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Salmerón,

PARÍS,

126

-
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BARCELONA

-

Telefon

2362

G.

PREU FIXE

Rebudes les últimes
novetats de Tardor
PREUS

MOLT

REDUITS

Llanes, Cooverçoots de llana amb
seda, Kasha per a vestits i abrics,
etc.
etc.,

Gran moda.
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porada d'hivern.

§almerÓn,

TOT
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i bons

VILA
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tats per a la tem
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80
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Mostruaris
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Claris, 24
Tel. 1964 A.
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I
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IMPRESSIONS

`D UN

VIATGE

POBLET
A la senyoreta

Conta
morava en

Júlia Puiggrós

la tradició, que a primeries del XIP
segle,
la vall anomenada Conca de Barberà un
er

mità anomenat

Poblet, el qual veia lliscar sos dies
amb tot i les incursions dels moros
que,
comanats per Almira
Almominiz, eren senyors de tot
aquell territori. Però vingué un dia que aquests el
prengueren i el condthren al castell de
Ciurana; i
foren tantes les mostres de virtut i
santedat que va
donar el famós ermità, que l'Emir
d'aquella població
no sols el
llibertà, sinó que li féu donació del lloc ano
menat Lardeta, on hi tenia
l'ermita, bo i manant als
moros que respectessin
aquell lloc i la persona de Po
blet. Aquesta donació consta ,en un document
signat
el 20 de febrer de
l'any 1120, o sia el 634 de l'Era de
tranquil.lament

Mahoma.
En virtut

d'aquest document i 4:1'aquesta donació,
foren molts els qui
s'ajuntaren al monjo
al cap d'uns anys, turmentats novament Poblet; però
pels moros,
obtingueren de l'Emir de Lleyda una confirmació dels
privilegis donats pel de Ciurana deu anys enrera,
confirmació que es troba en un document
signat el 20
de març de l'any 1130, o sia el
624 mahometà.
Així hagué sos fonaments el gran
Monestir, i de tan
humil ermità va pendre nom una de les cases
religio
ses més
opulentes i més plenes de magnificència. Reg
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el famós comte Ramon Be
i en plantar son penó
reng-uer
de Cervera l'any
noble
Ramon
al territori de Poblet el
Monestir
del Cis
fundar-hi
un
voler
el
Comte
1148, va
de
de
l'Abat
el
consentiment
i
ter,
per això, hagutde
Font-freda, i pervinguts d'allà un nombre regular
bo i co
monjos, es mudà la faisó del petit ermitatge
havia
fàbrica
1eclificació
que
d'aquella
mençant-se
d'ésser l'admiració de les vinentes generacions, ell lloc
nava

llavors

IV,

escollit
de

ses

a

Catalunya

anomenat el

Sant,

dels nostres Reis, i l'oàsi on: poguessin reposar
lluites el nobles i els gaerrers de casa nostra.
*

*

*

Feia molts anys que jo desitjava visitar Poblet, mi
Grà
llor dit, les runes de Poblet, i mai venia el dia.
cies a Déu, he vist acomplert mon desig quan menys
ho esperava, i per aixe, el 23 d'agost d'enguany serà
les impres
per a mi una data de bona recordació, per
la
em
va
d'aq-aella
joia
contemplació
sions que
produir
tan artística. i patriòtica.
No cal dir, doncs, cora papallonejava per ma ima
ginació la història tant sabuda del Monestir en arribar
dins el circuit d'aq-uella amplíssima muralla na.arletada.
Recordava que un cop alçat l'edifici per Ramon Be
una
renguer, tots els reis de Catalunya hi marcaren
I
Ferran
Pere
a
son
IV,
fita per
engrandiment; que
i Martí l'Huma l'embelliren amb la gran portalada'
v/
Palau; que Alfons \
amb un nou claustre i un esvelt
la
el Magnànim, féu edificar
petita Església de Sant
i que tots els nobles
li
serveix
davant-sala;
Jordi que
de Catalunya hi havien fet •presentalles valioses coope
rant així a la munificència dels gran Monarques. Espe
de repòs Alfons I,
rava visitar l'Església oni havien lloc
el fill de Berenguer i Petronella, .primer Monarca que
regí conjuntament Aragó i Catalunya, i que per ses
vituts fou anomenat el Cast; el gran Jaume I, conegat
la nostra
per el Conqueridor, qui durant 62 anys omplí
de
ses
amb
història
conquestes, féu res
l'esple-ndor
arab
les
altes
institucions
la
nació
per ell fun
plandir
i
va donar als seus súbdits llargs dies de joia,
dades,
de pau i benestar; l'arriscat Pere IV, el Cerimoniós,
la
qui amb un punyal esqueixà aquells pri.yilegis de
a Catalunya molt pres
li
donà
sublim
que
Unió, gesta
tigi i per la quals els catalans l'anomenaren el del
Punyalet ; son fill Joan I, l'aimador de la gentilesa i
el
gran protector dels literats i els artistes ; Martí I,
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darrer

