Ajudern

reeornanern

Cases que

del

més

que ens

ajuden

CERERIA

Cafès Torrefactes

Els

as

Immacolat

Cor

María

Froderic iez

exquisits

Casa Central:

Salyneron,

24(cantonacla Montseny)

PREUS

ESPECIALS PER A

BARS,

RE1AU1?ANTS,

Especialitat en
ciris lítúrgics

LLETERIES 1 SOCIETATS

Casa Central obsequlariz a tot comprador
cafè, que presentl aquesta
Revlsta, amb una capsa de pastIlles dc café
amb llet, marca .131 Explorador> (Logrollo).

Travessera, 179

La

de 100 grams de

DISPESA
a

FAMILIAR

Carrer

14,ca

6aya. lf, 1., i

(Enfront Passeíg St. Joan) Teliion 2064 G.

Barceiona (Gràcia)

JOSEP BATLLE
FLORICULTOR

càrrec de

Lluis

'

Abonaments setmanals, dinar y so
par, 25 ptes., per un mes de 2‘50 ptes.

en

rams

Corones : Flors

per a
(€.r.kcia)

per a núvia
selectes : Atiornos
salons.—Tot a preus limitats

Especialitat

Gràcia, ¡o5 (abans
Diagonal, 393) Barcelona (G.)

Passeig

de

ACADÈMIA
DE TALL I CONFECCIÓ

Disponible

S1STEMA

MARTi
Saimerón, 117-119-121,

2.", 1.'

Cases que

recomanem

Ajudem

GRÀFIQUES
I

GRANS

ENQUADERNACIÓ

R. PONSODA

als que

ens

ajuden

MAGATZEMS

[[ IIM[1101.1[8
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Salmeron,
-

PARIS, 126

-

47

Telèfon

2362

G.

BARCELONA

Gran exposició i venda de Gèneres
blancs i Bànoves de totes classes
i

tamanys
Visitin

L'ESTISORA
Elegància

SASTRERIA

i bons

preus : Rebudes
les millors nove
tats per a la tem

VILI
111111ERIE

porada

Rebut

Llanes,
per

a

preus increïbles

nostres

aparadors

es convenceran

assortit en
Cotons propis
la temporada de tardor
un

extens

Sedes

i

Preu

f ixe

d'istiu.

Saimeron,

89

Relleus

Impremta
Litografia

i

a

Mostruaris

TOT

BO

I

BARA 7

Oplica
Quincalleria

911111 11111111111111111111111111111111111I
111111111111111111111111

SABADELL I C.A
S.

C.

en

Claris,
Tel. 1964

Montures d'ulleres i gafes de dife
models : Binocles : Baròme
tres: Termòmetres
:Lupes, etc., etc.
rents

Especial atenció en tota classe de
receptes dels Srs. metges oculistes
24
A.

BARCELONA

Llibres

Variat assortit en cristalls de primera
qualitat per a vista cansada i miops

ratllats

Graduació

científica

de

la

vista

AJ
1111111111111111111
lllll 11111lllllllll lllllllllllI111111111llllll

Travessera, 22

•

Barcelona (firacia)

Ajuelem

Cases que recomanem

als

que

ens

ajuden

Galeries d'

s

Fusta i Pasta-Fusta Bene'ibles
Indulgenciables Altars, C4elles, Esea
i Re
iSarates, Oratoris, Dossers, Reffises
clinatoris Restauració c1Aitars, Imatges

Imatges

:

en

:

:

Antiguitats
Director artístic:

Menénelez

i

Abans Torrent de

CARLES FIGUERAS

Pe7ayo, 138

-

BARCELONA (Gràcia)

1.071a)

111111111111111111111111111111111111111
Les millors

Màquines
fotogràfiques

marques

des de

preus
econòmics

20 ptes.

a

Tota mena
d accesoris
i
treballs
de laboratori
1111111111111111111111111111111111111111

l'Àngel,

de
núm. 11

Portal

Barcelona

OR

FL A PIA

i

BUTLLETÍ-PORTAVEU
DEL

CENTRO MORAL
1NSTRUCT1V0 DE GRACIA
CASAL
ROS DE

SOC1AL:

OLANO,

9

BARCELONA

ÚM.

A NY

21

1925

SE TEMBRE
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UNA

NIMA

ESCOLLIDA

Dóna bo de fer retret de les coses de
casa, quan
elles tenen el caire de l'exemplaritat.
Fa un any que OR I FLAMA
publicava una interes
necrologia de la difunta mare Elíes, de l'Institut
de GG. Carmelites Descalces de
Gràcia, mare espiri
tual d'un grup de
donzelletes, que arribaren a acoblar

l'inscripció : «Rober del Santíssim Sagrament».
Carmelita, un dia informadora d'aquesta
associació, té el goig de contemplar des de la Glòria els
fruits de la llavor sembrada; deixebles
que han sabut
se

sota

La

santa

copiar els exemples de la
han volgut reproduir en
la

mestra ; filles

elles

mateixes

espirituals

que

la fesomia de

mare.

Es

per això que

l'esperit de

ànimes, plasmades segons
han de restar eternament agraï
que tant ha fet i fa per a la seva formació

Sant

aquestes

Felip,

des al Rober
moral i religiosa.

