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EL

NOM DE L ANTIGA
DE GRACIA

Encara

VILA

que l'adagi popular ens digui que el nom
fa pas la cosa, és ben cert que moltes vegades en
l'actuació hom es subjecta a la significació o trans
cendència d'un mot.
El cercar, doncs, l'origen històric del nom d'una
família o d'una població, serà no solament una erudi
ció i una coneixença curiosa, sinó que portarà com a
conseqüència que del nom se n'enorgulleixin els mem
bres d'aquella família o els veïns de la població de
referència.
Demés, el nom primitiu, sovint desfigurat, es per
petua pels segells i escuts heràldics, tan familiars com
de localitats, ben abundants a Catalunya.
Les breus consideracions que acabem de fer, tenen
'també aplicació en ço que atany a l'antiga vila de
Gràcia, la• qual, dintre la germanor de la gran metrò
poli barcelonina, conserva un caient ben típic, que no
desdiu pas de la ciutat cap i casal de nostra terra.
Ben sabut de tothom és que el nom de Gràcia o de
•«Nostra Senyora de Gràcia», ve de l'antic convent de
carmelitans, establert abans en la que és avui parrò
quia dels Josepets, dedicat a venerar el misteri de
•l'Anunciació de l'Arcàngel, quan •dirigí a la• Verge
Maria aquella salutació •anomenant-la gratia plena.
En l'escut del Municipi de Gràcia, mentre tingué
vida pròpia, des del 1850 al 1898, figurava un
que podena creure'l un record del que porta en la mà
Sant Gabriel en les representacions gràfiques de l'A
nunciació.
Actualment, el nom de «Gràcia» queda potser des
figurat i sense sentit. Bé calia, doncs, recordar-lo i
no
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lliçons profitoses, principalment pels

bons
el camp catòlic.
Si no fos
raó hi hauria en mantenir encara el record
així,
de l'escut de la que fou vila de Gràcia?
.Què podria
dir-nos aquell lliri, si el consideréssim simplement com
un motiu de caràcter ornamental?
No ens estendrem en considerar llargament les lli
n'hi
çons que devem apendre del nom de «Gràcia» ;
haurà prou per a nostra tasca, en establir unes senzi
lles conseqüències les quals podran servir a ploma mi
llor que la nostra com a petits materials, per a contri
buir, amb altres més ben aportats, al bastiment del
programa o ideari de tot gracienc, programa que ja és
portat a la pràctica, però que ha d'estar sempre en la
memòria de tots.
El misteri de l'Anunciació ens recorda un Déu fet
Home, i no sols en els curts anys del seu pas en la
vall de llàgrimes, sinó també en la perpetual estada
de N. S. Jesucrist entre els homes, mitjançant l'ado
Deure de tot bon
rable Sagrament de l'Eucaristia.
és
el
d'estimular
els
germans en la Fe de
gracienc
tot Barcelona en la devoció al Santíssim Sagrament,
tant en la processó del Corpus, una de les més devo
tés i lluïdes de les barriades barcelonines, com en les
diferents associacions dedicades a aquesi. fi, i dintre de
les entitats catòliques en general.
El misteri de l'Anunciació ens fa pressentir la In
fància del Redemptor, i per ço, el bon gracienc, ho
nora Jesús-Infant, portant-li els altres infants, els nos
tres, els de casa, per medi d'escoles catòliques, i els
infants de països llunyans, per medi de l'Obra de la
Santa Infància, tan arrelada en aquesta barriada.
El misteri de l'Anunciació és un dels més excelsos
en la vida de la Verge Santíssima. Per això el bon
gracienc honora la Mare de Déu amb cultes extraordi
naris, com ho prova la Diada Mariana celebrada l'any
treure'n

graciencs

que militen

en

passat.
El misteri de l'Anunciació, encara que no tan di
rectament, ens parla de Sant Josep, patró de les famí
lies cristianes, protector de l'estament treballador.

Veus aquí perquè el bon gracienc ha de vetllar per la
moralitat de la família, per la pràctica del treball se
gons l'Evangeli, per la bona harmonia entre els esta
ments socials.
El nom de Sant Josep, vulgaritzat amb el popular
de «Els Josepets» caldria conservar-lo, malgrat la pla
ça porti el nom d'un enginyer francès, qui tingué les
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tada

a Barcelona com a cònsol de
la seva pàtria. Creiem
amb
tot i el nom oficial de
que
aLesseps» devem per
petuar com a nom típic el de «Josepets», així com els
barcelonins encara parlen del «Born», de les «Voltes
de l'Encant», del «Dormidor de Sant
Francesc», etc.
Tampoc pot oblidar el bon grancienc que l'antic
convent de Jesús fou santificat
pel Beat Salvador
d'Horta, que deuria ésser com un compatró de la vila.
A la devoció a aquest Sant català, podríem ajuntar-hi
la d'altres Sants, fills de nostra terra, que no per ésser
catalans, no són menys excelsos i gloriosos.
Probablement, volgut lector, t'hauré defraudat,
perquè les consideracions fetes a l'entorn del nom de
«Gràcia» no justifiquen pas una actuació individualis
ta, sinó que poden aplicar-se a tots els catòlics en ge
neral.
Per esvair-te qualsevol dubte et recordaré unes
paraules del bisbe de Barcelona Sant Pacià «El meu
nom és
cristià; el meu sobrenom, catòlic».
Per això ens cal estar ben units corn a catòlics a
la Santa Seu, seguint absolutament totes ses ensenyan