Rei de nissaga catalana, la mort del
qual sense
successió legítima proporcionà greus conflictes a la
pà
tria ; Ferran I, el Monarca del cèlebre
Parlament de
Casp; i Joan II, el martiritzador de sos fills el príncep
de Viana i Blanca de
Navarra, i pare de Ferran el
Catòlic. Esperava visitar aquell lloc
on tantes
Regines, Prínceps i Magnats dormen sagrat
el darrer son, i
on hi endevinava tants
primors artístics i tanta auste
ritat religiosa
Esperava, en fi, reconstruir aquella
gran fàbrica, admiració de propis i
estranys, i gustar
totes aquelles fantasioses sensacions
que proporciona ei
record de passades grandeses.
I amb aquestes esperances,
vaig travessar la Porta
Reial oberta en mig de dues altes torres
octógones co
ronades de marlets i barbacanes després d'haver con

templat
on

ço que resta

d'aquella

de Sant

Jordi

flectaven els genolls els Monarques abans d'entrar
Monestir. I aquí la desolació i el desconhort! El

al
foc de les revoltes, la destral dels
revolucionaris,
més que tot, la incúria en que ha romàs
colossal

monument,

aquest

deixen sols admirar avui la seva ossa
menta pelada i un munt de runes
gegantesques que
l'assemblen a aquell Colisseu de Roma, les altes mura
lles del qual ens indiquen només ço
que fou en èpoques
ens

pretèrites.

I amb aquesta sensació
d'aclaparament vaig recór
els claustres amb ses naus
romàniques, ses ogives
gòtiques i son templet també romànic oni abans un bro
llador hi llençava les aigües amb irisacions multico
lors ; vaig entrar a la
Biblioteca, bell local de dues naus
gótigues que en aquell temps feliç l'omplien més de
3000 volums servats curosament en
artístiques lleixes,
ofrena de D. Pere d'Aragó, duc de
Segorb i de Car
dona; vaig veure els grans cellers amb sos cups am
plíssims, cobricelats per arcades gòtiques bellament
esculturades ; em vaig asseure en un recó del refetor
majestuós, bo i contemplant son brollador al mig, avui
eixerreït i malmès, i son púlpit a un cantó on s'hi
llegien veritats eternes, en tant els monjos feien ses
rer

collacions pobríssimes ; vaig deambular pel dormito

ri dels novicis, les nombroses
ogives del qual, en veu
re's moltes d'elles sense les voltes
que les sostenien,
esdevenen espectres que s'aixequen en l'aire com si
volguessin copsar la volta del cel ; i des de les terrasses
de sobre el claustre, ara descobertes i
trossejades, em
vaig parar davant del Palau del rei Martí d'Aragó, que
tan bellament
s'alça rera les torres de la Porta Reiai,

4
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finestrals gòtics

de lleugeres columne
les labors dels quals encara
semblen fetes ahir. Ple de respecte i travessant una
porta amb arc semicircular, les exquisides motllures
del qual semblen altres tants arquets subtillssims, vaig
ingressar a l'Aula Capitular, i allà poguí apreciar les
es
seves tres naus dividides per quatre columnes, tan
destorb
talment
no
veltes i primoroses, que apar
siguin
tot el circuït i veure
per a copsar amb un sol cop d'ull
els arcs de
com des dels capitells arrenquen suaument
en
bellíssima
proporció d'una
les voltes bo i estenent-se
en
el
a
l'altra
i
banda
trespol, aquelles lloses sepul
;
crals on s'hi veuen esculturades les efígies de molts
Abats allà enterrats conforme manava les Constitu
cions del Monestir.
I vaig arribar a l'edifici més notable de Poblet, o
sia a lEsglésia. Havia vist abans d'entrar al Mones
tir la portada, avui tapiada, amb ses columnes plate
i Sant Bernat en
resques les estàtues de Sant Benet
els intercolumnis, i, presidint, dintre un nínxol es
la Verge pujant al cel sostinguda per formosos
angelets... però la poca sensació que em va donar
aquesta façana del XVIIIÒ segle, quedà compensada
per la forta impressió que vaig tenir quan mon accés
al Temple. No puc explicar les encontrades i noves
sensacions que em produí aquella malvestat. Si bé el
esveltes
cor se m'eixamplà en penetrar sota les naus

enjoiat amb
tes i

rics

capitells pulquèrrims,

paiós,

amplíssimes, vaig heure una forta depressió en con
templar aquells reials sepulcres trossejats, les capelles
buides, orfe tot ell d'aquelles imatges primoroses, el
trespol mutilat i aquells sarcófacs de prínceps i de
nobles, escantonats i lluny del lloc que ocuparen du
I aquesta depressió se'm marcà més
rant centúries.
i

trobar-me front per front del blanquíssim retaule.
Aquell retaule, preuat joiell de l'ecultura nostra, degut
de Da
a la mag-nificència de l'abat Queixal i al burell
mià Forment ; aquell retaule víctima de les follies de
l'any 35 i d'altres follies, no tan revolucionàries, però
més destructores; aquell retaule, em féu la impressió,
inse
com tot lo restant del temple, d'un gran esquelet
la
seva mutilació, són tantes les
Car
és
tanta
pulte.
baldament ensenyi amb lo
peces que hi manquen, que,
devia
no
obstant hom no pot capir
ser,
que resta ço que
detalls desapa
una visió de conjunt mercès a tants
en

reguts.

