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L'ANY

SANT

Aquest any del Senyor, mil noucents vint-i-cinc,
s'escau ésser Any Sant, o bé
Any Jubilar, per tal
com en tots els dotze cesos es
guanya el Jubileu visi
tant les quatre Basíliq-ues majors de
Roma, segons
concessió del Sant Pare Pius XI. En els
temps ac
tuals els Papes acostumen concedir les gràcies extra
ordinàries i pleníssimes del Jubileu cada 25 anys.
Antigament el concedien cada so anys; però és el
cas que com més.
generosos són en obrir els tresors
espirituals inagotables de la Santa Església, els fidels
de per tot el món s'apressen, amb més dalit i fervor
en
aprofitar-se de les dites gràcies, i acuden cada
cop amb més daler per a venerar i donar testimoni
d'obediència i amor al Suprem Pastor de l'Església
universal. La crida que féu el Sant Pare a tot el món.,
en anunciar el
Jubileu, fou oïda per tota la cristia
nitat, i de seguida un moviment intern féu bategar
tots els cors dels fidels en
desigs d'anar a Roma en
romiatge per veure el Pare Sant i guanyar el Ju
bileu.
Pot
ha fet

ben dir-se que
les

moure totes

alenada de l'Esperit Sant
gents. Així veiem com a tot

una

s'organitzen Romiatges; com les multituds van
feta vers la Ciutat Santa, la Metròpoli del
món, la Roma dels Papes. S'acompleix ara a basta
ment allò que diu la Santa
Escriptura : Filii tui de
longe venient; et fili ce tuce de latere surgent. El Sant
arreu
a

corrua

Pare

és actualment l'objectiu universal que atrau tots
i tots els desigs i tots els fervors.
La
devoció a la Seu Apostòlica i al San, Pare que l'ocupa
és cada dia més palesa, més intensa i més
extensa;
això és un fet ben, aconhortador i de clara
experiència.
La unitat de l'Església avui brilla ben esplenclorosa
els

esguards
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íntima entre el Pastor i els fidels de
els
i
llengiies nacions, de totes races i de tots
si
ens
és
permès
climes ara es manifesta gràficament,
Veus aquí un caire ben digne de cridar
dir-ho així.
l'atenció dels que mirin amb serenitat d'esperit aquest
fenomen i treure'n un argument apologètic de la divini
tat de la Santa Església: é és possible, humanament
parlant, que un home, baldament sigui el més savi i
poderós del món, digui una paraula, manifesti un de
sig de la seva voluntat, i de seguida aquella paraula
i aquell desig tingui la virtut de somoure totes les
consciències i s'apressin a realitzar i satisfer el que
demana? Això no és possible ni concèbreu entre gent
cabal de judici; i, malgrat tot, aixe, és un, fet que entra
sinó
pels ulls de tothom. No ens queda altre remei
és
sobre
fenomen
inexplicable
reconèixer que aquest
natural en absolut; que és tant com dir que digitus
Dei est hic; que és ,obra de Déu; que l'Església i el
Sant Pare i la Fe no són cosa dels homes sinó obra de
Déu; és la permanència del Diví Esperit qui regeix
i governa la Santa Església, conforme prometé son
diví fundador Jesucrist als Apòstols, i que la regirà,
malgrat tots els sotracs mundials que vinguin, fins a
Un altre dia continuarem.
la fi del món.
ment;

la unió

totes

M.

G.
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D'UN
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DEI,

CONVERTIT
FRANCS)

( Continuació )
10

desembre

He rebut la visita de dos imbècils molt
satisfets,
d'uns subjectes evidentment força honorables
que han
pres un cert aire d'astorats davant l'agençament de
ma modesta casa
i àdhuc davant ma persona.—«Ex
cèntric», diu la dama.—«Anglès», opina el senyor.
Sóc decididament incapaç de fer-me amb tals indivi
dus.
La buidor de llurs opinions i de tot quant diuen
—pàllid ressò de les idees de tot el món,—l'absoluta
absència dins tals testes d'una ombra de pensament,
sigui el que sigui, m'idiotitza ; cada mot—no sé com
dir-ho--em deixa atuït. I sobretot, que Déu em guar
di de llurs consells.
Jo mateix, ja no sé pas ben bé quina cosa he vingut
a fer en la vida.
s veritat que
treballo, que dono
qualques lliçons, que escric. Uns diuen : Bella cosa
és això.
Altres troben que és una absurditat. Un
tercer admira sincerament.
Un quart em considera
com un
foll.
Tanmateix la terra roda a través de
l'espaí, passen els anys, el cel es corba damunt els
nostres caps implacablement bell.
La vida m'apar, a
estones, una llorda farsa.
I el meu amor, la meva Agna-Maria ?
I el meu
benestar, i l'infant que va creixent? Cal, de debó,
reconèixer que ells representen quelcom verdaderament
i extremadament formós, capaç d'infondre el més gran
coratge. Tanmateix no poden omplir-me d'una joia
i felicitat tals que no deixin lloc a la cruel inquietud
i ala pregunta que inlassablement em tortura : é Per
què vivim?
17 desembre