ses, principalment en quant ens exhorta a la pràctica
de la Sagrada Litúrgia.
I no en dubtem, dintre aquesta unitat del Catoli
cisme, i formant part integrant d'una incomparable
harmonia podran brillar amb més eficàcia les caracte
rístiques especials i típiques de nostra terra estimada,
característiques i costums que ningú pot atropellar.

LLUÍS G. SERRALLONGA
INDICADOR LITÚRGIC

LADORACIÓ

DEL

SANTÍSSIM

SAGRAMENT
«Descalça't, puix

el lloc en que et trobes és terra
Així parlava (r) el Senyor a Moisés im
posant a son fidel sirvent la cerimònia de treure's les
sandàlies en testimoniança de la seva convicció que era
Déu qui li dava senyal de la seva presència amb el
miracle de l'arbrissó ablamat sens que ni un sol bran
quilló ni la fulla més petita fóssin pastura de la flama.

santificada».

(1)

Exod. 111-5.
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del sagrat llibre de l'Exode podem
nostra fe la facilitat
veure com revelen l'estat de la
es tracta de de
o resistència que experimentem quan
veneració que
la
culte
exterior
actes
de
amb
mostrar
la Santa Eucaristia.
a nosaltres ens mereix
és alguna
Un ritu, una cerimònia, per a un catòlic
un acte de mera
un
cosa més que
simple compliment,
cerimònia, quan són
polidesa religiosa; un ritu, unatenen
les seves arrels
imposats per la Santa Església,
són
una veritable
la
de
consciènca,
en el més pregon
això podia dir Santa Teresa,
fe.
Per
de
professió
punt de donar
lluny de tota fatxenderia, que estava a detall
de la Sa
del
més
petit
la vida per l'observància

En

aqueix passatge

grada Litúrgia.

Un exemple tret de la trista Wstória del comença
ens farà força
ment de la funesta heretgia protestant
ale
els
•moment.
Entre
protestants
servei en aquest
una llarga i
hi
suïssos
els
hagué
protestants
manys i
aferrissada flnita sobre el sentit que calia donar a les•
els alemanys seguien les
paraules de la consagració;
i
els
suïssos les de Zuingli.
de
Lutero,
predicacions
i de fer catú
de
molts
discursejar
•de
anys
Després
de
l'ombra de
fols, en Lutero s'aving-ué a suprimir
cele
d'heretgia
missa que ell i els seus companyons
adversaris
Els
i
del
calze.
del
braven, l'elevació
pa
herè
de Lutero, que no podien sufrir en les reunions
de
real
en
la
presència
tiques cap inici de creença
la re
miraren
en
la
Santa
Eucaristia,
Nostre Senyor
ferí
solució de Lutero com un gros triomf ; cosa que
no
podia
de debò l'orgull satànic de l'heresiarca qui
sols
sofrir que hom donés tanta importància al que
com a supressió d'una
hauria vo.lgut que hagués passat
cosa •de poca importància.
En el cas del protestantisme com en el de totes les
heretgies i cismes que han afligit la Santa Església,
ha passat -sempre el mateix, que hom no pot alterar
la llei de la pregària sens perjudicar la llei de la creen
i cerimònies que tenen íntima
ça, i havent-hi ritus
el
relació •amb la pregària és impossible menysprear
o desvirtuar el sentit
sens
alterar
i
la
cerimònia
ritu
de la pregària.
Per això té tanta importància per a nosaltres la
solemnitat del Corpus Christi. La nostra: abstenció o
la nostra participació en les funcions que la consti
tuixen ; el nostre comportament en aqueixes mateixes
funcions ma-nifestaran la importància o la insignifl
cància dels v,alors religiosos de la nostra ànima.
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Si el tritlleig de les campanes que ens conviden als
divinals oficis -de Corpus no troben un ressò en el nos
tre cor de criatures daleroses de retre a son Déu i Se
nyor homenatges d'adoració, no tenim dret a parlar
d'uns sentiments religiosos que no hi ha a dintre nos
tre; si convidats a adorar el Sagrament que va a realit
zar-se ens
resistim a fiectar els genolls damunt del
paviment de l'Església i passem el moment solemne
de l'elevació fent ridículs equilibris per tal de soste
nir-nos, encorbats, damunt la punta de les sabates, no
-volguem enganyar-nos fent-nos tontes il.lusions; aquei
xa
religió nostra podrà ésser efecte d'una rutina però
no representarà mai la influència sobre el nostre cor
d'una recta noció de Déu, del ver concepte del cristia
nisme.
La festa del Corpus s'acosta amorosa i riallera, amb
resplendors de ciris, amb fiaires d'encens i perfums
de ginesta; però si no l'acompanyen la nostra fe i la
nostra devoció, la nostra solemnitat serà una nota de
color més o menys viva segons els ingredients que hau
ran contribuït a formar la coloraina, però no serà la
festa instituïda per la Santa Església a instàncies de
les ànimes devotes de la Santa Eucaristia, visiblement
assistides per Nostre Senyor Jesucrist, quan no mira

culosament inspirades.

