell.
tinc. Tot és permès-; no
E11-té raó-; sóc jo qui no

Haig

ment.

ma

raó, haig
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El bé i el mal no
hi ha límits ni llei de cap mena.
existeixen. Tot és permès.
Però, per què sanglotes, ànima meva? És que de
sitges la puresa, la nobilitat, les belles i enlairades
Atàvics prejudi
coses? Bah ! Qüestió d'herència !
cis que em cal arrencar per tal corn no responen a
cap realitat!
No gens menys, vibra en lo més pregon de mon
ésser una molt vaga i molt imprecisa sensació que tot
això no és veritat; que quelcom existeix, fora de nosal
tres, en aquest univers que em deixa atuït amb son
aclaparador silenci; i que nosaltres no som pas uns
animalics, sinó uns il.lustres desterrats que, de fet,
s'han oblidat massa de la pàtria llur.
Camino errívol a través de mon ànima, talment com
un

rèprobe.

Val més no fer noves recerques, ni reflexionar de
sinó viure bestialment, viure corn un animal
non •'
satisfet sense la constant tortura de les vanes qüestions
que no tenen possible solució.
La meva ànima és trossejada per la incertitud. Ho
Puc fer escarni de les coses més
puc ben afirmar.
sagrades i sollar-les amb mots o amb pensaments;
m'ho impedeix. Però tot complaent-me en
res
no
eixes tèrboles meditacions, aspiro a la pura simplici
Oh el turment de no saber on de
tat de l'infant.
meva intelligèn
manar, on trobar el guariment de la
meu
cor!
cia i del
Bah ! cal jugar amb la vida, tot somrient! És lú
nic recurs per defugir la desesperança.

C.

MONTSERRAT, Pvre.
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FESTES DEL

POBLE

LA SANTA
El

CREU

obre de bat a bat les portes amb la
de la Santa Creu.
Ella s'aixeca radiosa entre la joia d'aquest temps
pasqual i ens remembra a l'ensems el Martiri i el
Triomf, l'Oprobi i la Glòria d'Aquell qui per (lur
nos a la Vida baixà fins a les entranyes de la Mort,
dormint sobre aquest tronc dolorosíssim que ha florit
ara amb cinc resplendents roses de sang.
Aquesta Creu que ens ha donat la vida, talment
com Jesucrist qui en ella va reclinar el cap, fou suter
rada ran de la mort del Just que hi reposava; i així
com Elf fou pres dintre la terra durant tres dies i al
tercer ressuscità, mostrant la seva glòria a tots els ho
mes, així mateix la Creu on Ell moria, dintre la terra
tres segles ha romàs i al tercer l'emperadriu Elena
amb ses mans de princesa l'ha aixecat perquè
tots els ulls dels homes, quan sobre els esperíts ja ha
via triomfat.
Ara la Creu brilla per sobre nostre damunt del
nostre cap i quan arriba el maig, tot ell encès de ro
ses, l'Església ens la presenta com un tresor molt
gran ; i pels carrers i places d'aquesta Barcelona tan
forta i tan suau, els infants ens rodegen i ens recor
den amb ses veus tremolosos i amb sos platets ornats,
que és el dia de la Creu molt gloriosa i que ens hem
llum

maig

ens

claríssima

cl'alegrar.

M.a

DEL ANGELS GARRIGA DE M iVTA
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MONTSERRAT
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cl'aeord ainla
les Congiegacions del Sant Crist de les tres parróquies,
eed.labiarard-bi enguany la de Jesús
segons el torn establert

Dies

9,i

o

i

j

j

Programa general
Dia 9. Sortida de Barcelona (esta
ció Magória )amb el tren, a les i329.
Arribada a Montserrat a les 1630.
A les 17. Reunió a l'estació supe
del Cremallera per a fer l'entrada
a la Basílica. Els romeus
s'organitza
ran en processó,
presidida per la imat
ge del Sant Crist i cantant la Lletania
Lauretana. La Reverenda Comunitat i
escolania rebran els Romeus a la Plaça
de la Immaculada, i, en entrar plegats
al temple, es cantarà la Salve Regina.
Seguirà l'antífona 0 virgo splendens,
per la Reverenda Comunitat. Benedic
ció del Romiatge pel Rvd. P. Abat i
cant del Virolai per tots els Romeus.
r

d

e

ma

ig

cl

e

i

9

2

5

amb Comunió General. Es
cantarà la Missa Culiz Jubilo. A l'o
fertori, Cuncti sinzus cancanentes, an
tic cant de romeus.
Durant la Comu
nió, Adoro te pange lingua. Després
de la Misa, l'acció de gràcies Benedi
citi i, en sortir, el Virolai.