L'esdevenidor

em turmenta. Vivim al
dia, me.lys
l'endemà. Recordo que en la Bíblia està escrit
que no cal pas pensar en l'endemà.
Aquestes parau
les, però, no resen per a mi. I el cert és que vivim
talment.
Fins al dia d'avui he anat tirant així, així,
només que amb petits entrebancs de tant en tant. Al
finalitat i és efecte de
trament, si tota cosa careix
l'atzar, què hi fa que desapareguem dins la insonda

curant

4
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ble nit de la mort,
més tard?

una

mica més d'hora

o

25

una

mica

desembre

Li hem preparat un bon
N. ha estat a casa meva.
tiberi amb un faisà excellent i un p/um-pudding que
havien regalat. La vida semblava soportable i
ens
àdhuc plaent. Alegrement féiem honor als plats, es
El
devenint aviat filòsofs, com ens sol passar sovint.
tema de la nostra conversa ha versat entorn a la im
mortalitat de l'ànima. N. sosté que l'ànima és una
una
llegenda, un mot sens veritable sentit ; exposa,
darrera l'altra, les hipòtesis referents a un fluid còs
l'harmoniosa
mic, a l'electricitat, a una resultant dehumà.
el
cos
les
cèllules
en
Agna
distribució de
existeix.
l'ànima
creu
aferrissadament
Maria
que
faisó irrefuta
—é, Com provareu sa existència, d'una
tant a l'un
contradic
ble? objecta N.—Quant a mi,
ambdues
tesis. La
fermament
i
sostinc
com a l'altra,

l'ànitna m'apar tan admissible, tan
Quina vana i ab
defensable com la seva existència.
allà tres
ens
trobàvem
surda xerrameca! Malgrat tot,
un món de sentiments,
cadascú
amb
pobres infeliços,
idees i desigs que mai no troben correspondència en

inexistència

l'estúpid
La
sort?

de

univers
ens

material.
cega.

é.,Ès això

una sort o una

C. MONTSERRAT,

dis

Pv-re.
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INDICADOR

LA

LITÚRGIC

GRACIA DEL DIUMENGE

Cal

pregar sens defallir; diguem-ho arribats a
de l'any en que sembla que els mateixos que es
paguen de fervorosos voldrien trobar motius que justi
fiquessin aqueixa llei d'abstenció de les festes religio
ses
que tan sensible es fa així que el dia escalfa, com
si els grans deures que ens lliguen amb la Divinitat
perdessin alguna cosa de la llur -urgència en algun
instant de la vida humana.
Cal pregar sens defallir; que no oblidin el gran
avís del Crist aquells esperits selectes que després d'ha
ver seguit
sempre amb el mateix dalit els passos de la
Santa Església, recordant amb les seves solemnitats
els moments més emocionants de la reparació de natu
ralesa humana malmesa pel pecat, perillen de tancar
amb indolència l'Usualis ; així, que en arribar a la Do
minica Tercera després de la Pentecosta els recorda, el
color verd dels ornaments litúrgics, que endebades hau
ríem anat de la cova de Betlem al Cenacle de Jerusalem,
si nosaltres mateixos, trossats els vestits i amb el bordó
a la mà, no ens animàvem a fer
alegres i coratjosos
nostre pelegrinatge cap a la glòria.
El temps de després de la Pentecosta, è gosaríeu d'a
cusar-lo de monotonia? Fixeu-vos en la intensitat de
les seves pregàries i en l'assenyada distribució dels
fragments de Sagrades Escriptures que constitueixen
les lliçons pròpies del temps, i us adonareu d'una varie
tat que resulta més eficaç pel lligam estret que hi ha
entre les fórmules litúrgiques d'-un mateix ofici i el
conjunt admirable que constitueixen les XXV Domi

l'època

niques
El

que

comprèn

tot

aqueix temps.

Sant Pare Benet XV, d. s. m., havia recoma
nat en més d'una ocasió que els predicadors prengues
sin com a tema dels seus sermons, les oracions dels
diumenges de després de la Pentecosta; una col.lecció
•de sermons amb tal tema seria un preciós comentari
sobre la vida cristiana en ço que té de més íntim, i
per tant, de més acostat amb la divinitat.
Un devot
de la Litúrgia que no es senti commogut per aqueixes
oracions, no ha passat, encara, de la superfície, viu
encara en la perillosa regió de l'espectadisme,
ben lluny, de la pau del recolliment i de les dolceses
de la contemplació.