degudes disposicions la festa del
Sagrament Adorable; anem al temple a satisfer el nos
Celebrem amb les

tre anhel d'adoració.

de la Santa Litúrgia la manera d'hon
el misteri fonamental de la nostra religió, el mis
teri d'un Déu Encarnat i habitant entre nosaltres;
restem vuit dies cap cots i agenollats dava.nt de la Sa
grada Hòstia exposada en els nostres altars; apren
guem d'estimar la ventura de poder assistir a la missa
on aquesta Hòstia és consagrada; aprenguem de tenir
per únicament feliços aquells dies en que aquesta Hòs
tia ens ha estat divinament comunicada; no tinguem
per ben acabat el dia que no ha coronat la benedicció
d'aquesta Hòstia Sobirana; si així sortim ensenyats
de la solemnitat de Corpus haurem realitzat els in
tents del Cor a.mantíssiin de Jesús que té les seves de
lícies tractant amb els fills dels homes.
Tot l'altre... el soroll... la faramalla... é què voleu
s
que us digui?
pura vanitat... i la més trista de
les vanitats puix que va de dret contra els moviments
de la gràcia.

Aprenguem

rar

•

J. S.
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FESTES

DEL

CORPUS

POBLE

CHRISTI

Aquesta tarda e juny tan resplendent i bella no
té can núvol que enteli el seu cel blau; i la ciutat que
és gran i remorosa i no és gaire sobrada de pietat,
avui es• torna com un infant que juga i aixeca vers el
cel l'esguard meravellat, i espera amb una illusió tota
riallera que passin els gegans, amb les corones bri
llants del sol que hi juga i amb els vestits florits i
virolats.
Entretant la ginesta, que és l'or e la muntanya
caient com una llum damunt del pla, va encatifant les
rernoroses vies;
i els ciris grocs, d'una claror molt
es tornen clars mentre la tarda cau, i quan
pàllida,
el sol s'enfonsa en la muntanya i ja s'ha fos el darrer
raig, allí al fons del carrer hi ha una claror d'incendi
i es senten les veus pures d'uns infants que salmegen
amb una unció molt viva...
11 la Custedia es presenta al nostre esguard, estoig
del Cos de Crist, que •avui ve a veure els bons i els
pecadors que no el visiten mai, i vol petjar amb les
sagrades plantes aquests carrers per on hauran passat
flors de virtut molt belles i espines de pecat.
Ara ha vingut la nit; els ciris ja no cremen i soles
les estrelles sospiren dalt del cel ; Jesús és dins el
temple tancat en el sagrari i a fora pels carrers hi ha
una
quietud molt gran...
I la ciutat, commosa de la visió divina, s'adorm
tranquila i dolça com un petit infant...
M.a DEES ANGELS

DIARI

GARRIGA DE MATA

CONVERTIT

D'UN
(VERSIÓ

DEL

FRANCÈS)

( Continuació )
10

Marta ha estat

a

casa

nostra

vent

esdevingut incomportable

amb

son

amic.

Semblava tota

novembre 1907

aquesta

situació,
decaiguda

sa

tarda. Ha
ha romput
amb motiu
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d'aquest

esdeveniment.
On trobarà el suficient co
A precs d'ella, he tocat unes pà
gines del Tristà i Isolda, aqueixa música morbosa i
delirant, on la passió desfoga tota sa puixança, on l'a
mor cerca son suprem sadollament en la mort. Aquei
xa música m'obsessiona i suscita en mi,
fins al pa
roxisme, l'enyor de no sé quins mons ; envaeix tot
mon ésser, però no em fa
cap bé.
Més tard, devés al capvespre, Marta m'ha contat
com havia fet
coneixença amb son amic.
sig
nificació pot tenir el trobar-se els homes?

ratge

per viure?