Montserrat,

or

A la

sortida, repartiment

de celles.

A les i9. Rosari amb el Cant de la
i Lletanies, pels Romeus.

Salve

Dia
Missa

io.—Matí, a

Solemne,

dos quarts de vuit.
cantada per l'Orfeó

Tarda,

cinc.
Via-Crucis So
les Estacions monu
mentals. A la Capella de la Soledat,
sermó pel Rvd. Marcelí Garriga, Pvre.,
Rector de Jesús.
En el camí de les
Estacions es cantaran els «divinos» de
la Passió i de les sea Paraules, i el
Miserere. Des de la Capella de la So
ledat fins ai Monestir (processó maria
na), Stabat mater i els Set goigs i, en
arribar als claustres, Attende domine.
a

les

lemne, seguint

A la capella de la Soledat
ciris als romeus.

es

repartiran

Dia I.—Matí, a les 8. Missa a la
Cova de la Mare de Déu, aplicada pels
socis difunts. De retorn al Monestir
es dirà el Sant Rosari.
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Tarda, a les 3. Comiat de la Mare
de Déu a la Basílica, cant dels Sct
goigs i Virolai (Rodoreda).
Sortida de

Montserrat

a

les 507.

NOTES
11. La inscripció es farà per als socis
de les Congregacions i del Centrq, des del
dia 25 al 25 d'abrll i per al públic, des del
26 al 3 de maig, de 8 a 9 del vespre, al
local del Centre Moral, Ros d'Olano, 7 i 9.
El pren del billet d'anada i retorn és de

pessetes.
procurarà que els
guin per 5 dies (del 8
to

Es

VIDA

billets del tren val
al 12).

ESCOLAR

Després de l'emocionant visita a la
Casa Provincial de Caritat, el dilluns
Sant, a la tarda, els nostres alumnes
visitaren l'Asil de les Germanetes
Com avençà
dels Pobres, de Gràcia.
rem el mes passat, aquestes visites a
diverses cases de Beneficència cris
tiana foren fetes amb el fi de santifi
obres de pietat
car la Quaresma amb
com és la visita als malalts, i per tant
de veure d'aprop l'exemple vivent d'a
mor al pròxim,
que tan heroicament
es
en
aquestes cases, i així
practica
Cristiana més
de
Doctrina
sigui lliçó
forta que no pas el mer apreniment de
les fórmules del Catecisme. Els nois
foren rebuts amabilíssimament per la
Bona-Mare i es feren càrrec durant les
dues hores que estigueren en la casa,
de les amoroses atencions de què són
objecte els vellets asilats. Visitaren
a més la capella, els jardins, etc. Nos
per la nostra part trasmetem
l'expressió del nostre agraï
ment a la Comunitat de les Germane
tes dels Pobres i a les demés persones
que s'han interessat per l'èxit d'a

altres,
també

questes visites.

—E1

dimecres Sant començaren les
pròpies de la Setmana San
:
ta
després de les quals es va repen
dre el curs de dimarts de la Setma
na de Pàsqua. Ara en aquest darrer
trimestre tot és preparar els treballs
de fi de curs per tal que cada un dels
alumnes pugui mostrar a la seva farní
lfa
bell aplec de treballs escolars
que acreditin la seva aplicació i avenç.
Té a més especial importàicia durant
aquest temps la preparació per a la Pri
mera Comunió,
que es celebrarà si
tota
solernnitat el dia
Déu vol, amb
de l'Ascenció, que enguany s'escau
Tindrà lloc a l'Esglé
el 21 de maig.
sia Parroquial de Jesús, a les 8 del
matí, amb missa solemne cantada pels
mateixos alumnes de les Escoles.
vacances

Joventut
plan preestablert en la
Joventut, han ingressat
aquesta secció, a partir d'aquest