6
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Amb les seves oracions demana la Santa Església
é,s
gràcia diferent cada diumenge ; aquesta gràcia
els
ficels
els
textos
bíblics
la clau per a entendre
que
mediten en aquell diumenge i és al mateix temps el gai
present amb què Nostre Senyor enriqueix les ànimes
dels seus fidels; aquesta gràcia és la característica de
la Dominica, tant és així que podríem justament ano
menar cada diumenge amb el nom de la gràcia implo
rada en l'oració de la missa.
Prenguem com exemple la Dominica V; aqueixa
dominica bé podríem anomenar-la de l'amor de Déu.
Per què? Escolteu la pregària distingint amb la per
fecció que hom bonament pugui els tres elements que
la integren.
El sacerdot s'endreça a Deu qui prepara
béns invisibles als qui l'estirrien per a demanar-li que
infundeixi en els nostres cors l'afecte del seu amor a
fi d'aconseguir, estimant a Déu en totes les coses i per
damunt de totes les coses, aquelles prometences que
són damunt de tot desig.
Amb aqueixa oració ben meditada, un està en con
dicions de fer-se càrrec de l'alta perfecció moral a què
cristians; perfecció
l'Apóstol Sant Pere exhorta als als
mateixos, segons
que ha de donar fesomia pròpia
l'infallible ensenyament del Verb de Déu en persona ;
la gràcia, dones, d'un sant enamorament de Déu que
té com a ferma base el perfecte compliment de la Llei
Divina i la docilitat a les ensenyances de la Tradició,
és la gràcia de la Dominica V després de Pentecosta.
El treball de fer la semblança espiritual de cada
dominica no és per a nosaltres, però el que acabem de
dir i el que ens ha estat forçós de deixar de dir, vol
dríem que fos un piadós homenatge a la sèrie de Do
mindques que constitueixen el temps de després la Pen
una

tecosta.

Preguem, doncs, i no permeti Déu Nostre Senyor,
el nostre entusiasme per la Santa Litúr
que decaigui
car
gia en arribar la Dominica III post Pentescosteni ;amb
hem
de
sant
recollir,
és en aqueix
temps que
abundància, els fruits de la nostra devoció, car amb
raó ha estat comparada aqueixa època de l'any litúrgic
a

la Tardor.

J. s.
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FESTES DEL

SANT

POBLL

JAUME APÒSTOL

Entre les festes que el nostre poble estima, poques
n'hi ha tan escaients que superin en bellesa i alegria la
d'aquest Sant, corapany del bon Jesús.
La sevai vida fou curta i de molts afanys, després
que en el seu cor florí la vocació; per això quan el
Mestre moria tot deixant sols els homes que estimà,
Jaume el Major se'n vingué cap a Iberia predicant
l'evangeli de Jesús, i, havent tornat després a la Ju
dea, trobà la paima en les mans del butxí.
Primer apòstol que gaudí el martiri—així com Sant
Joan, el seu germà, sigué el darrer a morir—Jaume el
Major fou dut cap a Galícia per mans de dos deixebles
ignorats, i allí, en aquella terra dolça i forta, el seu
sepulcre romangué amagat per espai de vuit segles ; i
llavors els estels caient damunt del camp on reposaven
els preciosos restes, els descobriren els humans es

guards.

Des d'aquest punt i hora, el lloc del seu sepulcre
fou sempre visitat per pelegrins de totes les contrades,
que seguint el camí que les estrelles senyalen dalt del
cel, arribaven als peus del sant apòstol, i havent-lo ja
adorat, retornaven a les llars solitàries amb una llum
de joia dins l'esguard.
Bé n'és de lluny Galícia de les nostres muntanyes
i del mar que besa els peus rosats de Catalunya, però
la glòria de Sant Jaume és gran i ha entrat de ple din
tre la nostra terra; per això, en arribar cada any mun
tat en son corcer blanc com l'albada, son nom és ve
nerat i fa brillar el sol arab una llum més pura i enjoia
els nostres ulls amb un somriure clar.
M.