Una d'aquestes filles espirituals era la
petita bene
dictina de 15 anys, Na Montserrat Casanova,
que morí
amb senyals evidentíssims de
en el mo
predestinació,
nestir de Sant Pere de les Puelles de
Sarrià, el dia
28 de

juny d'aquest

La preciosa

any.

i curta vida d'aquest àngel de Déu es
va escorre curulla de
virtuts, als ulls dels que la cone
gueren.
Era un exemplar viu de humilitat, caritat,
simplicitat i alegría cristianes ; cabalment les consti
tutives de l'ascètica
filipona, les quals cristalitzaven
sempre en un seny superior a l'edat i en una tendresa
de cor arreu palesada.
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La

nena

de seny

Sentir-la parlar feia l'efecte de que hom escoltava
Per això la gent deien : és una vella.
una dona gran.
Per aixó se li donà el permís d'entrar a la religió, tan
aviat com ho permeté l'Església.
Durant la seva infància buscava en la llar domès
A l'edat de 12
tica els llocs solitaris per a fer oració.
més
de
dues
en
grans, co
companyia
amiguetes
anys,
un dia de recés espiritual cada mes, en
a
tenir
mençà
el convent de Religioses Paúles del carrer de les Ca
Als 13 i 14 anys convidà, vàries
rolines de Gràcia.
les
seves companyones a visitar el cementiri
vegades,
de la Bona Nova i preguntada per la Srta. Quadras pel
motiu d'aquestes visites respongué : «Vinc a la casa
dels morts, per tal d'estudiar i apendre la vida.» (r)
El tema de la mort era la seva conversa predilecta;
sempre n'hauria parlat.
Mirant estampes amb una amigueta, va dir-li:
«Veus, Dolors, aquests Sants... (Sant Tarsici, Sant
Lluís, Sant Estanislau de Kostka) són els que més
m'agraden perquè moriren joves. A mí també m'a
gradaria poder morir jove». L'any passat, amb motiu
de l'enterrament de la M. Elies, digué : «A mi m'a
gradaria poder morir l'any vinent.» Altres vegades,
digué: «M'agradaria poder morir l'Any Sant». Prò
xima ja a entrar en el monestir, digué: «M'agradaría
la Srta.
poder professar i morir-me». I al preguntar-li
Carreras el motiu d'aquestes ànsies de morir jove, va
respondre : «Perquè si moro jove no és tan fàcil que
ofengui a Déu.»
Malgrat pensar constantment en la mort, ella es
presentava sempre serena, sc mpre atractiva i fa!ague
Posseïa la serenitat del cor, la igualtat d'afectes,
ra.
filla de la confiança en Déu i del
esprendime nt del
i Bages en
el
Sr.
bisbe
Torras
de
ens
món,
que
parla
el mes del Sagrat Cor. La seva sola presència írnpo
també les com
sava i atreia alhora. Així ho confessen
classe.
panyones de treball i de
Obedientíssima a les més petites indicacions des
a cada mo
seus superiors i ansiosa de mortificar-se
ment, no vivia sinó per a Déu i el proïsme. A la fàbrica,
Moral) i de pia
a les classes de Cant gregorià (Centre
no (Acadèmia Pla), per tot buscava solament a Déu

poder

fer

algun

favor al

pròxim.

no faria davant les tombes
(t) Podeu comptar quines meditacions tan al viu
fredes i eloqüents del fossar!
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R

I

Tendresa de

F

L,

M3

cor

Era l'altra de les característiques
potser la més notable. Un dia deia
•

i

A

de la
tot

«M'agrada

Montserrat,

ingènuament

:

més de plorar davant d'un Sant Crist !»
Altra dia, trobant-se en el Convent de GG. Carmelites
Descalces de Gràcia, convidà a fer oració amb ella a
una
companyona que allí hi havia.
Com que era una
enamorada de Jesús Sacramentat, en certa
ocasió, din
tre la confiança i amb una candidesa
que li era natural,
va comunicar a una seva
amiga ço que anem a dir:
«Tota vegada que no m'és possible estar sempre davant
del Santíssim Sagrament, he donat dues
pessetes per
l'oli de la llàntia per tal de que la flama em
repre
senti davant del bon Jesús». I les
companyones del
«Rober del Santíssim Sagrament» recorden tota
aque
lla escena tendríssima esdevinguda el Dijous Sant de
1924 amb motiu de la cerimònia del Lavatori.
Veus
aquí que la Srta. Presidenta del Rober, amb la serietat
santa unció que el cas demana,
passà a rentar els peus
de cada una de les associades. Totes quedaren edifi
cades i enternides de la cerimònia;
però la Montserrat
restà tan emocionada, que no li fou possible dissimular
el que passava en el seu interior; i
així, llesta la ceri
mòmia, hagué de donar expansió al seu cor, plorant
de tendresa i abraçant-se amb la
que feia les vegades
de Jesús.