15

novembre

Avui, després de migdia, he donat un tomb pel
turó que hi ha tocant a casa meva. Feia un temps
trist, propici a la melangia. i.Per què s'ha emparat
de mi una profunda malenconia, de mi que hauria d'es
tar joiós per tal com posseeixo la felicitat de l'amor?
Ahir vaig estar a casa d'aquell vell; no esdevin
gué res d'extraordinari. Vaig conversar amb ell, amb
la seva •dona, i amb son fill sobre coses absolutament
indiferents ; sovint riguérem.
Estàvem asseguts tan
placèvolment al voltant de la taula! Em semblava
trobar-me constantment sol amb aquell ancià, igual
que l'altre dia, escoltant sa història ; em venien ganes
d'esclatar a riure, de cridar, de sanglotar, obsessionat
pel record de sa contalla. No vaig fer res d'això ; ans
bé, vaig enraonar tranquillament, i, de tant en tant
acostava als llavis un
got d'excellent vi. La vida em
semblava una facécia.
26 novembre
He tornat a veure algunes obres de Constantí Meu
nier.
Un dia vaig estar a casa seva i vaig visitar son
obrador. Ell era un vellet afable, d'un posat consi
rós que illuminaven dos ulls blaus de mirada gens
enterbolida, talment com el mirar d'un infant ple de
bondat.
Era ben bé l'home que després d'haver con
templat amb compassió el feixuc esforç dels treballa
dors, va esculpir llur bellesa en formes monumentals.
Jo he apreciat molt aquesta obra en la qual és exalçat
el treball manual i on, sovint, d'una faisó molt emo
cionant, s'expressa àdhuc la punyent angoixa de l'o
brer. Tanmateix, però, no m'ha acabat de satisfer;
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i
massa fantasia
forta serenitat d'eixes
estàtues i llur simplicitat no em proporcionen pas la
Estic massa turmentat pels dubtes i massa lliu
pau.
rat a qüestions insolubles perquè aquest artista em
pugui fer sentir, algun dia, els sanglots de desesper
de l'home en mig
que trenquen el cor o la solitud
ressent de

l'cbra

es

massa

angúnia d'esperit.

l'univers

massa

misteri,

La

incommensurable.

I.r

desembre

Les millors i més belles hores del dia són les que
Anna Maria i jo passem junts cada vespre en la nostra
cambra, sota la daurada claror del llumener. Els ob
jectes ens volten com uns molt fidels amics que callen
eis miren plens de complaença; el vell rellotge per
cudeix el silenci amb son regular tic-tac.
Quan no
en alta veu. Aquest vespre he con
enraonem, llegeixo
tinuat la lectura de Els germans Karamasow. Conei
xia ja aquest bell llibre, i novament Dostoiewski m'ha
transportat. I Amb quanta força fa sentir aquest es
criptor el misteri de l'ànima humana, la tragèdia de la
vida i la desesperant recerca d'un alliberament!
CIPRIÀ MONTSERRAT,

LA
EL

NOSTRA

NOS ERE

QUART

ROMIATGE

Havem celebrat el quart Romiatge
Montserrat organitzat pel nostre
Orfeó. En virtut de l'acord pres pels
Reverents senyors Rectors de la bar
riada, de pendre-hi part cada any les
Crist de les
Congregacions 'del Sant
•
tres Parróqmes, hi ha col-laborat en
guany la de Jesús segons el torn es
tablert.
Amb les facilitats que la Companyia
dels Ferrocarrils Catalans donà per
la utilització dels seus trens, el tren
nomenat oficial, o sigui el de les 1329
del dissabte, fou el menys ocupat. Un

a

Pvre.

TASCA
A

MONTSERRAT

bon nombre de romeus sortiren en el
tren del matí i altres, més ofortunats,
en els del divendres; tan era son de
sig d'aprofitar el millor nombre d'ho
res bones que es prometien passar a
Montserrat.
En el tren oficial fou portada la
Imatge del Sant Crist, de Jesús, que
havia de presidir el Romiatge, acom
panyada per un nodrid• cos de por
tants en el qual estaven represen
tats els de les tres Congregacions de
la barriada.
Hi havia el President
de la. Congregació del Sant Crist, de
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i segon

quelcom

examinador de la mateixa, senyors
Guasch i Turell ; el segon Examina
dor del cos de portants dels Josepets,

tothom
catòlics

Jesús,

Sr.

Gimó,

els

primer

i el primer del de
senyor Bastardas. En el
mateix tren hi veiérem els Reverends
senyors Rectors de Jesús i de Sant
Joan, Dr. Garriga i Dr. Forns; el
Prseident del Centre, senyor Caste
llet, acompanyat de la seva distingida
esposa, individus de la Junta de l'Or
feó i orfeonistes.
Sens novetat el tren arribà a Mo
nistrol on es feu el trasbprd als cre
malleres, que pausadament pujaren la
muntanya. A un -quart de cinc s'ar
ribà a l'estació superior.
Manca encara bona estona per l'en
trada i una lleugera pluja dificulta
els treballs d'org-anització de la comi
tiva. No obstant, quan és arribada
l'hora, no plou i s'organitza la pro
cessó en enlairar •el senyor jarque la
magnífica bandera del Centre. For
men en dues fileres els romeus, l'Es
colania cantant la Lletania Laureta
na, la Imatge del Sant Crist i al final,
cloent el pietós seguici, els Reverends
Rectors, el President i Vice-President
del Centre senyors Castellet i Casa
juana, i individus de les Juntes de les
Congregacions i de l'Orfeó.
Vora el monument a la Immacula
da ve a rebre'ns la Reverenda Comu
nitat de Monjos i Escolania, presi
dits pel molt Reverend Pare Sunyol,
Prior del Monastir (en absència del
P. Abat). Passen els romeus pel mig
de la filera que forma la Comunitat
benedictina, i en entrar a la Basílica
l'orga inícia el cant de la Salve que és
cantada amb entusiasme per tota aque
lla multitud. La Comunitat canta l'an
tífona «0 Virgo Splendens» i el Re
verend Dr. Garriga des de la trona
amb paraula senzilla però fervorosa,
senyor