DELS

ÀNGELS

GARRIGA

DE

MATA

ll
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LA

NOSTRA
LA

PROCESSO

Amb més sincera joia que cap altra
havem de donar compte de nos
tra tasca realitzada el mes darrer. No
pas per una múltiple o extraordinà
ria activitat durant el mes sencer,
sinó senzillament per la realitzada en
la processó de Corpus d'enguany.
Cada any hi havem anat amb no
drida representació. Cada any el Cen
ha sortit en la diada so
tre Moral
lemne de Corpus per tal de venerar
públicament, resseguint els carrers de
Gràcia, el Santíssim Sagrament del
Cos de Crist.
Siguem, però, sincers :
¿aquesta adoració pública era, en con
junt, tan devota, tan fervorosa i exem
plar com exigeix de nosaltres, els qui
ocupem un lloc vistent en la collecti
vitat cristiana, la real presència de
Crist que presideix la processó?
No. Tots nosaltres ho havíem con
fessat cada any.
Per bé que sia una
dolorosa característica de molts actes
religiosos dels temps presents, una
absoluta buidor d'esperit de pietat
entre aquells qui els celebren,
cal
fixar-se que en la nostra processó
el cas és més greu, perquè es composa
en sa major part, no solament de les
entitats netament catòliques, oi més,
de les associacions piadoses parro
quials, la raó d'ésser de ,les quals, la
finalitat pròpia és precisament el cul
te i adoració de Nostre Senyor Jesu
crist ; fi que acompleixen amb lloable
cop,

exemplaritat

en

l'església, però

que

sortir al carrer, quan davant del
poble, indiferent o impiu, caldria el
recolliment més acurat, és quan de
cauen
i es deixen envair per l'esperit
de diversió, per la gatzara de les mul
en

TASCA

DEL

CORPUS

frívoles,

en lloc d'imposar res
noblesa d'una actitud orant
i revencial, testimoni eloqüent de la
seva interna fe, toleren ésser distrets,
admeten el diàleg amb l'espectador cu
riós o bromista i contribueixen al des
crèdit de la fe i al dubte sobre la sin
ceritat de la llur mateixa actuació.
I enguany els nostres socis han reac
cionat virilment contra aquesta vella
decadència. En converses tingudes per
aquest fi entre els socis que tenen més
clara idea de l'alta missió docent del
nostre Centre, va sorgir la idea de resseguir les disposicions litúrgiques so
bre les processons per tal de predicar
les íntegrament entre els nostres amics,
aleshores es veié que nosaltres teníem
millor que ningú, a l'abast de nostra
inà, el magne instrument que amb més
poder que cap altre difon l'olor de
la pietat i el místic ambient d'adora
ció ; la pregària litúrgica manada, im
posada en tots els actes collectius de
culte a nostre Senyor Déu.
El cant.
Per què el nostre Orfeó que tan ho.
nora el Centre amb bells cants i pú
blics concerts arreu, que tan magnífic
culte ret a Déu cantant com l'Església
mana les solemnes misses que tots hem
sentit, per què no l'ha de retre públi
cament, no amb sola presència dels
seus membres, sinó amb el seu art que
és la pura lloança divina, la inateixa
que l'Església prescriu per a totes les

tituds

pecte per la

seves

processons?

calgué dir-ho dos cops. Tots els
orfeonistes, homes i noies acolliren amb
No

entusiasme l'idea d'oferir el seu cant
en el públic triomf de Crist pels car
rers cle la ciutat.
Ni en varen tenir
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prou. Ells mateixos es feren apòstols
de l'homenatge litúrgic a la Sagrada
Hòstia.
Foren convidats a acompa
els
estols de fidels que per la
nyar-los
llur participació en el culte a les esglé
sies de S. Felip i de Jesús estan avesats
De diversos in
a la lloança divina.
drets de la ciutat ens arribaven veus
encoratjadores i promeses de collabo
ració.
La banda de la Casa de Famí
lia, acompanyaria els cants. El mes
tre Pérez resolia les dificultats tècni
I el miracle fou fet.
I en sor
ques.
tir Nostre Senyor Jesucrist Sagramen
tat de l'altar de l'església de Jesús cap
els carrers de Gràcia fou aclamat com
mai no havíem sentit nosaltres pels
salms d'amor que l'Església ofrena a
l'Espós en el dia de l'homenatg-e més
universal i solemne. Eren els himnes
del Doctor Angèlic, era la veritable
Anunciació del Dogma eucarístic, la
professió de la nostra fe , del nostre
amor i de nostra íntima i absoluta re
verència el que anunciava a la multi
tud distreta i enjogassada l'arribada de
Jesucrist Sagramentat. I es feia si
lenci i quietud quan el cant transfor
mava en temple el carrer, i a la pri
mera
impressió de novetat succeïa una
clara percepció del perfecte caràcter
religiós que aleshores la processó ad
quiria; amb el plany de que no fos
entorn mateix del Sant Tabernacle el
lloc on fos substituïda la música ano
dina i profana de les bandes per l'ora
ció dels adoradors en esperit i en ve
ritat.
D'acord amb aquest esperit es do
naren instruccions concretes als alum
nes de les Escoles.
Cap d'ells porta
ria lleminadures per entretenir-se du
rant la process6.
Cap d'ells colliria