Les

la Srta.

amig-uetes més íntimes i principalment
Virós, novícia benedictina, recordaran segu

seves

rament molts altres detalls de la

La

seva

vida afectiva.

postulant

El día 7 de març d'enguany i mentre
s'acomiadava de la família i amiguetes,
a ella les portes
gegantines del monestir

la Montserrat
s'obriren per
de Sant Pere
donar l'òscul
en dues llar

de les Puelles, entrant serena i jovial a
de pau a les bones religioses arranjades
I aquelles portes, tot seguit es tancaren
gues files.
per a no obrir-se mai més per a la Montserrat; això
era el que ella volia.
La postulant es trobava en el cel de la terra. Allí
en el
claustre, separada del món• i tenint a Déu més
aprop, donà plena expansió al seu cor que cada dia
està més unit amb el Jesús dels seus amors.
Les monges satisfetes la veuen créixer espiritual
ment i física.
Ella és l'alegria del cenobi. Passa un
mes... en passen dos... i abans de finir el
tercer, quan

4
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la Montserrat semblava més robusta i
una malaltia traïdora.
La

petita

forta,

li sobrevé

benedictina

Malalta de perill, la Montserrat, els de dintre del
monestir i els de fora, tots estan tristos i sorpresos del
•
únicament ella, la malal-ta, està alegre i
que passa
serena.
Es dóna l'ordre de viaticar-la i la malalta
suspira dalerosa pel moment solemne de la visita de
Nostramo.
Es perden les esperances de salvar-la i
llavors la M. R. Mare Abadessa diu a la Montserrat
A aquesta notícia ines
si vol fer els vots religiosos.
el
la
malalta
no
perada
sap
qu li passa de contenta i
satisfeta.
No es creia ella digna de tanta honor, ni
afavorida d'una gràcia tan singular. Amb una satis
facció i una alegria impossible d'ésser descrites, la ma
lalta fa, d'una manera solemne, els vots, que rep en
nom de Déu, la M. R. Mare Abadessa; finits els quals
i com fora de si de contenta, la Montserrat abraça a
la Sra. Abadessa í Mare Priora, esdevenint, amb aquest
motiu, una escena tendríssima. La Montserrat ha
aconseguit ja tot el que desitjava en aquest món. Ara
seva ànima
ja es podrà morir qualsevol moment.
no sospira per altra cosa que per la unió amb Déu i
per sempre, el qual dintre de poc li dirà: «Vina espo
sa de Crist, aquí tens la corona que el Senyor et té
preparada des de l'eternitat». En aquestes circums
tàncies suplica als que la volten que no li parlin d'al
tres coses que de les del cel i de la mort.
Aquella àni
ma artística però, comprèn entre les coses del cel la
melodia gregoriana; i és per això que l'enamorada del
Santíssim Sagrament demana que li cantin un himne
eucarístic. No tem la mort, perquè mor un àngel.
I com diu Sant Gregori Papa, aquell que està segur
de les seves bones obres, obre alegre al jutge que truca
a les portes del seu cor, en l'hora suprema.
Comença l'agonia llarga... llarga... i suau. L'àni
ma està alegre, viva, desperta... però aquell cos tendre
es va fonent, fonent, a l'escalf de l'amor diví, fins que
la Mont
l'hora en que no hi ha més resitència física,
serrat mor d'amor, amb les mans plegades i el som
riure en els llavis !... Ja ho digué el profeta David. «Es
preciosa als ulls del Senyor la mort dels seus sants».
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El

cas

providencial

Diversos metges havien fet un examen detingut de
la Montserrat abans d'entrar en el monestir i tots la
donaren per sana i bona. Entrada ja en el claustre,
augmentava de pes cada dia. I veus aquí que quan
Fi
semblava més sana que mai, li sobrevé la mort.
xeu-vos,

però, que mor jove, que
després d'haver professat

mor

a

l'Any Sant,

com ella ha
és aquest un cas providen
via demanat a Déu.
cial?
Déu va escoltar les pregàries de la seva fidel ser
vent, perquè veritablement era una ànima escollida.

que

mor

:

tot tal

A.
Gràcia i

agost

DIARI

S.

de 1925.

CONVERTIT

D'UN
(VERSIÓ

DEL

FRANCÈS)

(Continuació)
20

de febrer de

1908

He assistit darrerament a un veritable àpat de noces
conforme a la tradició veneranda. Ens ha
vem posat a taula a la una de la tarda, i a les nou del
vespre encara hi érem. Durant tot aquest temps hom
ha menjat i ha begut sens interrupció. Corprès d'una
admiració que ben tost es convertia en una estupefacció
inquietant, m'he fixat en un comensal qui prenia una
doble i curulla ració de cada entrant, i mai no se li
veia el plat buit. Aqueix príncep del reialme de la
fartanera tenia un riure sonor i perllongat ; i cada
vegada que, nuat el tovalló al voltant del coll, trasbal
sava tota sa córpora per celebrar amb riallades estre
pitoses algun acudit groller que no feia enrogir a nin
gú, els gots, les ampolles i la vaixella corrien perill
de trencar-se. Em semblava trobar-me entre els con
temporanis de Jordaens o de Breughel. Cada plat,
pomposament servit per una vermella i barroera raspa
son noble
ofici, formava
que coneixia admirablement

fiamenc,

una

esplèndida

natura morta.