I bo i contemplant les romanalles d'aquesta obra ex
quisida del Remaixement, em trobava engoixat davant

52525252525252EZSEE25-2.52525252E2SP5252.5?_525252,525-25252.525252525252525252
0

R

I

de tanta

F

L

A

magnificència

derruïda... I tot, tot plegat,
amb ses naus encara superbes i ben
conservades com les altres dependències recorregudes,
em denaren una sensació de tristor tan
aclaparadora
que no .l'esperava pas trobar en resseguir aquella cele
bèrrima Abadia del Cister. No em creia que la fúria
humana hagués malmès, bo i profanant-la, amb tanta
intensitat aquesta joia de Catalunya. I en veure arreu
tant

l'Església

espargides aquelles pedres centenàries, aquells capitells
trencats, aquelles figures mutilades...

recordava
més aquelles èpoques de gran magnificència,
dies de son major esplendor, aquelles rígides

d'Abats, aquelles

encara

aquells
figures

nobilíssimes dels Reis i magnats,
i pensava qu esi per atzar sorgien de ses tombes, nova
ment hi torn,arien per a no
presenciar una semblant
desolació en aquell lloc que fou son esbargiment, l'ob
jecte de sos amors, i on enlairaven al Senyor l'encens
puríssim de ses pregàries fèrvides.
Poblet, tal com és avui, no pot pas reconstrur-se
materialment. Sols el pot reconstruir la imaginació,
la fantasia, car amb tot i tantes profanacions, amb tot
i tants anys d'isolament, sols aquella pot utilitzar els
restes que hi romanen per a retornar-li la seva
gran
desa vetusta.
La imaginació, només la imaginació pot
veure Poblet, si no amb el ric mantell amb
que el co
bricelaren els monarques catalans, almenys amb tota
la majestat que traspúa per la seva solitud i per ses
runes venerables.
Quina ,diferència entre el Poblet d'ahir i el d'avui !
Car fou ahir la tomba de grans Reis, i avui solament
és niu de les aus feréstegues; el vent i les tempestes
s'aturaven ahir en trobar ses fornides muralles, i avui
les ventades torben el silenei de ses capelles i de ses
grans sales amb la remor de les pedres que de mica en
mica van desfent-se d'aquelles parets sense volta; ahir
rebia aquest Monestir l'homenatge de tots els pobles
de l'entorn, i avui aquests pobles han aixecat edificis
anab les pedres que han anat arrencant de sus murs
venerables; ahir solament entraven a Poblet homes
respectuosos que anaven a flectar els genolls davant
l'altar de la Verge, i avui sols recorren son circuit
multitud de curiosos que tot lo més que fan és planyer's
de la seva sort.
Pobre Monestir!
Que bé t'escaurien els planys
de Jeremies en plorar la dissort d'aquella seva Jerusa
lem volguda! Si avui ressurgís un cantor de la seva
faisó, d'aquells que ploren les majestats caigudes i les

6
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grandeses enrunades,
munt
resta
ens

renova

molts

prou

ploraria

amb amargor da

d'aquestes desferres glorioses, damunt lo
d'aquell monument sumptuós, damunt de ço
tristament

la

grandesa esplendorosa

segles.

DIARI

MN.

D'UN
(Versió

del

que
que

de

JOSEP PALOMER

CONVERTIT
francès)

(Continuació)
Feia una tarda rara. La finestra de la cambra,
hi havia un llum semblant a un crisMit lluminós,
estava oberta damunt el negre silenci d'una nit prima
veral.
Estàvem asseguts a taula, l'un davant de l'al
dir res. El llibre que jo llegia restava allà,
sense
tre,
obert. A vora nostre, penjaven d'un gerro unes fulles
d'un branquilló de mimosa. A nostre entorn el món
alenava talment com una criatura. E1 silenci
on

ennegrit

un turment insuportable que jo no podia aguan
més; calia que esdevingués quelcom que m'allibe
d'aquell pesat mutisme; quelcom gran, formida

devenia
tar

rés

destructor. Mon cor tocava a sometent; mes idees
batien sinistrament llurs ales negres, igual que els
ocells salvatges dins la nit.
Aquella que jo estimo, la
llum
dels
meus
ulls, estava allà davant meu.
que és
Dessota la capellina d'or de sa cabellera, els seus ulls,
fixament.
grans ulls plens de somnis, esguardaven
coses
Pensava les mateixes
que jo?
—
Estimada ;—vaig començar amb una veu dolça
però penetrant. (Els mots que vaig emprar són certa
ment diversos; el sentit, però, és el mateix que ex
pressaré aquí). — Estimada; vet-aquí nosaltres, dos
as
pobres éssers solitaris perduts en la immensitat,llum.
sota
la
claror
d'un
l'un
davant
de
l'altre,
seguts
Les sensacions més ordinàries, les imatges més cone
gudes m'estremeixen, aquesta tarda d'admiració o
d'angoixa. Contempla aquestes flors. No és incompren
sible llur bella floració? Com viuen en sa immobilitat!
Fixa't en les nostres mans esteses damunt la taula,
encalmades i apacibles sota la claror del llum. Viuen
aquestes coses, i vivim també nosaltres. Jo, però, no
els
puc sondejar el misteriós abim d'aquest mot. Veig