Fontanilles,

Sant Joan,

trencada per l'emoció que
féu la presentació dels
graciencs a la Nostra Regina.
En acostar-se l'hora del Rosari,
el temple es va omplint de romeus
i es fa la funció amb tota solem.
nitat, curull el temple de gran ger
nació; l'escolania com un vol de co
loms, volta l'altar major i comença
popular; alternant amb les
veus
argentines •dels escolans se sen
ten les del poble, que ple de devoció,
va repetint les salutacions i lloances
a la Verge Santíssima.
Acabat el Rosari, es fa el mes de
Maria, cantant-se al final la Salve pels
Monjos i escolans, i el Virolai, per
aquesta i els romeus.
Diumenge dia ro : L'aubada és
anunciada per les cantúries dels ocelfs
que nien en aquelles muntanyes. El
sol brega per desfer les boires que en
telen la diafanitat del cel; per fi es
mostra esplendent i fa néixer l'espe
rança d'un bon dia, malgrat qualques
núvols atapeïts que no s'allunyen dels
cimals.
Les campanes de la Basílica van
anunciant les celebracions del Sant Sa
crifici ; el Temple es va omplint de
fidels, i a les vuit, hora en. que ha de
començar la Missa dels romeus, ja no
hi ha cap seient desocupat.
Els ren
gles davanters són ocupats pels or
feonistes. La escolania de Jesús junt
amb el Dr. Batlle i en Pérez Moya,
són a l'orga, darrera l'altar major.
Comença l'Ofici que celebra el Sr. Rec
tor de Jesús, ajudat del de Sant Joan
i un monjo bened;ctí. Bellament i
afinada és cantada per tothom la mis
sa «Cum jubilo»
amb el propi Ger
a
la
Mare
de Déu de Mont
minans,
serrat, per l'escolania i alguns orfeo
nistes més versats en el cant grego
rià. Mossèn Garriga amb la seva pa
raula senzilla, però plena d'unció, fa

sentia,
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el sermó sobre l'Evangeli del dia. La
comunió molt nodrida s'efectuà amb
i recolliment, cantant-se
tot ordre
mentrestant «Adoro te» «Pange Lin
gua», i al final de la missa l'acció de
gràcies «Benedicite».
Els núvols que durant el matí ana
ren creuant l'espai, a la tarda, allà a
'
les quatre, es desferen en una tem
pestuosa pluja que durà fins prop les
cinc, hora anunciada per a la celebració
del Via-Crucis, per lo qual, tenint en
compte la inseguretat del temps, es
decidí efectuar-lo per l'interior del
temple, portant-se igualment, la Imat
ge del Sant Crist i cantant-se entre es
tació i estació, els divinos de la Passió
i de les set Paraules.
Pel mateix motiu es suspengué la
processó mariana, assistint en son lloc
els romeus al Rosari que cantava l'es
colania montserratina de la bella ma
nera acostumada.
dia 11 : A quarts de set
del matí, els voluntariosos portants
es trobaven ja reunits en la Basílica
per portar en processó la Imatge del
Sant Crist a la CoVa de la Mare de
Déu, en la qual, el reverent Doctor
Batlle digué la Missa aplicada pels
socis difunts, combregant un nombre
ben crescut de romeus.
A la tarda, a les tres, tingué lloc
l'acte del Comiat en el cambril de la
Verge, acabat el qual, els romeus es
prepararen per al retorn a ciutat; al
guns, però, foren més ofortunats de
poder-s'hi quedar alguns dies més.
A dos quarts de sis, en els crema
lleres, emprenguérem els romeus la
devalrada de la muntanya, plens els
cors de recança
per haver-se acabat
les bones hores passades al redós d'a
quell preuat Santuari, i un cop a baix,
a Monistrol, transbordàrem al tren. de
Magória, que ens retornà sens novetat
a Barcelona.