Constituïa de debò
interminable de plats

espectacle aqueixa sèr,e
exquisits entreteniments, llu

un
:

beli
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rostida, bou a la brasa, quarters de cer
vatell, pollastre, peix menut, tallets de pastanaga fina,
de pessic,
llagosta amb amanida, patates novelles, pa i tot
això
de
xacolata
qualitat...
gingebre, formatge,
i
clars
procedents
regat, naturalment, amb vins negres
vedella

barro,

les millors contrades. Oh l'inoblidable convidat
mena d'epo
qui s'atipava ! El festí devenia una certa
en acció.
peia
Vaig eixir cap allà a les deu, a l'hora en que aquell
Gargantua es trobava enterament absorbit per un pas
tís gegantí. La taula oferia encara una deliciosa abun
dància de fruites rares i altres postres, i ja era servit
— massa aviat tanmateix — el cafè acompanyat d'un
que l'heroic co
impressionant lot d'ampolles de licordarrera
copa. No
mensal cuidava d'anar buidant, copa
acció
guerrera,
estat testimoni d'aqueixa
de

havent, però,
no

puc

parlar

d'ella amb tota

seguretat.

L'esmentat Gargantua, mestre,
cola

primària, m'apar

que

no

es

per

cert,

d'una

captenia gota

es

del

de la mort ni es sentia excessivament preo
El ventre és el seu
per l'enigma de la vida.
d'una
manera ben eficaç.
ret
adoració
al qual
la
vida
de
l'esperit
per a aital indi
significa

pensament
cupat

Déu,
.Què
vidu?

I.r de març
He visitat el pintor W., curiós i singular subjecte.
tots els lli
Llegeix molt ; posseeix, entre altres coses,—
basant-se
i
ardentment
Sar
defensa
bres de
Peladan,
— les més
estranyes
en l'autoritat d'aquest escriptor
teories sobre un art místic i idealista. Els seus qua
dros són capriciosos i exigeixen unes explicacions de
la
les quals ell no se'n mostra gens avar. •Per bé que
conec qualques
de
solament
de
qui
Peladan,
producció
a bas
llibres, no em plau del tot, i malgrat que trobono
autor,
puc
tament idiota l'entusiasme per aqueix
tenen un cert encant.
de
W.
les
opinions
negar que
des de fa vint anys
L'insuls i mínso realisme que —
hi ha sortosament
nostrada
regna en la literatura
— m'ha infós un tal desig de l'ex
les seves excepcions
és profund i sublim, que àdhuc
d'allò

traordinari,

que

les teories d'art una mica barroques
una espècie de confortant solaç.

em

produeixen

C. MONTSERRAT,

Pvre.
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INDICADOR

L

A

M

LITÚRGIC

ORDRES
Els calendaris complerts, posem per exemple el
Calendari del Pagès, trobareu que us faran a saber

dissabte, dia 19 de setembre, és dissabte de
Témpores i és dia d'Ordres. Val ia pena de fixar-se
amb aqueix fet, que la Santa Església hagi fixat als
dissabtes de les Quatre Témpores l'ordenació dels
que el

ministres.
El ridícul rondinament

seus

dels bescantadors de la vi
da sobrenatural per a qui la pràctica,
general i per
fecta, de la renúncia de les coses d'aqueix món em
menaria el desordre més esglaiador eia el tractament
dels afers indispensables per al proveïment de les ne
cessitats de la vida humana, queda posat en evidència
amb la institució de les pregàries i abstinències de
les IV Témpores de l'any ; la Santa Església, la
gran
predicadora i promotora del perfet renunciament,
allarga el seu pregar i augmenta la seva penitència
per tal d'obtenir l'abundància de les benediccions del
cel sobre els treballs de les mans dels fills dels ho
mes.

Però la Santa Església per a demostrar-nos que és
ella la que de veritat passa ànsia de la
benanança
dels homes, ha volgut que les llargues pregàries i l'es
pecial penitència de les Témpores s'endrecessin a de
manar a Déu N.
S. la santedat dels ministres que
ella ordena per a destinar-los a la gran obra de
l'apli
cació a cada un dels in.dividus de l'espècie humana,
de l'abundant redempció realitzada pel Crist S. N.
Debades s'escarrassaria l'home treballant la terra
li mancava l'ajut del cel i ben pocs avantatges repor
taria l'horne de la facilitat de satisfer les necessitats
a que el
subjecta la seva condició de mortal si no se
li havia de fer més fàcil la tasca de guanyar-se el re
pòs eternal ; per això la pregària que s'endreça a ob
tenir de la Providència de Déu l'engruna de benestar
indispensable per a passar dignament els dies de la
nostra peregrinació sobre la terra ha de
cuidar-se,
necessàriament, del sacerdoci, de la gran institució
divina encarregada d'assegurar la tranquilitat a les
consciències i la pau als pobles, guiant el llinatge a
travers del desert del món
cap a la Terra Promesa del
Cel.