ble,
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homes,

i em sento corprès de terror. N'hi ha que es
llencen a la recerca per tot arreu; llur ànima és tur
mentada i en lloc no troba la pau. N'hi ha que, com
folls errívols, perseguits i infamats pel ramat dels es
tults udolen dins la nit. En veig de malencónies i
desesperats, que han perdut tot rastre de certesa, i
d'altres que, aprés d'haver avençat fins a l'extrem lí
mit de la saviesa, de sobte cauen de genolls tot barbo
tejant unes oracions a no sé quina mena de Déu. Hi
ha enteniments que s'esmussen, i es tornen com idio
tes, a causa de la inexplicable angoixa de llur solitud
en l'univers. A cada instant
veig infants que neixen
i homes que moren. Veig molts d'ulls esmortuits, que
amaguen misteris mil vegades més esfereïdors que la
immensitat del gran Oceà. Hi ha, eneara, les ciutats,
aquests monstres de pedra, on els homes sofreixen i
són martiritzats amb tota llei de turments. I al capda
munt de tot això el sol fa son lluminós viatge quotidià.
Jo em trobo encallat entre tenebres. I en mig d'aqueix
caos
no imaginable,
é vindrà un dia en què nosaltres
dos haurem comparegut menats per l'atzar, l'un devés
l'altre? Es això possible?
Anna-Maria havia aixecat la testa. Sos ulls—jo no
els puc mirar sense recordar
i amb quina emoció! el
moment en què eis veg-í per primera vegada, i en què
mon cor la reconegué tot
seguit i comprengué que ella
i no una altra, ella, l'Anna-Maria, m'estava predesti
nada des de molt de temps i per sempre més—sos ulls
estaven lassos, aquesta tarda, i com carregats de to
ta mena de somnis.
No és això meravellós? Jo no et coneixia pas; tu
ignoraves també la meva existèneia fins a l'instant en
què ens vegérem. Oh quin goig! Pensa, però, tanma
teix en Ia possibilitat que les rutes obscures de les nos
tres vides, per les quals caminem errívols no s'hag-ues
s.in trobat.
Un petit esdeveniment, el més insignifi
cant obstacle, l'enderreriment o l'avençament d'un sol
minut ens haurien mantingut allunyats l'un de l'altre
per sempre. Aquest pensament em fa por. Tan verita
ble és 1.a raeva convicció que calia trobar-te a tu, qui
ets mon goig, ma vida i el batec del meu cor! Tu i
jo ens ens havíem de trobar, estàvem encarrilats...
Vaig aixecar-me i em vaig acostar a la finestra.
meu cor restava feixuc, carregat d'un excés de de
sigs. Vaig esguardar la negra nit tot sotjant allà
dalt de tot els estels...
C. MONTSERRAT, Pvre.

1.!
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INDICADOR LITÚRGIC

LA

PREGARIA

DE

L'ADVENT

no hi ha esperança.
L'espe
organitzat les quatre setmanes del nostre
parteix d'una fretura, l'empeny nn desig, la

No hi ha Advent si
rança que ha

Advent
sosté una assegurança.

Impossiblitats per incapacitat natural, augmentada
pels pecats de tota mena, d'assolir, pel propi esforç
solament, la Benaurança, fi sobrenatural de la nostra
vida, no ens queda més remei que o la desesperació
degradant o la pregària enlairadora. Una felicitat a
base de satisfaccions purament naturals és una qui
mera.