Segons el
creació de la
en

darrer trimestre del curs, els alum
nes més avençats de la classe superior
de l'Escola diurna, per tal que quan
arribi el moment de deixar l'Escola pel
treball, es trobin ja incorporats sense
nous tràmits a l'organisme on continua
l'accfó de l'Escola. ian merescut
aquesta •distinció els alumnes se
güents : Miquel Salvadó, Josep Bus
quets, Joan Reluy, Lluís Ricart, Flo
renci Calpena, Josep Josa, Josep Abe

Franquesa, Josep Bruguera,
Frederic Jassé, Cas
simir Cabestany, Joan Sagué, Josep
M.a Arnall i Pere Bosch. Que sia per
lla,

Pere

Miquel Termes,

molts anys a tots.
Amb motiu del pròxim Romiatge
del Centre a Montserrat, la Junta de
Joventut acordà concedir viatges gra
tuïts als socis de Joventut que més
s'hagin distingit per la seva assi
duïtat en assistir a la Missa domini
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cal durant el darrer trimestre. Des
prés de consultada la puntuació d'as
sistències que ha portat el soci
Jaume Angel, el dijous passat es féu
la designació dels afavorits amb el pre
mi, havent-ne resultat en Joan Serra,
Manuel Corbí, Rafel Puig, Joan Soler
i Vicens Estellé, els quals reberen amb
aquest motiu la felicitació dels seus•
companys, a la qual afegim la nostra,
desitjant-los que l'estada a Montserrat
i la participació a les festes del Romiat
ge els sien ben agradoses i estímul per
continuar amb actuació exemplar din
tre la nostra corporació.
Per contribuir al lluïment del Ro
miatge, la Secció de Fotografia de la
Joventut ha organitzat un Concurs fo
togràfic entre els romeus, les bases
del qual s'entregaran en fulla especial
a tots els
que la sollicitin a la conser
geria del Centre. Reproduïdes en sa
part principal són com segueix :

Temes :

•

a)

Actes del

b)

Paisatges

Romiatge.

de la muntanya.
Monuments i edificis de Mont

c)
serrat.

Fins

ara

hi • ha

concedits

els

se

güents premis.
De la Junta del Centre. Un àlbum
d'História de l'Art clàssic.
De la Joventut: Una imatge de la
Mare

de Déu de Montserrat.
De la Casa Cuyàs : Uns binocles.
De l'Orfeó
Una placa d'argent
amb un baix relleu montserratí.
Del soci Sr. Portilla : Poesies d'en
•
Maragall, 2 volums.

El

nostre amic

Carulla, fervent so
Centre, ha acceptat el càrrec de
Delegat del grup «Amics de les Arts»,
ci del

que per

les

artístiques

seves

reconegudes aptituts

li fou ofert des de la for
mació de Joventut. No havent pogut
acceptar-lo de bell antuvi per les seves

múltiples ocupacions

fou

n

desempenyat

interinament per N'Antoni Samsó ;
ara
però havent canviat •les circums
tàncies, tenim el goig de veure l'amic
Carulla en el lloc des del qual podrà
difundir el seu mestratge artístic en
tre els joves aficionats que tant bell
esplet formen dintre la Joventut del
Centre.

Per atendre a la seva delicada salut
ha •deixat temporalment el càrrec de
.\/ce-president de Joventut, el nostre
amic Antoni Cleries. Sentint-ho fon
dament li desitgem i preguem a Déu
pel seú ràpid guariment per tal que ben
aviat pugui tornar a difondre entre
nosaltres el seu generós optimisme i

jovenívola activitat.

Degut

l'interès vivísim que han

a

despertat les converses sobre Perspec
tiva, tingudes entre el Grup de Jo
ventut «Amics de les Arts», es comu
nica a tots els socis de Joventut afi
cionats al dibuix i a les arts plàstiques
que tots els dimarts, de dos quarts de
nou a dos quarts de deu de la vetlla,
a partir del dia
de maig, es donarà
un

curset de

pliable

a

.desitgin.