—E1

nostre

estimat amic

i President

l'Orfeó, en Josep Pardinas, no pogué
acompanyar-nos en el Romiatge per
la malaltia del seu nadó, sortosament
resolta en bé ben aviat. Pujà el diu
de

menge amb la

seva

esposa

passant unes

companyia dels ro
quals s'afanyaren a sa
ludar-lo, congratulant-se de la visita.
El mateix diumenge una comissió
formada per individus de les Juntes del
Centre, Orfeó i Congregacions, presi
dides pels Reverends Srs. Rectors,
mossèn Garriga i mossèn. Forns, esti
gueren a saludar el P. Sunyol i do

quantes hores
meus, tots els

en

nar-li les gràcies per la cordialíssima
acollida dispensada al Romiatge. Apro
fitant l'avinentesa de trobar-se dins el
Convent, saludaren l'antic amic nos
tre, en Miquel Bozzo, avui Reverend
P. Reinald.
—Plau-nos, abans d'acabar, donar
compte d'un acte religiós íntim, al qual
tinguérem la satisfacció de poder as
sistir-hi els que ens trobàvem a Mont
serrat el dissabte al matí.
El nen Jesús Altabella i Casabayo,
fill "del nostre consoci i orfeonista se
la seva Pri
nyor Altabella, hi efectu
mera Comunió.
capelleta situada junt al cambril
de la Verge es trobava atapeïda d'amics
nostres que volgueren acompanyar la
famllía Altabella en tan soleinne acte i
tots participaren del seu goig i fins de
l'emoció de que visiblement donaven
mostres davant les sentides paraules
que el Reverend Pare benedictí quc
celebrà la Missa dirigí al nou combre
gant disposant-lo a rebre a Jesús Sa
gramentat, fent-li avinent la impor
tància que per a la seva vida ha de tenir
el record d'aquell acte.
Al non combregant i ars seus ven
turosos pares repetim de tot cor la
nostra felicitació i enhorabona.
—E1 dia 28 de juny (si Déu ho vol)
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l'Orfeó de Santa Llúcia, que dirigeix
el nostre consoci Sr. Barbarà i que
el constitueixen asilades de l'Em
par de Santa Llúcia, organisme benè
fic de la Caixa de Pensions per a la
Vellesa i d'Estalvi, efectuarà la pro
mesa visita al nostre Centre i corres
pondrà a la que li féu l'Orfeó Mont
serrat el dia 30 de novembre últim.
Amb tal motiu, l'esmentat Orfeó de
Santa Llúcia donarà un concert, pre
nent-hi també part el nostre Orfeó.
Han promès assistir-hi els senyors
Moragas i Boix, Director i Sub-Direc
tor, respectivament, de la Caixa de
Pensions, amb lo qual, indubtable
ment, l'esperada festa adquirirà major
importància, de la que es faran càrrec
els socis, corresponent a la deferència
i atenció •de què és objecte el nostre
Centre.

VIDA

ESCOLAR

La primera Comunió

•dels nois ha
la vida escolar
durant el darrer •mes de maig.
Se
guint la tradició de fer aquesta festa el
dia de l'Ascenció, comença a prepa
rar-se la festa des de la setmana se
güent a la Pasqua, tant per la prepa
ració catequística dels candidats, com
per l'organització de la festa.
Després
de les diferents alternatives i vacilla
cions en què dissortadament cauen al
ganes famílies, i vençudes dificultats
estat el gran acte de

d'ordre material, quedaren com can
didats i reberen per primera vegada la
Santa Comunió del Cos de Crist, els

següents alumnes :
Joan Sagué, Benvingut Martín, Jo
sep Boix, Anton Pinó, Josep Gabarró,
Enric Roure, Josep Cebriàn, Lluís Ri
bas, Josep Cortés, Eduard Quintana,
Alfred

Morell, Tomàs• López, Vicens
Anton Busom, Anton Galen,
Josep Roig, Joaquim Pi, Joaquim Se

Becerril,

L

A

M

A

I

gué, Josep M.a Olivés, Josep Cànovas,
Joan Serra i Gonçal Castillo.
En la preparació de doctrina hi in
tervingueren el P. Serra, de l'Oratori,

Mossèn Rovira i Mossèn, Batlle.
Fo
ren els nois
preparats curosament per
la renovació de les Promeses del Bap
tisme, i advertits de que no devien
portar cap exhibició luxosa en l'abi
llament per a la feta, ço és, ni llaços ni
bandes, ni llibres i oripells inútils,
cantarien la raissa amb els demés com
panys, puix mai podrien tan justament
fer-ho com en aquest dia de suprema
i mai pressent.da joia.
xi ts cele
brà la festa, amb severíssima solem
nitat i exemplar ordre. Celebrà la mis
sa el Sr. Rector de
Jesús, el qual rebé
abans la renovació de les promeses
baptismals. Cantaren tots els nois la
missa dominical Orbis factor, com te
nien per costum. En ser hora, aven
caren devotament i
modesta, els ulls
baixos i les mansjuntes, cap a la Tau
la Santa, distingint-se d'altres que
aquell mateix dia feren la Primera Co
munió darrera d'ells, amb molta major
apariència de trajos i cintes i guants
blancs que no pas d'ordre i devoció.
Digueren després l'oració i acció de
gràcies i acabaren cantant tots la Sal
ve.
Combregaren amb ells bon nom
bre de senyors de la Junta amb el se
De tornada
nyor President al davant.
al Centre els fou servit un exquisit
esmozar„ i al vespre assistiren a la
funció del Mes de Maria, a la parrò
quia, després de la qual els fou impo
sat l'Escapulari del Carme i reberen
l'estampa que el Centre els ofereix com
record del devotíssim acte.
Entra en el pla general directiu de
l'Escola, no sols considerar els alum
nes de la classe
superior com socis del
Centre, sinó incorporar-los en lo que
sia possible la vida corporativa de la
casa, i per aquest motiu fou ofert viat
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en el Romiatge a Montser
alunmes
rat als
que en fossin merei
xedors. La limitació de celles que en
guany tenia la comissió, no va per
metre inscriure'n més que un, resul
tant afavorit per mèrit d'aplicació l'a
lumne Joan Reluy.
Es probable, però, que abans ,d'a
eabar el curs hi hagi oportunitat per
proporcionar la mateixa excursió a al