La

pregària

redimeix

no ens

guareix però

demptor.
La
de

pregària

guarició.
La pregària

però

no ens

fa acudir el Re

ens

posa

en

camí

no ens salva però manifesta el nostre
daler de salvació.
La pregària de l'Advent és una protesta contra
l'ignomíJnia d'un captiveri vergonyós; la pregària de
l'Advent és un clam d'amor a la vida davant de la
imrainóncia de la mort; la pregària de l'Advent és el
glatiment d'una eternitat que obirem molt per damunt
del que poden abastar les nostres mans.
La pregària de l'Advent és una força que fem al
Cor Misericordiós del nostre Bon Déu.
Per això la
no
escau en
llavis
de
l'Advent
orgullosos
pregària
l'orgulló no reconeix misèries ; s'enfelloneix si li
suposeu fretures; l'ofendreu si el teniu per pecador.
Per això la pregària de l'Advent eixampla el cor dels
senzills i dels humils; els senzills es desfan en• accions
de gràcies per la revelació del Pecat Original; els hu
mils es senten justament afligits en pena dels seus
pecats ; els senzills i els humils es confessen aclapa
rats sota el jou d'iniquitat amb què els té fermats la
servitud que els revelleix.
Els esperançats, els que preguen per l'Advent,
saben prou i de sobres, el secret de l'eficàcia de les
pregàries llurs. L'home estava malalt i no es conei
xia el mal; l'home sen.tia anhels de felicitat i no creia
que pogués ésser feliç; no es podia avenir a terrejar
i s'estava sens esma d'encelwr-se.
Quan la bondat Di
vina li revelava el mal, que el corsecava; quan li pro
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metia els nefables regalims de llet i mel de la Terra
dels Creients; quan li brindava amb els auxilis de la
Gràcia les ales que l'havien d'aixecar de la pols infecta
d'aquest món, no feia més que comunicar-li el seu
piadós designi d'acabar amb l'imperi de la iniquitat,
destruir per sempre més els dominis de l'error.
La pregària de l'Advent es distingeix per una llei
d'insistència.
Per poc que sigui el temps que l'àn,:ma
ha estat esclava del mal, sempre és massa : un minut
sembla un segle a tota consciència delicada ; és tal la
santedat de l'Essència Infinita que una bolva de pecat,
per força, ha de resultar un objecte d'allò tan fastigós ;
trigar en l'esquivament del mal no és cosa de bon com
prendre, i no pregar, amb afany, no demostrar una àn
sia especial de llibertat i de puresa, faria suposar po
ques ganes de desfer-se de manilles i grillons, poca
horror a la bolva indecorosa.
Benvingut sigui l'Advent, el temps prometedor de
llibertat!
Veniu, Senyor, deixondiu la vostra omnipotència,
cuiteu, no triguéssiu pas, escolteu-nos, afavoriu-nos
amb l'auxili del vostre poder ; el desordre de les nos
tres accions ens entristeix; la memòria de les nostres
maleses ens confon, però confiem en la vostra pietat,
ens donem a la vostra clemència ; serem lliberats, se
rem

confortats,

serem

consolats,

serem

alegrats.

és penyora de la fideli
tat de les vostres prometences i de com són inexhau
ribles les vostres misericòrdies.
Senyor, veniu; us esperem; no ens féssiu pas glatir.
Apliqueu-nos els mèrits de la Redempció acomplerta
en la vostra primera vinguda per tal de sortir joiosos
i triomfants del Judici que heu de fer de tot l'humanal

La

vostra

llinatge,

en

primera vinguda

aquella jornada

blica i solemne de les santes
Providència Paternal.

justificació pú
disposicions de la vostra
paorosa,

J.

s.

9
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LA
VIDA
Després

NOSTRA
ESCOLAR

d'haver inserit en el núme
anterior l'horari general de les clas
ses, vigent en aquest curs, ens cal ara
donar compte de les millores que s'han
introduït en l'ordre didàctic, fidels a
l'esperit de progressiva perfecció de les
Escoles que anima a la Comissió.
S'ha continuat l'adquisició de mate
rial indispensable per a la classe de
pàrvuls. En primer lloc un petit arma
ri per a la collocació de tot ço adquirit
fins ara i el que es pugui adquirir en
endavant. Un joc de regles gradua
des, sistema Montessori per a l'ensL
nyament de l'Aritmètica. Una capsa
completa amb sèries de grans, repre
sentatives dels números .d'unitats i de
cenes, que els nois poden usar en els
primers càlculs. En conjunt poden tro
bar-hi la correspondència material de
tots els números fins a mil. Un altre
alfabet mòbil per a la lectura, model
Nector. La taula del professor ha es
tat substituïda per altre més gran
adequada al seu objecte.
Aquesta mateixa millora s'ha intro
duït a la classe elemental, puix també
era insuficient i deteriorada la
que ha
via servit fins ara.
També s'ha adquirit per a aquesta
un etager per tal de collocar-hi els lli
bres partculars dels alumnes de l'Esco
la •de nit, que destorben el bon, ordre de
la classe barrejats amb el material i
treballs dels alumnes de la diurna.
Havem començat amb èxit encorat
jador la construcció d'un Museu Esco
lar. Hom sap que sota el nom de
Museu Escolar hi vénen compreses to
ta mena de colleccions que puguin do
ro

TASCA

l'ensenyament, per tal de
fer-lo més clar, més intuitiu i més
vivent, i donar-li, per tant, més efi
càcia.
Teenim nosal+res un avantatge que
moltes escoles no tenen per tal de fer
ic copiós, i amb relativa facilitat. La
majoria dels nois de l'escola nocturna
i els socis de Joventut, treballen i to
quen d'aprop nombre de primeres ma
tèries i productes necessaris per al Mu
seu.
I amb un interès digne de tot
elogi s'han prestat tots •ells i han co
mençat a portar els elements que anem
colleccionant. Donada l'importància
que té l'assumpte reservem per al mes
entrant, quan les colleccions estaran ja
més ordenades, donar compte detallat
del Museu en formació, del qual n'es
perem fundadament un nou prestigi
per a la nostra obra de cultura.
cumentar