Perspectiva elemental am
superior per aquells que ho

Orfeó
1,a bella
Centre

tre

Montserrat
sala
en

d'espectacles del nos
diumenge

la tarda del

dia 29 de març, presentava un bri
llant aspecte, amb les nombroses fa
mílies amigues nostres, que l'omplien
per complert, desitjoses de passar
unes hores agradables sentint les com
posicions que l'Orfeó havia preparat
pel concert d'aquell dia.
El programa era ben suggestiu, la
primera i tercera part confiades al
nostre Orfeó Montserrat les integra
ven les
següents composicions: Pri
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part; El cant de la Senyera,
Millet ; Muntanyes regalades i Can
çó del lladre, Sancho Marraco ; Mag
dalena, Cumellas Ribó ; La nina bella,
La mal maridada i El maridet, Pérez
Moya; El Comte Arnau i La danta
d'Aragó, Millet ; La sardana gran,
Morera ; Tercera part : Brindis (cà
non), Mozart ; Tanquam ad latronem
Ave
Palestrina ;
Maria, Victòria;
Adéu germà meu (madrigal), Wtael
rant ; L'hivern, Lully ; Duet de la
Cantata número 78, J. S., Bach; Oce
llada, Jannequin ; Psalm, 150, César
Frank. Els orfeonistes compliren de
gudament, executant el seu treball
amb aquella cura i mestria a que ens
tenen acostumats, no notant-se en ells
cap mena de fatiga malgrat la quali
tat de les obres, principalment les de
la tercera part, plenes de dificultats
els
que no deixaren de reconèixer
amb
oients, premiant-los
expressives
mera

mostres

d'aprovació.

El Psalm 150 de César Frank, acom
panyat a piano i harmònium per la

professora

Sta. Pla i Mossèn

Nogués

respeetivament, produí excellent

efec

te.

El

recital

Sr. Pérez

del
la segona

d'harmónium

Moya,

que

a

càrrec

figurava

en

part, és lo que del concert
despertava el major interès. Era una
novetat l'execució de composicions mu
sicals en un instrument de les condi
cions de l'harmóniurn, deconeixent que
sols la mà experta i tecnicisme del con
certant podia fer-ho sortir airós del seu
treball. En la selecció de les obres pa
lesà ja el seu temperament artístic
bon gust musical: Pas sobre el VIII
to, Ojinaga ; Petit preludi o fuga,
Bach; Fuga (sobre el nom de Bach),
Krebs ; Andante, Mendelssohn ; Scher
zo, Bellando ; Festa de poble (una fo
rada), Almagro; Tocata improvisada
sobre motius populars. Totes les com

posicions

foren pulcrament interpreta
les notes conjuntes sortien amb
tota netedat de l'instrument : vives,
suaus, dolces, enèrgiques, segons l'ex
pressió que els diferents passatges de
les obres requeria, i el treball del mes
tre es multiplicava, jugava els registres
realitzant amb ells tota mena de com
binacons a fi de poder fer apreciar tots
els efectes que d'aquell harmònium es
poclieii obtenir.
En finalitzar fou premiat amb no
drits i llargs aplaudiments sent objecte
de vives mostres d'admiració.
I ara al repetir al mestre senyor
Pérez Moya la nostra més sincera fe
licitació pel seu acurat treball, hem
de felicitar-nos també nosaltres per

des,

contar

pel

nostre

Orfeó Montsorrat
apte i de tants

Director tan
reconeguts mèrits.
amb

un

dia I.r d'abril passà a millor
Felip Grau i Gosa, antic soci
protector de l'Orfeó pel qual sentia
gran entusiasme COM ho havia demos
trat en mantes ocasions i de quina
Junta de govern exercí el càrrec de
Tresorer un bon nombre danys.
A la seva vídua, mare, fills i demés
família repetim el nostre més sentit
condol, tot recomanant als orfeonistes
i consocis es recordin del bon amic
pregant a Déu pel etern ,descans de
la seva ànima.

—E1

vida D.

—S'ha donat de baixa temporalment
del Centre i per consegüent de l'Or
feó Montserrat i d'altres seccions a
que pertanyia En Antoni Cleries, per
tenir que ausentar-se de Barcelona a
fi d'atendre al restabliment de la seva
salut.
N'osaltres que som testimonis de
l'interès que l'hi inspiren les obres del
Centre, puix amb la seva activitat era
dels primers impulsors de tot lo
un
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que contribuïa al bon nom i enalti
ment de la Societat (actualment exer
cia el càrrec de Vicepresident de la
«Joventut»), sabem quant hem d'enyo
rar-lo, fent vots per a que en la tran
quilitat i repòs trobi el remei, que
Déu li dongui, i esperant tenir la satis
facció de poder prompte reveure'l en
tre nosaltres.