ge

gratuït

gun altre alumne que
xedor.

se'n-

faci merei

d'Escoles

fa públic el
Secció
de Benefi
la
agraiment
cència per l'ajut que ha prestat a l'o
bra de la Primera Comunió, socorrent
als nois que trobaven dificultats per
fer la Comunió per la penúria econò
mica de llurs famílies.

La

Comissió

a

seu

JOVENTUT

EXCURSIÓ
cl dia

7

A

REIXACH

de Juny, organitzada per la Joventut», amb la collaboració dels
de les Congregacions Catepdstiques
socis de 1'Orfe6 i
de la Parraquia de Jesits

ACTES A REIXACH.

—

— A les tres: Festa
Missa cantada, «Cum jubilo».
— A dos
de
Enlairament
quarts de sis:
de premis.
globus.
Rosari i funció del Sagrat Cor

A les

Repartiment
Catequística.
•

deu:

el bitllet de tarifa
Les hores de sortida i retorn són potestatives pels qui no vulguin utilizar
Srs.
Secretaris
de la joventut
col•lectiva. Els qui el vulguin, deuran inforinar-se als
Virias
o
del
Sr.
Sr. Serch
Catecisme,

regnat dins de la Joventut una
animació en torn del viatge a
Montserrat dels socis afavorits pel bit
Ha

vitva

llet de
vem en

que esmentà
Crònica anterior. Entre ells

Romiatge gratuït
la

i els que s'hi varen subscriure pels
seus medis constituiren un bell grup,
en el qual abundaven els qui pujaven
Montserrat per primera vegada. Pu
jaren al IVIonastir en diferents hores,
segons les ocupacions de cadascú, i al
lo
guns hi arribaren negra nit, per
utilitzaren coets de senyals, per
avisar la seva arribada als qui ja eren
al monestir. La pluja els molestà, dis

qual

sortadament, i pertorbà
cia dels senyals.

la

intelligèn

Ara l'animació s'orienta vers l'ana
da a Reixach, per la qual hi haurà
també concessió de bitllets gratuits als
socis més exemplars. No s'han adju
ricat encara a l'hora ,d'entrar eu prem
sa el present número.
—Tenim notícia de que un respecta
ble nombre de romeus van impressionar
algunes dotzenes de clixés pel concurs
fotogràfic anunciat amb motiu del ro
miatge. La Junta de Joventut es preo
cupa la installació de les fotografies
que es rebin, per tal que la presenta
ció honori la Comissió organitzadora.
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NOTICIARI
Processó de

Corpus

de Gràcia

El diunienge, dia 14,
farà aquest solemníssim

a

les cinc es
a la nos

acte

Gràcia, corresponent
enguany sortir la processó de Jesús.
El Centre, com sempre d'ençà de la
seva fundació, hi concorrerà
corporati
vament, amb la seva bandera, ses es
tra barriada de

coles i la banda de la Casa de Família.
Tots els socis tenen obligació d'as
sistir-hi, amb la insígnia corresponent,
acudint al local del Centre a dos quarts
de cinc en punt, on se'ls facilitarà la

Montserrat».
Acabat l'Ofici es farà
-la Processó pels volts de l'Església,
cantant-se motets apropiats a l'acte.
A la una, dinar.
Després, - ascensió al Turó de la

Creu.

A dos quarts de sis, funció religio
de comiat.
Com els demés anys, també hi ha
en
aquest molt d'entusiasme per a
assistir a tan agradable festa, i tot fa
creure que seran moltíssims els socis
i famílies que voldran pendre part a
aquesta excursió de pietat i esbargi
sa

ment.

cera.

Ha

sigut aquest

any afavorit amb
el càrrec d'Abanderat el nostre esti
mat consoci En Josep Turell i Colo

i amb el de Cordonistes, els també
estimats consocis En Antoni Maria
Lairisa i En, Josep Escayola, als qui
felicitem per tal honor.
Repetim que hi ha obligació d'assis
tir-hi, esperant per tant que cap soci
hi farà falta per a donar una prova
més de la seva fe i de l'interès que
sent per al major esplendor de tots els
actes del Centre.
mer

Aplec Eucarístic
Tindrà lloc,

a

Santa Creu

ja vàrem anunciar,
el prop vinent dia 11, diada de Cor
com

pus.