g

del carrer.
Ells i els altres grans,
si per manca de costum, de moment no
sabessin resar i adorar a Jesucrist du
rant la processó com calia, orarien al
menys amb el seu respecte, quietud i
silenci i sens comunicar-se per a res
amb els espectadors del carrer. I així
fou com enguany la gloriosa bandera
nostra presidia amb plena dignitat i
anunciava a tots els ciutadans de Bar
celona, fossin piadosos fossin indife
rents, que el Centre Moral de Gràcia
és quelcom més que un lloc d'esbarjo
honest, i fins que una escola literària :
és una societat d'eficàcia religiosa di
recta perquè corporativament i pública
ret a Déu el sincer homenatge que la
societat li deu i compleix per tant la
missió primordial de l'home i de la
societat humana.
Donem-ne gràcies a Déu que ens ad
met com instrument encara que indig
ne en la
gran, obra de restauració de la
del
nostre poble.
pietat
Agraïment
condigne en serà l'oració perquè la
seva
gràcia devalli sobre tots aquells
als quals s'estèn el nostre exemple i
acabi d'enlairar-los amb la seva inefa
ble dolçor al gust habitual en tota cosa
res

santa.

I

a

tots els que

com a una

som

testimonis de

prudent energia en la fide
disposicions eclesiàstiques

litat a les
desclou la fecunditat dels actes re
ligiosos, cal que amb un sa optimisme
ens confirmem en el sant propòsit de
fer cada dia més clares les afirmacions
de nostra fe, més fervoroses les nostres
adoracions, més exacte i més viva l'e
ficièncía d'un solidíssim i clar criteri
catòlic de la conducta personal nostra
i en l'actuació collectiva en la societat
del Centre.
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ESCOLAR

Preparació d'exàmens, recompte

de
revisió de les llibretes de notes
setmanals, heus aquí la tasca interna
de l'Escola en el mes de juny. A con
seqüència dels resultats observats, deu
dels alumnes més ben qualificats, han
estat iniciats als secrets de la foto
grafia, amb la màquina posada a la
seva
disposició per la secció de Jo
ventut.
I no cal dir que ha estat per
ells un premi ben atractívol i instruc
tiu alhora, el manejar personalment la
cambra després d'haver-se fet càrrec,
per les explicacions oportunes, de l'ob
turador i les seves velocitats, del dia
fragma, del visor, és a dir de tota una
tècnica per ells nova i a l'ensems plena
d'agradoses sorpreses. I encara és,
potser, més plaent a la psicologia in
fantil la manipulació dels líquids a la
llum vermella, cosa que en aquests
darrers dies del mes constitueix l'ac
tualitat entre el nostre petit públic es
colar.
Han continuat també durant aquest
mes, a difundir el sensible benestar
i gust per l'Escola que tant honora a
la nostra organització pedagògica, les
excursions gratuites com a premi del
bon comportament. Per aquesta causa
anaren a Reixach, en l'excursió orga
nitzada per la Joventut, tres alumnes
Josep Josa, Florenci Carpena i Pere

punts,

Franquesa.

—
El dia 25 s'organitzà una altra
excursió a Gavà en la qual •hi assisti
ren
els alumnes Artur Cabestany i
Pere Bosch, i no estarà per demés fer
constar que un altre alumne hi estava

convidat, però

va

perdre l'opció

per

no

haver assistit a missa el dia de Sant
Joan, que si bé no és dia de precepte
hi havia l'obligació escolar d'assistir
a l'ofici
parroquial. A altres dos alum

A

M

,4

en
J. Josa i en P. Franquesa, per
la seva superior puntuació els ha estat
concedit una excursió a Montserrat, es
perant que les circumstàncies perme
tin realitzar-la dins la primera quin
zena de juliol.
A mitjans del mes que ve hi haurà
els exàmens de fi de curs, dels quals
donarem oportunament compte deta
llat.

nes,

Joventut
APLEC
celebrat el dia

A

REIXACH

7 del

passat juny

Amb singular complaença tingué
lloc eïi l'esmentat dia l'Aplec que or
ganitzà la Secció de joventut, de .nos
tre casal, amb la cooperació de l'«Or
feó Montserrat» i la Congregació de la
Doctrina Cristiana, de la Parròquia
de Jesús.
A primera hora, i ocupant un «au
tobús» en servei extraordinari, que
també s'utilitzà al retorn, sortí vers
l'estació del carril del Nord, i a faisó
de vanguàrdia, un alegroi estol de sim
pàtics nois i xamoses noies concurrents
al Catecisme Parroquial, acompanyats
de qualquès consocis de les esmentades
corporacions amb liurs famílies. No
cal pas descriure la joia i companyonia
que regnava entre els excursionistes.
Mes tard sortí altra expedició, que, ani
mada dels mateixos sentiments, anava
apropant-se a la típica Parròquia de
Reixach on hi trobà ja en mig d'un
agradós bullici als altres amics que els
esperaven per comerçar la solemne
missa que els assistents havien de
cantar.