A1
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passada,

una altra ensenyança
de Tèmpores. De
dies
de la Santa Església
aquests
manant una benedicció del cel per a les empreses tem
el legítim
porals dels fills dels homes, ens comunica
no
és
del pro
fent-nos
veure
com
esperit de renúncia
la
conservació
únicament
cal
d'on
esperar
pi esforç
de la nostra vida àdhuc en ço que té de mortal; pre
Ia
gant per la bona reeixida .dels treballs que exigeix
i
cobrir-nos
albergar-nos
necessitat de mantenir-nos,
ens demostra l'existència d'una Liei
superior a les
el
en els tractats de Física i de Química,
registrades
més
dubte
l'explicació
menyspreu de la qual és sens
encertada d'aquests freqüents trasbalsos econòmics que
tot
tants sofriments ocasionen a la pobre humanitat;
això ho ensenya la Santa Església amb les pregàries i
abstinències de Témpores, però també ensenya la ne
cessitat d'una intervenció que nosaltres, de fet, demos
trem tenir gairebé oblidada.
Aqueixa intervenció és
la que som pregats d'exercir per al proveïment de per
sonal apte, sota tots els aspectes, per a formar part
de la Jerarquia Eclesiàstica.
D'aquí estant en tenim. prou indicant que la Santa
els fi
Església convida, els dies de Tèmporesi a totsl'encert
a
dels a pregar i a fer penitència per
implorar
de les ordena
tan necessari com és el que cal en ço
cions sagrades: que els Srs. Bisbes no posin les seves
Nostre
mans sinó damunt dels escollits de Déu i que
no
gosi presentar-se da
Senyor no permeti que ningú
amb
vant del Sr. Bisbe,
pretensions de l'alta dignitat
la veu del Pare que el cri
sinó
ha
sentit
sacerdotal,
amb
dava al conreu de la
que l'Hereu plantava

Anotem,

encara, de

en

Vinya

preciosa Sang.
Gran és la responsabilitat del Sr. Bisbe en aquest
pas de l'ordenació sagrada, però li serà un descàrrec,
de dir que, després de
per a nosaltres ben terrible,
demanar-ho molt, en la convicció d'aquella fragilitat
la

seva

deixa mai d'excusar-se al començ de cada
éser assistit, amb les pregàries i pe
ordenació'
nitències d'aq-uells que més ànsia havien de passar de
la virtut dels candidats al sacerdoci com sigui
havia de fer-ho precisament
que si els havia d'ordenar
en bé seu, en profit de les ànimes llurs.
J. S_
amb que

no

no va
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LA

NOSTRA

Suprimim aquest mes el capítol de
dicat a la vida escolar, perquè vacants
les classes durant el mes d'agost, sols
hi resta l'avís i condicions de matrí
cula per al nou curs, la qual cosa es
realitza amb escreix per medi del
prospecte especial que dins el present
número d'OR i FLAMA es reparteix
als Socis, i que demés ha estat re
partit profusament iper tota la bar
riada de Gràcia.
Ens consta positiva
ment que ha desvetllat l'atenció de
moltes famílies envers l'obra cultu
ral i educativa de la nostra entitat,
indubtablement poc co-neguda entre
la gent nova que continuament afluei
xen a Gràcia.
Recomanem, per tant,
als senyors socis que per la se
va part
contribueixin a aquesta pro
paganda per tal que totes les seccions
de la casa creixin en nombre i im
portància d'elements com pertoca a
la transcendència social de la seva fi
nalitat. La Consergeria del Centre fa
cilitarà als socis tots els prospectes
alludits que desitgin per als fins de
la propaganda.
—En entrar en màquina el present
número estan ultimant-se els detalls
d'organització de classes, les quals
hauran començat a primer de setem
bre amb major número d'escolars ma
triculats que no pas el curs anterior
en la mateixa data.

Jo ventut
Ha estat organitzada una excursió
matinal de la Secció de fotografia pel
dia 30 d'agost, el ressenyament de la
qual es fa precís ajornar per al pròxim

número.

TASCA

Està

acordada en principi altra ex
la Serra de Sant Mateu per al
diumenge dia 13 de Lsetembre. En
la reunió del dia 2 es puntualitzarà
l'horari i pressupost, obrint-se imme
diatament la inscripció.
—Fa goig veure l'increment que ha
pres l'afició als escacs en nostra Jo
ventut.
En vista d'aquest desvetlla
ment, s'ha organitzat un campionat
entre els Socis de Joventut, amb els
corresponents premis als guanyadors,
els quals actualment estan en la se
güent situació
cursió

a

Primer torn.
M.
A.
2,
2,
o,
nez,

E.

Girona

contra N.

Masroig
Masroig

contra V.
contra

Pi, o.
Jutglar, o.
J. Martí

2.

Ll. Balagué contra R. Bozzo,
Girona
contra A. Serch.
J.
2,

Cabellut contra Ibàfiez.
El segon torn està alineat
güent forma:
Bozzo contra Martínez.

Balaguer
Serch

Girona (M.)

la

la

se-

compte

de

en

Girona (J.).
Masroig (A.).

contra

contra

Masroig (E.)
Pi
Pi

o.

contra Ibàfiez.
contra Cabellut.

(N.) contra Jutglar (V.).
(J.) •contra Victmte (C.).

Oportunament
puntuació

Orfeó

donarem
dels inscrits.