Secció de Declanzació
TY.a. 3. Cine.—Dia 17. D. Goltzalo o
l'orgull del gec.—Dia 21. Cine.—Dia
24. Cine.—Dia
ferrer de tall.

RESSENYA
Constituí un veritable esdeveniment
l'estrena de la comèdia en dos actes i
en prosa de nostre amic D. Civit, «Da
niel», que porta per títol La Pubilla de
Mas Romeu.
Per jutjar aquesta obra, hem de te
nir presents dues coses : primera, que
és quelcom difícil d'escriure una obra
escènca, quan tot just s'és aprenent
en la
matèria, i segona, que si difícil
és per un principiant escriure una
obra, molt més ho és quan a aquesta
obra, prèviament, deuen retirar-se les
dames. I en aquest cas es troba en
Civit.
s
la primera obra que ha
creat i l'ha creat sense dames.
Si
algun defecte tingués, aquestes dues
circumstàncies serien prou per esbor
rar-los.
La Pibilia de Mas Romeu és una

comèdia fina, en ella no s'hi fa ús de
truculència per atraure l'atenció
del públic. Desvetlla immediatament
l'interès d'aquest, i cada cop es fa més
i més interessant.
Les escenes estan
ben portades; al costat d'escenes dra
màtiques, d'un dramatisme que a vol
tes pren
gran volada, i d'escenes sen
timentals, d'un sentimentalisme que
no degenera mai
a
sentimentalisme
cursi, hi ha escenes d'una comicitat
cap

L

A

engrescadora,

M

A

11

arribar a ésSer gro
l'obra s'aguanta si fa
O no
fa en el mateix nivell, si bé
nosaltres, i consti que és una opinió
purament personal, preferim el se
gon al primer acte.
El segon agafa
més volada, les escenes estan si més
no, més lligades, emperò això no vol
dir que el primer acte estigui deslli
gat. El segon és tal volta més sen
tit per l'autor. En el primer, la tra

tesques.

ma

va

sens

Tota

prenent consistència, potser

mica precipitadament; trama que
en el segon queda senzillament desfe
ta per les simples paraules d'un
per
sonatge. I aquí precisament trobem
nosaltres el mèrit de l'obra.
Aques
ta fou acollida pel nombrós públic que
omplenava la sala, amb visibles mos
tres d'entusiasme, obligant a l'autor
a sortir a la
llotja escènica.
Satisfet pot restar en Civit de l'èxit
assolit i més satisfet encara de la in
terpretació que l'obra meresqué. Tots
els actors estaren a un nivell ben dig
ne, sobressortint d'entre ells, els se
nyors Bosch i Oriac en els respectius
papers d'Avi i Siscot. El primer tin
gué moments de veritable felicitat,
en els
quals la venerable figura del
vell adquiria gran relleu.
El segon
estigué força bé, donant vida a el Sis
cot.
Un altre dels actors que al nos
tre entendre sapigué endevinar el pa
per que li encomanaren fou en Vicen
te •en el de Lluís.
Sobretot en el
amb
el
detall
de sempre
segon acte,
menjar, donà relleu al personatge. El
senyor Balcells i el senyor Puig de
una

Fàbregas, estigueren
primer
segon

discrets.

El

fred, en canvi el
massa
estigué
expressiu, exa
el trobàrem

la manera d'ésser del perso
No obstant i això, sortí un
conjunt força acceptable. I en
es defensà
dignament, fent un vin
molt viu.

gerant
natge.

Roig

11
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La Junta Directiva ha disposat per
al dia 12 del corrent maig, a les 8, en
l'altar del Santíssim de la Parròquia
de Jesús, la celebració d'una Missa
amb ofertori per al bé de l'ànima del
senyor Grau i Gosa.
Al cel el poguem veure!
També ha deixat aquest món el Soci
protector D. Frederic Benessat. Acom
panyem a la família en el dol i pre
guem a Déu per l'etern descans de la
seva ànima.

a en
Civit que prosperi
la carrera que ha emprés, i el fe
licitem coralment per l'èxit obtingut.
I al mateix temps felicitem als artis
tes, que estem segurs que si altra vol
la treuran mi
ta interpreten l'obra,
llor, modificant algun que altre de
tall.
CARLES SURRIBAS

