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als que

exquisits

Casa

Salmeón, 101
Verd?, 54 (Gràcia)

Central:

Sucursal:

Casa Central:

Salmerón,124(cantonadaMontseny)
Sucursal Sabadell:

Plaça

Pi i

PREUS

í licors

Marga 11,

16

ESPEC1 ALS

BARS,

i

pastels fíns : Víns
Especíalítat en els

Bomboneres

EL

t SOCrETATS

MILLOR

ESTEVE

de marca
encàrrecs

Caixes de luxe : Por

:

cellanes fines, pròpies per

PER A

RESTAURANTS,

LLETER1ES

Dolços

a

CATALA

XAMPANY

LLACI-1 -TOSSA

Es troba en les millors confiteries
La Casa Central
de 100 grams de

obsequtara a tot comprador
cafè, que presentl aquesta

Revlsta, amb una capsa de pastIlles de cafè
amb llet, marca .81 Explorador. (Logrofio).

presents

Encàrrecs

major

í

colmados

detall:

DOLCERIA BOU

Fàbrica
de Pastes
Hlimenfides

J. Torrens
Successor

JOSEP BATLLE

Vda. de J. Llígoria

FLORICULTOR
Especialitat

en

rams

per

a

núvia

Corones
Flors selectes : Adornos
per a salons.—Tot a preus limitats

Passeig de Gràcia,
Diagonal,

ro5

393) Barcelona

(abans

(G.)

Carrer

Salmerón, 96

Abacería Central:

Taula

Barcelona

38

(Gràcía)
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ATZEMS

MAG

GRANS

als que

Les Amèriques
Salmerón, 47

Telèfon 2362 G.

Preu

fixe

REBUDES LES ÚLTIMES NOVETATS D'EN
TRETEMPS en Llanes, Sedes i Cotons fantasia
collecció

Esplèndida
moderns
per

TOT

A

a

:

dols

:

especial

Gèneres

blancs

PREUS
els

rionfserrai Abril
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i
a

ben

assortida

preus de fabrica

REDUÏTS

MOLT

dilous,

dibuixos

Mantellines

Secció

Regalem,

Protessora

en

bombes als infants

Pompes
Fimebres

de l'Aeadtinla

LaCondat, S.A.

Lliçons de Teoria, Sol
feid i Piano a domlclll

La

DARTRIEZ DE LA ROSA, 48, 1.er, 3.a

més

imporfant i aeredifada
de Bareelona

Telelon 1413 6.
Regentada per

Isidre Sarsanedas

L'ESTISORA
SASTRERIA

VILA
smie

Elegància bons
preus : Rebudes
les millors nove
tats per a la tem

porada dThivern.

Salmerón,

80

No confondre-fa an-th
te5 ex-Mortopo tio

Merténdez Pe(ago, 137
teléfon 2856

@.
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Ajudem
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als que

ens

ajuden

GRANS MAGATZEMS

"LAS COLUMNAS"
REBUDES LES MÉS SELECTES NOVETATS EN SEDERL4,
LLANERIA, VELLUTS; ASTRACANS I FANTASIES
DE
COTÓ, PER A ENTRETEMS
ESPECIALITAT

GRAN

EN

TALLER
PREU

BARCELONA

:

Aldabó

PRODUCTES

QUÍMICS

DOL

F1XE

..\1ARC,
•

TELEFOY 218 G.

Drogues

A

PELLETERIA

DE

113 i SANT

SALMER0N„

PER

ARTICLES

2,

4 i 6

(GRACIA)

LLIBRERIA
Objecles d'Escripiori
lele~~1~111•1

Plaça de

I FOTOGRAFICS

SUCURSAL

del carrer de

PERFUMERIA
PINTURES

Rlus

I

Taulet, 3

DE LA LLIBRERIA

CASULLERAS

Clarts,15 - BARCELONA

(

Gran i escollit assortit de llibres

cordes, d'aventures, noveNes
bona mena, devocionaris,
postals, diedaris, calendaris,
quaderns de dibuix, etc., ete.
de
de

Mil~1211111111P

Carrer Menendez Pelayo, 3
Telefon

1031

G.

CASULLERAS
Carrer de ClarIs, 15

Plaça

Rius i

Taulet, 3

'

FLANA
BUILLETÍ-PORTAVEU
DEL

CENTRO

MORAL

INSTRUCT1V0 DE GRAC1A
CASAL
ROS

DE

SOC1AL:

OLANO,

í

9

BARCELONA

N ,i1M.