A les

església

en punt,
plena la humil
l'assistència
de la gent del
per
10
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i els nostres excursionistes, es
digué la missa major. Cantàrem la
Missa «Fons Bonitatis»
però d'una
faisó més enjoiada i
que no
pas quan la cantem a ciutat. Semblava
que la mateixa naturalesa hi venia a
pendre part, aportant-hi les sentors de
les ginesteres i de la pineda, que entra
oberta a l'aire pur.
ven a l'església
Abans de l'ofertori, el Sr. Rector de
Reixach, Mossèn Domingo Colomer, va
arrodonir la festa amb una bella plà
tica, fent-nos gaudir uns instants d'in
tens recolliment en posar a la nostra
consideració l'August Misteri de la
Trinitat Santíssima, la festivitat de la
qual celebrava l'Església aquell dia.
Acabat l'ofici i tot fent animats co
mentaris sobre la solemnitat de l'acte
que acabava de fer-se, s'encaminaren
els excursionistes vers les fonts pro
peres i els agradables paratges que en
volten l'església on l'Aplec es celebra
va, per preparar-hi la minestra que
hom portava en curulles motxiles. Qui
fent foc per ací, qui amb l'escudelló
metre i el fogonet més enllà, tothom
anà despatxant els queviures en mig
d'una plaent gatzara i bon humor.
S'impresionaren qualques plaques fo
togràfiques, la gent jove s'entregà a
honestos jocs, i els altres, als quals el
pes dels anys comença ja a reposar-nos,
gaudíem de l'animnció que arreu hi
havia.
A la tarda, a les tres, tornàrem a
l'església per a continuar els actes del
programa convingut, donant-se prin
cipi amb una festa catequística.
De primer, la lliçó pública de Cate
cisme, que resultà força interessant i
que tan bé diu en lloança dels benemè
rits congregants i congregantes que do
minicalment ensenyen les veritats de
nostra santa doctrina als infants. Des
prés foren repartits variats premis en
tre la mainada
que de les masies d'a

poble

aljegroia

quells

llocs assisteix també a la doc
trina.
Hi hagué després la funció, fi
nalitzant-se la festa religiosa amb el
cant del Trisagi, exposició del San
tíssim i mes del Sagrat Cor de Jesús,
Com a
que cantaren tots els nostres.
coronament de la jornada s'enlairaren
a la sortida de l'església diversos «glo
bus» en mig d'una intermitent «traca»
que repercutia per aquelles boscúries
com un sincer a reveure.
Fou, en resum, una aprofitada i cor
prenedora diada que deixarà inesborra
ble record a tots els que tinguérem el

goig d'anar-hi,

no

podent

cercar

per

altra part millor ocasió, car a semblan
ça del remembrament de la Trinitat,
tres voltes santa, també nosaltres la fe
en Déu Senyor Nostre, l'esperança en
assolir íntimes i nobles cobejances, i
la caritat en l'amor a la família i, per
extensió, al proisme, esdevenia una
trilogia que n'era concloença el lleal
entranyable afecte que devem a la Ma
jestat Divina, el qual ens féu organit
zar l'acte transcrit.

Secció de Declamació
dia 24 de maig últim tingué lloc
al restaurant «Rectoret», de Les Pla
nes, l'àpat de germanor amb
què
anyalment són obsequiats els individus
de la Secció de Declamació, veient-se
acompanyats d'alg-uns membres de la
Junta Directiva i del President del•
Centre, Sr. Castellet. El dinar trans
corregué en mig de la més franca cor
dialitat i amb l'animació pròpia de les
reunions en les quals abunda l'element
jove. En acabar, el Sr. Castellet dirigí
atinades paraules de remerciament als
individus de la Secció, encoratjant-los
a continuar en la seva tasca, que, encara
que de caràcter recreatiu, respon també
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als fins de la Societat, puix per bé que
considerades superficialment les repre
sentacions teatrals no són sinó un me
di d'esbarjo, cal reconèixer que la pre
paració exigida per les representacions
importa nombrosos sacrificis i una
gran bona voluntat per part dels que
hi intervenen, els quals en l'estudi i
assaigs indispensables hi han, ,d'esmer
çar hores que la major part de les ve
gades són robades al descans.
Per això és digne de lloança i de
consideració el treball d'aquests volun
tariosos joves, als quals devem les
agradables tardes festives passades al
Centre.
Entre els concurrents a l'àpat hi
havia també el nostre amic En Rafel
Garcia.
Prou s'hi coneix al Centre
que En Garcia torna a ésser-hi. Aque
lla decoració de «El Ferrer de tall»,
presentada el 31 de maig darrer, va
revelar de seguida al nostre públic la
mà de mestre del nostre amic. Una
visivalitat de tan efecte i una riquesa
de detalls tan gran li mereixé jus
tos elogis, confirmant-lo en lo que d'ell
ja savíem, que és un expert escenò

graf.