Orfeó

Montserrat

Enguany

que la diada de Santa Ce
s'escau en diumenge, s'ofereix
una bella avinentesa per a celebrar so
lemnialment la festa de la patrona de
la música. Amb aquest fi, la Junta di
rectiva s'ha posat d'acord amb la cape
lla parroquial de Jesús, la qual ja té
per tradició celebrar-la cada anf, per
celebrar conjuntament la missa canta
da per l'Orfeó i tots els fidels devots de
la Sagrada Litúrgia que en la nostra
barriada acostumen pendre part en la
celebració de les sagrades cerimònies
del culte. Així, doncs, el diumenge,
dia 22 del present, a les 8 del matí,
tindrà lloc aquesta missa solemne i Co
munió general.
A les i, tindrà lloc al saló del Cen

cília
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sessió íntima, integrada per
conferència sobre la història de
Santa Cecília i son patronatge en la
música, i concert instrumental, el pro
grama del qual no està ultimat a hores
d'ara, però, sí que podem avençar que
serà una cosa exquisida com escau a
tan senyalada diada.
A la tarda, es
cantaran Vespres solemnes a l'església
de Jesús.
Oportunament es circularan els pro
grames entre els nostres amics.
tre

una

una

lungs» i «La venjança de Crimilda»
(segona part de «Els Nibelungs»), l'ar
gumentació i presentació de les quals
desperten viu interès.
PROGRAMA
Dia

—E1

dia 29 de novembre, a les cine
es celebrarà el
segon con
cert de la temporada, en el
qual hi
pendrà part el «Cor infantil Calasan
ci».

tarda,

—Per manca de temps no ens és pos
sible donar compte del concert que ha
tingut lloc el dia 25 del mes passat,
en qual data estava
ja ultimat tot l'o
riginal del present número.

—E1

dia 4 d'octubre últim, confor
els auxilis espirituals lliurà
l'ànima a Déu En Frederic Portilla.i
Grases (a. c. s.), pare del senyor Vice
president de la Junta de govern del
nostre Orfeó.
Amb tan trist motiu
fem avinent al nostre .distingit consoci
senyor Portilla i demés família el més
sentit condol, recomanant als socis del
Centre, i orfeonistes que encomanin a
Déu l'ànima del difunt.

Secció de Declamació
Mercès

a les gestions d'En Joan Jar
qui desinteressadament com sem

pre, cuida de

l'organizació
Cine, en

i execució
el present
es
projectaran les
pellícules : «Els Nibe

de les sessions de
mes de novembre

magnífiques

de

Cine. «Els

Nibe

Dia

celebrat drama en
de D. Leandre
Torromé i Ros «La Paz del Hogar».
Repartiment : Roque, Sr. Montero;
Carlos, Sr. Bosch; Antón, Sr. Fàbre
gas;
Marqués, Sr. Balcells ; Gil,
Sr. Oriach ; Andrés, Sr.
Puigdefàbre
gas ; Don Mariano, Sr. Rodríguez;
Don Ignacio, Sr. Roig. .
2.n Estrena en nostre teatre del to
po

13.-1.r El

actes i

en

un

duu 'per

en

vers,

acte, d'Apeles
«L'honor».

Mestres,

que

'nom

Repartiment : Jacas,

Sr. Mercader;
Sr. Manreal ; Dr. A., senyor
Oriach ; Dr. B., Sr. Rodríguez; Pa
drí
Sr. Pol ; Padrí 2., Sr. Bal
cells ; Padrí 3.r, Sr.
Fàbregas ; Pa
drí 4.t, Sr. Montero.

Cages,

tat amb

que,

8.—Sessió

lungs».
tres

de la

11

Dia

jança

22.—Sessió de
Crimilda».

Cine.

«La

ven

de

Dia. 6 de desembre.--A petició de
moltes famílies es posarà en escena el
celebrat drama català, en tres actes i
en
vers, original de Frederic Soler

(Pitarra) «El Contramestre».
Repartiment: Sisó, Sr. Montero;
Don Pau, Sr. Roig; Francisco, senyor
Oriach ; Don Pancho, Sr. Balel1s;
L'Olegat, Sr. Fàbregas; Ramon, se
nyor Bosch; L'Agregat, Sr. Rodrí
guez; Don, Cosma, Sr. Rubio; Don
Doniingo, Sr. Coderch.
,

A les cinc de la tarda.
Les-- invitacions com de consuetud.

12
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NOTICIARI
El dia 4 d'octubre es celebrà en
la nostra Sala d'actes el repartiment
anual de premis de la Congregació
Catequística parroquial de Jesús. Fou
ben organitzada
una festa agradosa,
i altament instructiva. Després de la
Memòria sobre la vida de la Congre
gació en el curs finit, que digué el
Secretari, Sr. Josep Viñas, es celebrà
un certamen públic entre els alumnes
més a.vençats de les Seccions, en el
qual obtingueren els primers premis
els nois Rafel Bozzo i Jaume Pérez, i