Desitgem

en

NOTICIARI

Natalici.-14excellent col.laboradora

A Santa Creu. !—E1 dia ii de juny
propvinent, diada de Corpus Christi,
celebrarà el nostre Centre el XII aplec
eucarístic a Santa Creu d'Olorde, es
plèndida festa que cada any deixa un
bell record entre els nostres socis i
famílies. També aquest any hi hau
rà entusiasme per a assistir-hi, segons
sembla. En el número vinent publi
carem, si a Déu plau, l'ordre de la
festa.

número

Tipografia Emporivm,

ha

S. A.

passat
•

I FLAMA

Garriga

Obituari. — Amb força sentiment
hem de registrar aquest mes la de
funció ocorreguda el dia primer del
proppassat abril, del nostre estimat i
distingit consoci actiu D. Felip Grau
i Gosa (a. c. s.) qui havia demostrat
en mantes
ocasions l'interès i afecte
que portava al nostre Centre. Model
durant la seva vida, el Sr. Grau, de
persones piadoses i patriotes, ho fou
també en els darrers moments, rebent
amb el major fervor els Auxilis es
pirituals i edificant a tots els circums
tants amb el seu exemple.
Que Déu
misericordiós per intercessió de la
nostra Verge Montserratina de q-ui fou
tant devot el Sr. Grau
l'hagi acollit
Rebin la vídua
en sa Santa Glòria.
donya Narcisa Ros, fills i demés fa
mília la seguretat de la nostra parti
cipació en llur dolor per tant sentida

pèrdua.
Aquest

Na Maria dels Àngels
de Mata, infantà el dia del
Divendres Sant un formosíssim noi.
Apadrinat per son avi matern el nos
tre estimat consoci En Antoni Garri
ga i l'àvia paterna, se li imposà el
nom de Josep, essent batejat pel Re
verent Mn. Marcelí Garriga, Pvre.
Consiliari .del Centre i oncle del na
dó.
El nostre Centre í la redacció d'OR
I FLAMA envien la més coral felicitació
a les
famílies Mata i Garriga, amb
'ies que ens uneixen antics lligams
d'afecte, i en especial a la nostra dis
d'OR

tingidíssima

companya

Sra. Garriga

de Mata.

a la nostra bibliote
llibres el
ha
donat
dos
interessants
ca
a qui
D.
Grau
i
Sàbat,
senyor
Josep
el
donatiu.
agraïm

Donatiu.—Per

socis.—Han ingressat
protectors En Vicents Visay y
ta i En Magí Gonzàlez Marco.
Altes de

a

com

Ma

—
Socis que s'aumenten la quota.
en
el
fèrem
Responent al prec que
número anterior, han augmentat vo
luntàriament a dues pessetes men
suals la quota d'una pesseta que abo
naven com a antics socis els senyors
Antoni Costas, Pius Fluvià, Dolors
Ho fem
Montano i Roger Mirabet.

constar amb

p er

Telkfon 5329

la
A.

gust.

prèvia
•

militar

censura

Ferlandina, 9 i

11

•

Barcelona

Ajudem als

Cases que reeornanem

que

ens

ajuden

Ha sortit

La Te S. Fe a l'aha§f de follani
Escrit en català per Agustí Riu,
dor de l'estació de l'Hotel Colon; pòrtic
d'en Carles Soldevila, pròleg d'en Rossend
Sagrera. Forma un elegant volum de més
de 200 planes, il.lustrat amb 91 gravats
inèdits i enquadernat amb portada a qua
tre tintes, i es ven al
preu de 5 ptes. en totes
les llibreries de Catalunya i en la casa editora

miioriai Polígioia
Petrimol,

8

USCALLA
SASTRE
a í 10, entri.

Rebudes les novelaís d'isliu
Extens assordí

Formes

a

en

gèneres

bon preu

COMPANYIA

TRASATLÀNTICA

SERVEIS DIRECTES

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

de
de

Servei mensual sortint de Barcelona el día 4
a Santa Cruz
Malaga el 5 1 de Càdiz el 7, cap
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 liltini de cada mes, de Corufia el día I,
de Villagarcía el 2, de Vigo el 3, amb passatge i
càrrega cap a l'Argentina.