Nosaltres que veiérem, pocs dies
abans de la representació de l'obra, en
el pati del saló estesos aquells llençols
de paper, creuats en totes direccions
per ratlles negres, dubtàvem poguer
los veure convertits el dia senyalat en
la típica botiga dél cerraller d'Olot,
que l'autor descriu en la seva. obra, i
el dubte el reteníem a flor de llavi te
merosos d'afeblir el foc de l'inspiració
que vèiem reflectir en l'esguard del jo
ve escenògraf, qui silenciós i inquiet,
anant cl'un cantó a. l'altre, semblava
lluitar per trasmetre al mut paper la
imatge que allà en el seu interior ad
quiria realitat.
I arribà el dia, i aquells llençols de
paper blanc, esdev,ingueren transfor

mats

en

esplèndids finestrals, típiques

galeries, fornals, portes d'època i de
més detalls apropiats, quals aplicacions

convenientment muntades a l'escenan
el convertiren en un admirable taller
de cerraller en forma que no es podia
demanar més.
A aquest detall del decorat que en
quadrà tan bellament l'obra, represen
tada amb tota cura pels joves actors
que l'estudiaren amb fe i amb anhel
de sortir airosos del seu treball, fou
motiu de que, a petició del públic, fos
repetida el diumenge següent, dia 7
de juny.

El programa pel
liol és el següent:
Dia

5.—Sessió

carrent mes

Dia
actes

Dia

I9.—Sessió

«Llaç

teatre
etern».

del drama

en

tres

boires».

26.—Sessió

A dos

aquest

de Cine.

25.—Estrena
«Les

ju

de Cine.

Dia I2.---Estrena en
del drama en tres actes
Dia

de

quarts

de Cine.

de sis de la tarda.

NOTICIARI
Junta general

ordinària

Convocatòria.—Pel present avís es
convida a tots els senyors socis actius
per a la Junta general ordinària que
prevé el Reglament social, la qual tin
drà lloc en el nostre estatge el diu
menge, dia 19 del corrent, a les deu
del matí de primera convocatòria i a
dos quarts d'onze de segona.
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L'ordre

del dia serà el

segfient

Lectura

general

de l'acta de la
anterior.

—

:

Junta

2.11 Lectura pel Sr. Secretari de la
Memòria dels actes més importants ce
lebrats per la Societat durant l'any.

3.r

Rendició dels comptes
del Centre i de les Seccions.

Renovació dels

4.

president, Tresorer,

generals

càrrecs de V;ce
Vocal primer i

Secretari.

5.'
que

Discussió de

es

presentin

en

les proposicions
forma reglamen

tària.

Es

prega

a

la

donem sincerament al uostre
respectable i apreciat consoci En Josep
Montfort pel fet, que cal
Sagarra
consignar, d'haver fet cessió gratuita
al Centre de diversos materials de
construcció amb els quals fou bastit
l'escenari del nostre Saló d'Actes i que
el Sr. Sagarra, constructor de les obres
de dit Saló, encara no havia retirat.
Les

tots els senyors socis la

és en inte
rès de tots els que formem l'entitat el
conèixer i intervenir en la seva marxa
usant del vot i veu que el Reglament
els confereix per al millor encert en la
tasca a fer en pro dels nostres ideals.

—
El nostre consoci Dr. Santiago
Vivancos ha tingut el goig de veure's
pare d'una nena, nada el dia 22 de
maig, a la que s'ha batejat amb el nom•
de Maria.
També el nostre consoci En Josep
J. Altabella és pare des del dia 19 de
juny d'un nen, al qui en fer-lo cristià
se li
ha posat per nom Lluís Marià.
Ens associem de tot cor a la joia de
les Jamílies Vivancos i Altabella per
tan venturós motiu.

—

El dia

26 de• maig proppassat re
primera vegada a Jesús Sagra

mentat la nena

Leonor Batallé i Car
filla del nostre consoci En Pere
Batallé. Rebin la •nostra enhorabona.

bonell,

Aquest

S'ha augmentat voluntàriament
e1 soci En Frederic Brasó.

quota

Mercès

puntual assistència, puix

bé per

13

número ha

Tipografia Emporivm,

S. A.

passat
•

Primeres

Comunlions

El dia 24 de maig propassat féu sa
Primera Comunió la xamosa nena
Mercè Rovira i Santaló, filra del nos
tre estimat soci i membre de la Junta
Directiva En Francesc Rovira i Carol.
També celebrà tan formosíssim acte
el dia 14 del mateix mes en el Reai
Collegi de les Escoles Pies, el nen IVIa
nuel Martínez Ortinez, fill del nostre
distingit consoci En Josep Maria Mar
tínez Esteve.
Rebin els nous combregants í llurs
famílies la nostra cordial felicitació.