Montserrat

En mig del repòs general de l'es
tiu sobressurt en la tasca anyal de 1'Or
fe6 el Cant de l'Ofici de la Festa Ma
jor de Gràcia a la parròquia de Jesús.
•

1~,

10

szs-aEEEzszszffas-aszs-25-2s2s252.5-2.5-2E25:25252.5252525-25=5=25-252525257.5252
0

Gràcies

i
a aquest fortíssim exemple
l'ambient liturgista que gràcies a Déu
-cada any és més intens entre la gent
devota de Gràcia, l'Ofici de la nostra
festa major adquireix una solemnitat
devoció extraordinària testificada per
nombrosos seglars, sacerdots i
que de diferents indrets de la ciutat
fan cap a l'església de Jesús per gaudir
de l'encls espiritual, de la majestat i
unció del culte catòlic en aquesta be
llíssima festa.
Cap any havien estat
tants com aquest els fidels de tot es
tament que amb el Cantoral o amb
l'Eucologi o l'Usualis s'ajuntaren als
nostres, tant a la Tertia com a
Con
•per a cantar la divina lloança.
tribuïa a donar major solemnitat, l'es
colania de la Parròquia i el clero si
tuats al mig de la nau tocant al pres
biteri, presidint i menant cada un: en
•
el seu torn les diverses parts de la
cerimònia, i constituint les diverses
•-alternances arab tota fidelitat a les re
gles litúrgiques. A l'ofertori es can
tà l'Ave Mater de D. Pothier : i en •
les m2teixes parts del propi de la
missa, com és l'Introit, Alleluia i Co
munio hi prengueren part bon nom
bre d'orfeonistes. La missa escollida
per a la diada fou la Fons Bonitatis.
Plau-nos consignar aquest creixent
,èxit del Cant Gregorià pel poble en
una festa major, per tal com desmen
teix rotundament la presumpció d'a
-quells qui després de les solemnes de
claracions pontifícies encara temen
so
que el Cant Gregorià faci perdre
lemnitat als actes litúrgics de
Catòlica.
— La
Junta de l'Orfeó té en estu
di
a realitzar durant el pròxim
el
curs;
qual sembla que ajudant
Déu serà dels més fecunds entre la
llarga i gloriosa història de la nostra
entitat. Per tal d'enfortir l'esperit
musical de casa nostra i educar-nos

els concerts do
artistes de
la ciutat, i els de fora que continua
a
ment visiten Barcelona.
• L'Orfeó,
més dels concerts ordinaris, rependrà
el bell costum de donar-ne en les cases
de Beneficència, i, entremig, alg-una
sortida a fora de la capital, diverses
conferències. Amb tota l'activitat con
comitant que aquests actes suposen,
farà indubtablement posar a l'Orfeó
al davant de la noble renaixença que
sortosament contemplem en la majo
ria de Seccions,del nostre Centre.
el

gust, sovintejaran

nats al local del

Ha mort

Centre, pels

donya Carme

Martínez
de D. Antoni
de l'Orfeó. Al

s.)
(a.
política
Portilla, Vice-President
Sr. Portilla i demés família, repetim
c.

mare

el nostre més sentit condol recoma
nant als socis i orfeonistes encoma
nin a Déu l'ànima •de la difunta.

Biblioteca
Atenent a la comoditat dels socis
ha quedat establert que la Biblioteca
estigui oberta a disposició llur, els
dies feiners, de dos quarts de vuit
a
les onze del vespre. Des de que
s'obri fins a les nou, els lectors seran
atesos per l'oficial •de Secretaria i Bi
blioteca Sr. Monreal, i de les nou a
les onze pel Conserge, el qual, però,
ha de trasmetre després a l'oficial de
Biblioteca totes les paperetes firmades
Els dies fes
en demanda de llibres.
una.
serà
oberta
d'onze
a
tius
es facilitarà
de
llibres
préstec
als socis mitjançant un dipòsit de
dues pessetes i mitja. Aquest servei
sols el realiazarà l'oficial de Biblio
teca.

1
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Secció de Declamació
El

de juliol últim, fou es
el nostre teatre pel quadro
dramàtic d'aquesta Secció, el drama
en
tres actes d'En Ramon Vinyas,
«Les boires».
No pretenem fer la crítica de l'o
bra, puix ja es féu oportunament quan
s'estrenà fa alguns anys, però ens per
metem fer algunes consideracions, ate
nent la impressió que féu al nostre pú
blic la representació de la mateixa.
L'ambient en què es desenrotlla l'ac
ció del drama i el seu mateix caràcter,
el fan, francament, poc simpàtic al pú
blic que acostuma entregar-se amb fa
cil,tat a les obres que reuneixen les
condicions de sentimentalisme i comi
dicitat, ja que, naturalment, va al tea
tre, no a capficar-se, com es diu vul
garment, sinó a passar unes quantes
hores distrets.
Però en «Les boires»
encara que el sentimentalisme i la
part
còmica hi és tccada amb molta ingenio
sitat, l'autor no es deixa portar per la
corrent i prescindeix dels cops d'efecte
que asseguran fàcilment l'èxit, i això
ja constitueix un mèrit.
I l'obra en té de mèrit, es manté fer
dia

trenat

ma

25

en

tots tres actes

i, malgrat l'aspror

de les escenes i la odiositat que inspi
ren la
major part dels personatges que
hi intervenen, és escoltada amb aten
ció i seguida amb interès la seva acció
fins al final en que esclata d'una ma
nera cruenta i insospitada.
Això, unit al llenguatge propi i acu
rat amb que s'expressen els
personat
ges del drama, motivà sens dubte que
fos premiat en els Jocs Florals d'Olot

l'any 1906.
Com

les boires espesses i humides
bixant del cim de la muntanya,
embolcallen la plana omplint-la de te
nebres i tristor; així les baixes pas
que,

L

A.