les noies Clotilde Guanyabens, Enri
queta Q-uintana i Carme IVIarlés. Com
a
vetllada literària l'alutnna Pilar
Freixanet dissertà admirablement so
bre la devoció de Catalunya a la Ma
re de
Déu de Montserrat, adduint
nombrosos exemples que foren llegits
o recitats per altres alumnes amb ex
il.lustracions
Les
pressiva dicció.
musicals, cantades per una selecció
de nois i noies, formaven part del ma
teix pla i eren tretes del cèlebre co
dex Montserratí del segle xiv anome
nat Llibre Vermell.
I en darrer lloc
el repartiment de premis, ço és, lli

bres, joguines, roba, etc., a tota
aquella mainada es féu seguint una
numeració preestablerta, correlativa
entre els alumnes i els objectes, la
qual cosa donà la impressió del bon

ferma organització amb que
la
Congregació la seva dignís
regeix
Paraules de remercia
sima Junta.
ment i estímul del senyor Rector, que
presidia l'acte, varen cloure la festa.
ordre i

mes de setembre pel zelós P. Vallet.
Del Centre hi han anat vuit socis a
la casa de Sarrià i alguns més estan
a punt d'anar-hi en la tanda anuncia
da pel dia 2 de novembre. Fou par
ticularment remprcable la manifesta
ció religiosa que tingué lloc el dia 18
amb motiu de la Conclusió de la ter
cera tanda, en reunir-se, a l'estació del
tren elèctric, representacions de les
tres societats catòliques amb llurs ban
deres, per rebre els exercitants que
venien de Sarrià, i anar tots plegats
a
l'església dels Josepets on es cele
brà la Missa de Comunió i la renova
ció de promeses.
El temple estava
ple a vessar. Els càntics dels exerci
tants, els de la capella de la parròquia,
l'exhortació del P. Vallet, donaren a
l'acte un relleu extraordinari. L'es•
morzar
de germanor tingué lloc al
Círcol Catòlic, amb un entusiasme in
descriptible, que culminà en els par
laments que es feren en acabar. En
nom del nostre Centre parlà el senyor
Antoni Samsó, President de la Ju
ventut, i exercitant en aquesta tanda.
Els membres de les Seccions de Per
severància, pertanyents a les parrò
quies de Gràcia, continuen fent tre
balls per tal de nodrir de membres de
nostres Societats les tres tandes qu
hi ha encara en perspectiva, als quals
unim el nostre més fervorós encorat
jament a tots els lectors d'ORi FLA
MA, segurs de brindar-los, d'aquesta
faisó, el medi més extraordinari de
santificació que els podem trasmetre
des d'aquestes humils pàgines.

Havem tingut el gust d'admirar a
Basílica de la Mercè el gran relleu
en
marbre que ha executat el nostre
amic En Josep Maria Camps com
monument commemoratiu per la con
cessió del títol de Basílica que el Sant
Pare Benet XV atorgà al nostre ve
a

Continua dins la nostra Societat en
el Casal dels Llnisos, en el Círcol Ca
tòlic i entre tota la gent piadosa de
Gràcia l'animació de la campanya per
als Exercicis Espirituals iniciada el
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nerable temple. Representa el Bisbe
de Barcelona, Dr. Reig, agenollat da
vant del Papa en el moment que
aquest li entrega l'acta de concessió
Al fons s'hi dibuixa la silueta de la
Mare de Déu de la Mercè. Dintre la
simplicitat obligada i les limitacions
que un tema tan breu imposa a l'ar
reixit admirable
tista, En Camps
ment en el difícil art del relleu, do
nant a la composició un gran vigor i
gran majestat a les figures. El ropat
ge del Bisbe és d'un gran efecte pel
contrast de les sombres dels plecs. Una
felicitació més al nostre amic, els
èxits del qual cls mirem com a cosa
nostra, puix tot el moviment artístic
del Centre té en En Camps el seu
iffixim i més autoritzat propulsor.
Dóna la nota necrològica d'aque_st
la deFunció del soci D. Antoni
Parera i Nin.. No complim, però, amb
aquesta, •els deures que la Societat
té contrets amb el senyor Parera, que
fou per al Centre, molt més que un
soci, un home zelós i addicte que con
tribuí durant molts anys, amb treball
personal í amb tota mena de sacrifi
cis des de la Junta i fora d'ella a l'o
bra del Centre. Mentre esperem l'a
vinentesa del número pròxim per a
relatar-la amb la deguda extensió,
mes

Aquest

número

Tipografia Emporivm,

ha passat

S. A.

•

Telèfon

A

L

M

A

I

a la família el nostre con
i dernanem als socis una oració
per l'etern descans de l'enyorat amic.
Serà aplicada per la seva ànima la
missa de Juventut del dia 8, a l'es
glésia de les GG. Carmelitees del car
rer
del Montseny, a dos quarts de

trametem

dol,

.11011.

Per tal de facilitar als socis l'assis
tència a les naisses que la Societat
fa celebrar quan ocorre alguna defun
ció entre els membres de la Societat,
la Junta ha pres l'acord de que siguin
d.tes per aquesta intenció les que fa
celebrar els diumenges la Joventut a
la Capella de les Germanes Carmeli
tes del carrer del Montseny.
Seran
anunciades oportunament les inten
cions referides, com s'és fet, en la nota
anterior, per al senvor D. Antoni Pa
rera

(e.

p.

d.)