39
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EL RVND. P. LLUÍS POTELLAS,
DE L' ORATORI DE GRÀCIA
Encara que un xic tardans, venim avui, des de les
planes d'OR I FLAMA, a complir un deure de gratitud

justícia alhora, a la bona memória •del que fou nostre
volgut Pare Prepósit, el Revnd. Lluís Potellas i Es
cayola (a. c. s.), el traspàs del qual ocorregué el 19
d'agost de l'any passat, a l'Oratori de Sant Felip Neri
de Gràcia, a Pedat de 69 anys i 35 de Congregació.
Va nàixer el P. Lluís a Avinyó (Barcelona) i per
teneixia a una família patriarcal i levítica, de la que
i

educació sMidament cristiana.
la carrera al Seminari de Vich, i fou vicari
de Montanyola, Centelles i Sant Hipòlit de Voltregà,
deixant arreu el bon olor del Crist.
EI 15 de ,desembre de 1891 ingressà a l'Oratori de
Sant Felip Neri de Gràcia, on va exercir, a satisfac
ció de tots, la majoria dels càrrecs de la Congregació,
i darrerament el de prepósit.
Unes molèsties al païdor, que d'ençà d'un quant
temps sofria, varen dicidir-lo, a primers de juny de
Pany passat, a fer-se visitar pel catedràtic de Medicina
el Doctor Ferrer Solervicens, son parent i compatrici.
Lanàlisi descobrí una hemorràgia a1 ventrell que l'a
nava debilitant cada dia.
La bonhomia del P. Lluís
i el progressiu aflaquiment i pal.lidesa, donaven a la
seva
faç tot un caire de santedat, inspirant a la gent
frases com aquestes : «El P. Lluís_cada dia fa més
cara de Sant» ;
«Sembla talment Sant Felip».
Des del primer reconeixement, el Doctor Ferrer va
témer que es tractava d'un cranc ; i que per lo mateix,
res de bo
podia esperar-se de la rnalaltia del volgut
rebé

una

Cursà

Pare.

0

F

I

R

A

primers

repòs absolut,

de

L

juliol calgué prescriure

A

M

al malalt

estant des de llavors tot el dia

un

ajaçat.

Una sola excepció, però, va fer el Doctor Ferrer ;
el deixava llevar l'estona menester per a celebrar la
Santa Missa; perquè, com va dir-me aquell Doctor i
fervorós cristià : «Es molt fort privar de celebrar la
Santa Missa a un senyor tan devot com el P. Lluís».
Així les coses, arribà el 5 d'a
I tenia tota la raó.
en que no pogué celebrar la Santa Missa per ha
gost,
nou agreujament que no el deixà
ver sobrevingut un
ja llevar més. Ben aviat rebé Nostre Amo com a viàtic
i combregà cada dia fins la vigília de morir. A petició
del malalt se li administrà l'Extrema unció, dirigint
ell mateix la cerimònia amb una devoció i serenitat que
admiraven. En el període agònic se li va fer la reco
manació de l'ànima, donant-se compte del que feia; i
als pocs segons, el venerat P. Prepósit, juntant ses
mans tremoloses i aixecant la vista al cel, entregava
plàcidament I'ànima a Déu. «Pretiosa in conspectu
Una
Domini mors sanctorum ejus» (Ps. II5-v. 15).
mort santa va ésser, com és natural, el terme d'una
vida santa i d'una malaltia soferta amb resignació cris
tiana.

Era

precisament

en

aquelles circumstàncies,

que

bo i impressionat com estava, una idea forta i conhor
tadora va envair la meva pensa: Veritablement—vaig
dir-me—és cosa bona poder viure en una casa religio
Per
sa, però encara és cosa millor el poder-hi morir. ;
la
recomanació
rebre
el
l'Extrema
unció,
Viàtic,
què
de l'ànima, voltat dels companys, Pares y germans,
i poder disposar a tothora de la dolça companyia del
director espiritual, és certament cosa la més envejable
i confortadora en aquells moments, els més crítics de
la vida!
La mort del P. Lluís causà fonda pena als com
els
panys d'Oratori i als fidels tots de Sant Felip: car
un germà fidelíssim i un
vàrem
gran
perdre
primers
puntal de la casa, i els segons perderen el Pare que
tant els estimava.
Malgrat son caràcter seriós i la sobrietat de pa
raula, era el P. Lluís d tracte senzill i amable, sa
bent-se entusiasmar sempre per les bones causes.
Amant de les tradicions, era flexible a tota innovació
perfeccionar-les. Complid,or escrupulós de
que

pogués

les Constitucions de l'Oratori, donava sempre exemple
amb la seva conducta, com a bon fill del nostre Pare
Sant Felip. Havia dirigit assenyadament innombra

'