M

n

A

sions,

embotant els sentiments huma
l'home, el predisposen per
a tota classe de
perversitats i infàmies.
del drama.
Per això al considerar en mig de la
fatalitat que se'ns presenta, que neces
sitem de la llum del sol per la salut
del cos, no devem oblidar que necessi
tem majorment de la Llum Divina per
a guiar-nos i aixecar el nostre
esperit
en
mig de les foscors de la vida.
La representació molt ajustada ; els
nitaris

senyors

Balsells,

Montero,

Uriach i

Bosch, Derch,

Fàbregas, Puigdef a'bregas,
Castelltort, que hi prengue

part, donaren proves d'haver-la es
tudiada amb interès i atenció a fi de
donar-hi a la interpretació el caràcter
que requeria, i això és digne
El decorat amb que es presentà l'o
bra, molt ben executat; el seu aspec
te rònec era ben apropiat per ser
estatge del més repugnant i odiós
ren

egoisme.
La llum, encertada de debò.
El jove escenògraf Sr. Garcia, i els
intèrprets de l'obra foren premiats al
final de cada acte amb forts i llargs
aplaudiments.

NOTICIARI
Havem estat atentament invitats a
que les Societats i Jo
ventuts Catòliques de Catalunya faran
al Sant Pare, amb motiu de l'Anv•
Sant, unint-se al de les entitats simi
lars de tot el món. La Junta espera
que aquells dels nostres consocis que
no puguin anar personalment a Roma
al Congrés que es tindrà a les darre
ries del mes que som, contribuiran
amb el seu òbol al Diner de S. Pere,
per la qual cosa els membres de la Di
rectiva han encapçalat ja la llista de

l'homenatge

11
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i la faran circular entre els
socis durant la primera quinzena del
mes, per tal d'oferir a la Comissió
una recapta
que sigui honrós testi
moni de la devoció del Centre Moral
a la Santa Seu Apostòlica.

donatius,

La

Comissió dels interessos Ca
tòlics de •Gràcia s'ha reunit diverses
vegades en nostre Centre per tal de
treballs d'organització
•començar els
-d'una campanya d'Exercicis Espiri
tuals per a homes, dirigida pel P. Va
llet, S. J., en nostra barriada.
Està ja acordada una tanda que co
mençarà el dia 14. Mentre esperem
parlar-ne amb l'extensió que es me
reix, recomanem als nostres consocis
meditin sobre aquesta magna
que
•obra, sobre els fruits que està donant
•arreu de la nostra terra, i sobre l'o
portunitat que se'ls ofereix de con
,centrar el seu esperit en l'estudi dels
•suprems ideals de la vida, massa obli
dats de tots nosaltres en mig del tràn
gul dels afers mundanals.
—

Centre fa

per demés,
hi ha cap dels seus individus
que percibeixi del Centre ni de les se
ves seccions
cap mena de retribució
pel desempenyament del seu càrrec. I
"ho fa constar per quant ha corregut
amb insistència entre alguns socis un
rumor en contra de lo dit, respecte a
un digníssim i incansable membre de
•la Junta.
Tal vegada el seu insupe
rable zel en favor del Centre, que
mai li serà prou reconegut, ha fet con
cebre a algun soci, creiem que amb la
major bona fe, la suposició de que co
brava, la qual, corrent de boca en boca,
ha acabat transformant-se en• una afir
que

que,

com

diem i

repetim,

no

és

certa.

Obituari
Ha mort un antic i molt apreciable
soci del Centre : el senyor En Jaume
Bohera i Fornaguera. Es amb veri
table pesar que el Centre s'ha assaben
tat de la seva pèrdua, per quant el
Sr. Bohera era persona qui reunia les
més rellevants condicions. Les seves
virtuts, la seva pietat i el seu bon trac
te, l'havien fet creditor a la simpatia
de tots quants el coneixíem. Rebin la
seva
distingida i apenada família el
nostre pèsam i Déu hagi ocollit en sa
Glòria l'ànima del nostre estimat con
soci, en sufragi del qual la Junta ha
disposat la celebració d'una Missa amb
ofertori el dia 18 del corrent mes de
setembre, a lks 8, en l'altar del Santís
sim Sagrament de l'Església Parro
quial de Jesús.
—Ha mort també l'àvia

paterna

dels

nostres estimats consocis En Anton i
En Joan Colom. A tota la família els

•Aclaració

La Junta Directiva del
,constar, encara que estigui

mació,

donem de tot
tre condol.

cor

l'assegurança

del

nos

no

N aixement

El nostre antic consoci En Carles
Roviralta i de Grau és pare d'un in
fantó nat el dia 22 de juliol, al qui
s'ha fet cristià imposant-li el mateix
nom del seu pare.
Que sia enhora
bona.
Socis

nous

ingressat els se
Josep Puiggròs i Gu

Darrerament han

güents: Actius
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bianes, Francesc Sardà i Freixas, Elies
Vicente i Carbonell, Joan Fàbregas
Amat, Enric Montero i Vilella, Isidre
Colomer i Canalías, Francesc Salvany
i Casafias, Francesc Arola i Sala i
Josep Girona.
Protectors : Josep Lluís Pamies,
Rosa Brutau, vídua de Tarrades, i
Aleix Montaner i Selva.