L'ordre

de

l'excursió

serà

el

se

güent:
A les 7, reunió a l'Estació de Grà
cia per a pendre el tren fins a Les
Planes, d'on ens dirigirem a Santa
Creu, deturant-nos a esmorzar a la
Font de Cà,n Pascol.
A les deu, solemne ofici a la Parrò
quia de Santa Creu, cantant-se la Mis
sa per
elements del nostre «Orfeó

Missa i Comunió general
També tindrà lloc durant aquest mes,
el dia 29, diada de Sant Pere, co-patró
del Centre, l'acte relig,ós reglamentari
de la Missa amb Comunió general, que
tindrà lloc a la Parròquia de Jesús, a
les vuit, amb plàtica que dirà el Reve
rend Sr. Rector i Consi2iari del Cen
tre, i cants per l «Orfeó Montserrat».
Tampoc ha de mancar-hi cap soci.
Socis que s'augmenten la quota
Cal afegir a la llista dels Srs. socis
que voluntàriament s'augmenten la
quota •als Srs. En Santiago Vivancos,
En Ramon Fàbregas, En Rossend Mes
tres, En Jaume Mestres i En Fran
cesc Carreras,
tots elis molt antics,
qui amb aquest gest demostren l'afecte
Mercès
que tenen al nostre Centre.
a

tots.

Obituari

Ha

la Sra. mare del nostre
N'Isidre Sarsanedas
i Gomfaus, a qui testimoniem el nos
tre condol, pregant a Déu hagi acollit
en son Sí l'ànima de la difunta.
mort

benvolgut consoci

Aquest número ha passat per la prèvia
Tipografia Emporivm,

S. A.

•

Telèfon

5329 A.

•

militar

censura

Ferlandina, 9 iii

•

Barcelona

Cases

que

Ajudem

recomanem

COMPANYLI

als que

ens

ajuden

TRASATLÀNTICA

SERVEIS

DIRECTES

La a Ca -c Línia a l'Argtenfina
Servei mensual sortint de Bilbao el dia 16, de
Santander el 19, de Gijón el 20, de Corufia el 21
cap a l'Havana l Veracruz. sortides de Veracruz
el 16 i de l'Havana el 20 de cada ines, cap a Coru
fla, Gijón i Santander.

Servei tnensual sortint de Barcelona el dia 4
de
de

Màlaga el 5 i de Càdiz el 7, cap a Santa Cruz
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 Púltint de cada mes, de Corufla el dia 1,
de Villagarcía el 2, de Vigo el 3, amb passatge i
càrrega cap a l'Argentina.

Lina a Puerio-Ric, Cuba,
Venezuela„ Colimbia
Línia
Pacitic
Servei mensual sortint de

a

Nova Yorli, Cuba

fitsic

Barcelona el dia

10, de Valencia el 11, de Màlaga el 15 i de Càdiz
el 15, cap a Les Palmes, Santa Cruz de Tenerife,
Santa Cruz de la Palrna, Puerto Rico, Havana, La
Guayra, Puerto Cabello, Curaçao Sabanilla, Co
lón i pel Canal de Panamà a Guayaquil, Callao,
Mollendo, Arica, lquique, Antofagasta i Valpa

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

raiso.

a Fernando Poo
Línia a F pics pors de Unia
mensual
15,
Palmas,
Xina Japó
València, Alacant, Càdiz,
Tenerife,
Palma,
Set expedicions a l'any, sortint els vapors de
Cortifia cap a Vigo, Lish,a, Cadiz, Cartagena,
València, Barcelona. Port-Said, Suez, Colombo,

Singapore, Manila, Hong-Kong, Xang-flai, Naga
saki, Kobé i Yokoatna.

AVISOS

sortint de Barcelona el dia
Servei
Las
cap a
Santa Cruz de
Santa Cruz de la
altres escales intermèdies i Fernando Poo.
Aquest servei té enllaç a Càdiz amb un altre
i
vapor de la Companyia, admet càrrega passat
dels
ge
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
especials. — 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
gust: — Tots els vapors tenen metge i capellà.
Les comoditats i tracte que gaudeix el passatge de tercera, es manté a l'altura tradicional de
la Companyia.
Rebaixes en nólits d'exportació: — La Companyia fa rebaixes de 30 per 100 en els nólits de deter
minats articles, d'acord amb les vigents disposicions pel Servei de Comunicacions Marítimes.

SERVEIS

COMBINATS

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

Aquesta Companyia

PacIfic,

l'Estret de

Magallanes.

SERVEIS

COMERCIALS

ex
La Secció que per aquests serveis té establerta la Companyia, s'encarrega del transporti
hlbició a ultramar de Mostruaris que li siguin tramesos a dit objecte i de la col•locació dels articles,
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