Missa amb

ofertori

La Junta disposà la celebració d'una
Missa amb ofertori pel bé de l'ànima
del qui fou soci protector del Centre
En Frederic Benassat. Tingué lloc a
la Parròquia de Jesús, altar del San
tíssim Sagrament, el dia 15 del mes
de juny, a les 8.

per la

Telèfon 5329
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prèvia
•

militar

censura
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Cases que

Ajudem als

recomanem

COMPANYIA

que

ens

ajuden

TRASATLÀNTICA

SERVEIS DIRECTES

Línia a Cuba-títxic Línia
Servei mensual sortint de Bilbao el dia 18, de
Santander el 19, de Gijón el 2B, de Cortifia el 21

sortides de Veracruz
cap a l'Havana i veracruz.
el 16 de l'Havana el 20 de cada mes, cap a Coru
fia, Gijón i Santander.

Línia a Puerío-Ilico, Cuba,
Venezuela, Colòmbia
Línia
Pacífic
Servei mensual sortint

de

a

a

Nova !orb, Cuba

flèxic

Barcelona el dia

10, de València el 11, de Màlaga el 13 i de Càdiz
el 15, cap a Les Palmes, Santa Crus de Tenerife,
Santa Cruz de la Palwa, Puerto Rico, Havana, La
Guayra, Puerto Cabello, Curaçao Sabanilla, Co
lón i pel Canal de Panamà a Civayaquil,
Mollendo, Arica, lquique, Antofagasta i Valpa

l'Arúenfina

Servei mensual sortint de Barcelona el dia 4
de Maiaga 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
àdiz un altre que surt de Hilhao y San
tander Pultim de cada mes, de Corufia el dia 1,
de Villagarcía el 2, de Vigo el 3, amb passatge i
càrrega per a l'Argentina.

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

raíso

Linia a Filipines i porls de
Nina i Japó
Set expedicions a l'any, sortint els vapors de
Corufia cap a Vigo,
Càdiz. Cartagena,
València, Rarcelona, Port-Said, Suez, Colombo,

Singapore, Manila, Hong-Kong, Xang-Hai, Naga
sakl, Kobé i Yokoama.

AVISOS

Línia

a

Fernando Poo

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

IMPORTANTS

Rebaixes a famllies i en passatges d'anada i tornada. — Preus convencionals per camarots
especials. — Els va.)ors 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 sen 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 nulits d'exportació. — La Companyia fa rebaixes de 30 per 109 en els nólits de deter
minats articles, d'acord amb les vigents disposicions pel Servei de Comunicacions Marítimes.

SERVEIS

COMBINATS

pels principals ports, servits
Aquesta Companyia té establerta una xarxa de serveis combinats
a:
per linies regulars. que li permeten admetre carrega i pa,satgers per
— Zanzívar, vlozambique i Capetown: — Ports
i
del
Mar
Bàltic
i
Mar
d-1
Nord.
Liverpool ports
—
de l'Asia Menor, Golf Pèrsic: — India, Sumatra, Xava i Conxinxina. Au,tralia i Nova Zelandia.
110-llo, Cebú, Po t Arthur i Wladívostock. — New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown,
Ports d'Amèrica Central i Nord d'Arnèrica en el
Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec i Montreal.
Pacífic, de Panamà a San Francisco de Califòrnia: — Punta Arenas, Coronel i Valparaiso, per
l'Estret de Magallanes.

SERVEIS COMERCIALS
La Secció que per aquests serveis té establerta la Companyia, s'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

EL
I

Ajudem

recomanem

MILLOR

PURA.NT

DESINFECTANT

The

o

EIMIr Pulol

CURA
mena

Propagueu.do
De venda

i

ajuden

Escul-tura

Religiosa

tota

osep

4,4?
a

tot

arreu

a to

les drogue

ries,

ens

de malal

ties infeccioses

tes

als que

Camp§
Arnau

apotecaris

herbolaris

Bescontlen de les linitaclons

Dipósit general:
Sant Pere mariir. 0
Barcelona
TRASILLATz Plontseny, 77

Gritcla

Disponible

Disponible

•••

Disponible

Disponible

GÈNERES

PLINT

DE

LLARS
CARRER

DE

SALMERON,

56

GRACIA

DISPONIBLE

BUSCALLA
SASTRE
Avlitó, 8

10, entrl.

Rebudes les novetafs d'isfiu
Extens assorlit en gèneres
Formes a bon preu

PREUS

ECONÓMICS
Carrer

Mallorca,

449

BARCELONA