L

il

A

I

Han

passat de protectors a actius :
Maria Balcells i Guim i Josep
Puigdefàbregas i Puigdefàbregas.

Josep

Com

pertanyent al regiment de
ha
Badajoz,
sigut embarcat cap al Mar
roc
el soci En Alvar Linares.
Li de

sitgem

a

un

;L:(94\V"ifircQj
ilfkAZWC)k

Í-

M

feliç

retorn.

-

(D,P

Aquest

número

Tipografia Emporivm,

ha passat per

S. A.

•

Telèfon 5329

la
A.

prèvia
•

militai

censura

Ferlandina, 9i

ii

•

Barcelona

Ajudem

CONPANYIA

als que

ens

ajuden

TRASATLÀNTICA

SERVEIS

DIRECTES

Línia a Cuba-1i1c Línia a l'ArOenlina
Servei mensual sortint de Bilbao el dia 16, de
Santander el 19, de Gijón el 20, de Coruha el 21
cap a l'Havana i .'eracruz. Sortides de Veracruz
el 16 i de l'Havana el 20 de cada mes, cap a Coru
fia, Gijón 1 Santander.

Servei mensual sortint de Barcelona el dia 4
el 5 i de Càdiz el 7, cap a Santa Cruz
Tenerife, Montevideo i Buenos Aires.

de
de

Malaga

Coincidint amb la sortida d'aquest vapor.
n'arriba a Càdiz un altre que surt de Bilban ySan
tander lOitirn de cada mes, de Coruha el dia 1,
de Villagarcía el 2, de Vigo el 3, amb passatge i
carrega per a l'Argentina.

Línia a Puerío-Rico, Cuba,
Venezucia, Colòmbia
Línia a Nova Torlic, Cuba
Pacífic
flexic
Servei mensual sortint de

Barcelona el dia

10, de València el 11, de Màlaga el 15 i de Càdiz
el 15, cap a Les Palmes, Santa Cruz de Tenerife,
Santa Cruz de la Palma, Puerto Kico, Havana, La
Guayra, Puerto Cabello, Curaçao Sabanitia, Co
Ión i pel Canal de Panamà a Guayaquil, Callao,
Mollendo, Arica, lquique, Antofagasta i Valpa

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

raíso.

Liala

a

Línia

Filipines poris
Nina i Japó

Set expedicions a
Coruha cap a Vigo,
València, Barcelona.

l'any, sortint els vapors de
Lisb )a, Càdiz. Cartagena,
Port-Said, Suez, Colombo,

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

AVISOS

a

Fernando Poo

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

IMPORTANTS

Rebaixes a families i en passatzes d'anada i tornada. — Preus convencionals per carnarots
especials. — Els va tors tenen instal•lada la telegraha sense fils i aparells per a senyals submarines,
estan dotats dels més moderns avenços, tant per a la seguretat dels passatgers com per son confort
i gust. — Tots els vapors tenen metge Í capellà.
Les comoditats i tracte que gaudeix el passatge de tercera, es manté a l'altura tradicional de
la

Companyia.

Reb tixes en nó'its 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 Maríthnes.

SERVEIS

COMBINATS

Aquesta Companyia té establerta una xarxa de serveis combinats pels principals ports, servits
per línies regulars. que li permeten admetre carrega i passatgers per a:
Liverpool i ports del Mar Bà;tic i Mar dl Nord. — Zanzívar, Mozambique i Capetown: — Ports
de l'Asia Menor, Golf Persie: — India, Sumatra, Xava i Conxinzina. Australia i Nova Zelàndia. —
110-llo, Cebh, Port Arthur i Wladivostock. — NIew Orleans. S tvannah, Charleston, Georgetown,
Baltimore, Filadeffir, Boston, Quebec i Montreal.
Ports d'América Central i Nord d'Amèrica en el
Pacific, de Panatnà a San Francisco de Califòrnia: — Punta Arenas, Coronel i Valparaíso, per
l'Estret de Magallanes.

SERVEIS

COMERCIALS

ex
• La Secció que per aquests serveis té est thlerta la Companyia, s'encarrega del transport
hiblció a ultramarVlo
de
la COOCACió dels articles,
struaris que li sigum tramesos a dit objecte Nde
la venda dels quals, com assaig, desitgin fer els exportadors:
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Cases que
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Ajudern

reeornanem

PUIZGANT

DESINFECTANT

ihe o Eliiir Pulol
CURA

als que

ens

ajuden

Escuhura

Religiosa

tota

men.a.de rnalal
ties infeccioses

Propogroeu.lo

tot

osep
arreu

De venda a to
tes les
drogue

ries,
i

apotecaris

herbolaris

Ca

ps

Arnau

Descoulleu de les infilations

Dipòsit general:
Sael Pere
darcelone

8

Gracia
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Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Ajudem

Cases que recomanern

GNEES

LI

als que

ens

ajuden

PLINT

DE

ktk.iki

CARREP

DE

GRACIA
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SALMERON,

DISPONIBLE

BUSCALLA
SASTRE
Avitió,

i 10, cniri.

Extens assoriif
Formes

a

en

gèneres

bon pren

40La SudfflAmiericana.
Liquida.ció de joies
per refornaes del local

SALMERON, 120 Ms

rellotges
NOTAi

S'arreglen tota classe
de joie• i rellotges