Unia a Puerio-Rico, Cuba,
Venezuela, Colòmbia
LInia a Nova York, Cuba
Pacilic
littdc
mensual
Servei

sortint de

Barcelona el día

10, de València el 11, de Màlaga el 13 i de Càdiz
el 15, cap a Les Pahnes, Santa Cruz de Tenerife,
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Havana, La
Guayra, Puerto Cabello, Curaçao Sabanilla, Co
Ión i pel Canal de Panamà a Guayaquil, Callao,
Mollendo, Arica, Iquique, Antofagasta 1 Valpa

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

raiso.

Linia a filipines poris de
Nina Japó
Set expedicions a l'any, sortint els vapors de
Corufia cap a Vigo, Lisboa, Càdiz, Cartagena,
Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombo,

Singapore, Manila, liong-Kong, Xang-Hai, Naga
sakl, Kobé i Yokoanta.

AVISOS

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

IMPORTANTS

cantarots
Rebaixes a famílies i en passatges d'anada i tornada. — Preus convencionals per
i
por a senyals submarines,
especials. — Els vapors tenen installada la telegrafia sense fils aparells
confort
com
son
dels
per

passatgers
estan dotats dels més moderns avenços, tant per a la seguretat
i gust: — Tots els vapors tenen metge i capellà.
tradicional de
Les comoditats i tracte que gaudeix el passatge de tercera, es manté a l'altura
la Companyia.
nólits de deter
—
30
10')
en
els
fa
rebaixes
de
La Companyia
per
Rebaixes en nolits d'exportació:
Marithnes.
minats articles, d'acord amb les vigents disposicions pel Servei de Comunicacions

SERVEIS

COMBINATS

combinats pels principals ports, servits
Aquesta Companyia té establerta una xarxa de serveis
a:
per línies regnlars, que 11 permeten admetre càrrega i passatgers per
— Ports
—
Zanzívar, Mozambique i Capetown:
Liverpool i ports del Mar—Bàltic i Mar del Nord.
i
Austràlia i Nova Zelàndia. —
Xava
Conxinxina,
de l'Asia Menor, Golf Pèrsic:
India, Sumatra,
— New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown,
110-110, Cebú, Port Arthur i Wladívostock.
— Ports d'Arnèrica Central i Nord d'Amèrica en el
Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec i Montreal.
Pacífic, de Panamà a San Francisco de Califòrnia: — Punta Arenas, Coronel i Valparaíso, per
l'Estret de Magallanes .

SERVEIS

COMERCIALS

i ex
La Secció que per aquests serveis té establerta la Companyia, s'encarrega del transport
dels articles,
hiblció a ultramar de Mostruaris que Ii siguin tramesos a dit objecte i de la col•locació
la venda dels quals com assaig, desitgin fer els exportadors:

Cases que

Ajudem

recomanem

LLOR

PURGANT

CU R A
mena

Religiosa

Plijol

tota

de rnalal

ties infeccioses

osep

Cia7

Pro

agineat.lo

a

tof arreal

Camps

De venda a to
tes

ajuden

ens

Escultiura

DESINFIECTANT

The o EILtr

als que

drogue
apotecaris

les

fkrnau

ries,
i herbolaris

deseordieu de les indiacions
Dipèsit general:
Saat Pere 1ñr1lr, O
Baree!oua

Gràcia

l.

0
TRXSLI.ATf

Moritseny, 77

gi

'ESTISORA
SASTRIERIII

VILA

Elegància

CL1r4,,RI1-,S,

bons

SALINIERON,

preus : Rebudes

les millors

nove

Taller:

Nlenéndez

Pelayo,

tats per a la tem

porada

d'istiu.

Salmeron,

80

Nota:

assegurareu
l'exit dels vos
tres negocis

136

Arregiem i reformem tota mena
joies : Comprem or, platí í plata.

-

AntinciaNI-vos

127

TIPOGRAFIA
El4PORIVM, S. A.
Ferlaridina, 9

Teléfon

-

5 3
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VINS MARCA CLARTANA
('

PREFERITS DES DE L'ANY

!
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Vins de taula de collita

Moscatell

propia
2

.Rico»

ptes. botella

»
2
dolç ranci
»
3
Malvasia de Sitges
»
5
Macabeu dolç del Priorat
»'
Rem oi « M,..fulasem3
Xampanys i Licors del pafs i 2strangers
Granatxa

FAREU

DESPATX:

Rambla de

BARCELONA

QUE PROSPERIN

LES VOSTRES

Catalunya, 95

Telefon 3257 A.

VENDES