Nostra enhorabona al soci D. Josep
Carreras pel naixement, el dia i d'oc
tubre, del seu fill, batejat amb el nom
de Jordi.
llar i
Sigui l'alegria de la
•
goig perdurable d'ell i de la seva
esposa donya Carme Llansana.
Han

augmentat

els socis D.
Honorat Ojeda.

quota

per

la

5329 A.

prèvia
•

voluntàriament la
Joan Martí i Don

militar

censura

Ferlandina, 9 i

•

Barcelona

Cases que

Ajudem

recomanem

COMP NYIA

als que

ens

ajuden

TRASATLÀNTICA

SERVEIS DIRECTES

Linia

a

Cuba- Plèxic Lina a

Servei mensual sortint de Bilbao el dia 16, de
Santander el 19, de Gijón el 20, de Corufia el
de Veracruz
cap a l'Havana i eracruz. sortides
el 16 i de l'Havana el 20 de cada mes, cap a Coru
fia, Gijón i Santander.

Servei mensual sortint de Barcelona el día 4
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 l'últim de cada mes, de Corufia el dia I,
de
el 2, de Vigo el 3, amb passatge i
de
de

Màlaga el

Villagarcía

Unia a Puerlo-Rico, Cuba, càrrega
Venezuela, Colinubla
Línia
Pacilic

per a

Servei mensual sortint de

l'Argentina.

a

Nova Yorb, Cuba

rfexic

Barcelona el día

10, de València el 11, de Màlaga el 13 i de Càdiz
el 15, cap a Les Palmes, Santa Cruz de Tene,ife,
Santa Cruz de la Palwa, Puerto kico, Havana, La
Guayra, Puerto Cabello, Curaçao Sabanida, Co
lón i pel Canal de Panamà a Guayaquil,
Mollendo, Arica, lquique, Antofagasta i Valpa

Servei mensual sortint de Barcelona el día n,
de Vd lència el 26, de Màlaga el 28 y de Càdiz el
cap a New-York, Havana i Veracruz.

raíso.

Línia a Filipines i poris de
Na i Japó
Set expedicions a l'any, sortint els vapors de
Cortula cap a Vigo, Lisba, CàdIz. Cart .gena,
Vajncia, Barcelona. Port-Said, Suez, Colombo,

Siffijkapore, Manils, Hong-Kong, Xang-Hai, Naga
saki, Kobé i Yokoama.

AVISOS

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

IMPORTANTS

Rebaixes a families i en pass2tges l'anacla i torn ula. — Preus convencionals per carnarots
especials. — Ets va tors telen instal•laia li telegrafia sense fils i aparells per a senyals submarines,
estan dotats dels més moderns avenços, tant per a la segiretat dels passatgers com per son confort
i 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 oóits d'exportació. — La Companyia fa rebalxes de 30 per 101 en els nédits de deter
articles, d'acord atnb tes vigents disposi,nuns pel Servei de Comunicacions Maritimes.

minats

SERVEIS

COMBINATS

té establerta una xtrza de serveis combinats pels principals ports, servits
i passatgers per a:
per línies regulars. que li permeten adinetre carrega
i
del
vlar Bàltic i Mar d-d Nord. — Zanzívar, Mozambique i Capetown: — Ports
Liverpool ports
—
—
de l'Asia Menor, Golf Pèr9ir:
India, Sumatra, Xava i Conxinxina, Authalia i Nova Zelandia.
110-llo, Cebú, Port Arthur i Wildivostock. — Niew Orte.siis. S ivannah, Charleston, Georgetown,
Ports d'Am.rica Central i Nord d'Amèrica en el
Baltimore, Filadefia, Boston, Quebec i Montreal.
Pacífic, de Panamà a San Francisco de Califórnia: — Punta Arenas, coronel i Valparaíso, per

Aquesta Companyia

l'Estret de

Magallanes.

SERVEIS COMERCIALS
La Secció que per aquests serveis té est thlerta la Companyia, s'encarrega del transport i ex
hibició a ultramar de Vlustruaris 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

1•IILLOR PURÇa

NT

als que

ens

ajuden

Escultura

DESINFECTANT

The o Elfair Pulol
CURA
mena

Josep M.

tota

de malal

ties infeccioses

Propagueu.lo a
De venda
tes

les

tot

arreu

a to

drogue

Camps
Arnau

ries, apotecaris
i

Religiosa

herbolaris

Desconflen de les inthaelons

Dipòsit general:
Sant Pere Plrfir, 6
Barcelona
TRASLLAT*

Grhcla

Montseny, 77

Disponible

Disponible

-

Disponible

4

Cases que

als que

Ajudem

recomanem

GÈNE,RES

ens

ajuden

PLINT

DE

LOS DOLLARS
CARRER

DE

SALMER(5N,

56

:

GRACIA

DISPONIBLE

BUSCALLA

Rebudes
les noveíaís

SASTRE
a

d'hívern

10, entri.

Exlens assorílí
Formes

a

en

gèneres
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Liquidació de joies i rellotges
per reformes del local
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