A
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consciències, menant-les dretureres pel camí de la
virtut, amb l'ascètica filipona. Feia el bé sense so
roll ni exterioritats, complint al peu de la lletra la
prescripció evangèlica : «Que no sàpiga la mà esquerra
el que fa la dreta». Així, dones, foren raoltes les
llàgrimes que va aixugar amb els seus savis consells
i llargues almoines, anant sempre acompanyat el seu
bles

obrar d'una gran prudència i caràcter resolt.
Ultra ésser un home que tenia gran clarividència
de les coses, era ordenat i metòdic, i per aquest motiu,
sense córrer mai, ho atrapava tot.
Amava entranyablement la Sagrada Litúrgia, l'à
nima de la qual és Nostre Senyor Jesucrist, i un dels
fins principals la santificació dels fidels.
Per aquest
motiu fomentava amb entusiasme el cant del poble a
s ben cert que,
dintre el moviment
l'església.
túrgic de casa nostra, té una significació força remar
cable l'haver-se introduït durant la prepositura dei
zelosíssim P. Miquel Estaragues (a. c. s.), la partici
pació del poble en les Vespres de les diades més senya
lades; cal però recordar també que, després, en el
temps del P. Lluís varen començar els fidels a pendre
part en totes les Vespres cantades de l'any. Donava
bo de veure com 'disfrutava el P. Lluís en les solem
nitats litúrgiques, majorment en les festes anyals.
Era llavors que els senyors cantaires entraven a la sa
gristia, després de l'ofici, a felicitar-li les Pasqües de
Nadal, Resurrecció, etc., i ell, el P. Prepósit, ple de
joia, els deia : «Vaja, ho heu fet molt bé».
Ara va fer dos anys que recordo em deia: «Veieu,
per la Candelera, aniria bé que els senyors cantaires
portessin tots ciri a la process6 i que tothom de l'es
glésia encengués les candeles al temps que demanen
les rúbriques o sigui durant l'Evangeli i des de la
consagració fins a la comunió del sacerdot». L'any
passat, uns dies abans del diumenge de Rams, va dir
me:
«Hauríem de distingir els senyors cantaires de
la demés gent, fent-los preparar un ramell de palma
i olivera per cada un». No cal dir que totes aqtuestes
coses es
compliren al peu de la lletra, tal com ell de

sitjava.

Farà cosa d'un any que, amb motiu d'unes Ves
pres solemnes, vaig dir-li: «Escolti, P. Prepósit, es
taria molt bé que V. pogués fer l'entonació solemne
al Dews in acljutoriwm de les Vespres.»
«D'acord
—respongué ell — hi farem que el que sabrem.» Li

vaig entregar l'entonació manuscrita,

i

començàrem

a

3
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assajar-la, puix
llavors, aquesta

ell no sabia cant gregorià. I des de
entonació ha continuat en totes les

festes solemnes.
Com que el seu cor, inflamat d'amor de Déu, sen
tia de ,debó la Sagrada Litúrgia, d'aquí li naixia el
gust per les cerimònies i l'amor al cant gregorià i als
cantaires.
Era ben natural, doncs, que totes aques
tes coses es posessin a contribució del distingit orato
rià, al venir la seva mort. Així ho va entendre ei
poble fidel que, com a Últim tribut oficial d'afecte i
veneració a l'amat Pare, volgué pendre part en la pre
gària de l'Església, l'ofici funeral, que el 21 d'agost
es celebrà a Sant Felip, corporc
insepulto. Malgrat
escaure's en dia feiner, tots els çantaires comparegue
ren a l'hora senyalada, participant devotament èn les
melodies gregorianes de la missa de Requiem i Absolta
També lj donaren proves de gran estimació els Pare3
de l'Oratori germà de Barcelona, la clerècia, que hi
assistí en nombre considerable, i el poblite fidel que
omplenà l'església de gom a gom.
Des del Cel es recordarà de nosaltres i les nostres
coses aquell
que tan ens havia estimat a la terra.

ALEIX
Gràcia

SOLE,

Pvre.

i febrer de 1927.

L'HOIVIENATGE A M.
NOSTRA

COLLELL

ADHESIÓ

Amb tota l'ànima ens adherim a l'homenatge que
Lluís Bertran ha proposat per al meritíssim ca
Ell ha estat un mestre d'acció i de
nonge de Vich.
Societats
com la nostra han d'ag-rair sempre
paraula.
al cordialíssim amic, al literat eximi i al promotor in
caiisable de tota mena d'obres i campanyes, la gran
difusió d'idees, de moviments i d'ideals redemptors
amb la qual ha contribuït molt fortament a mantenir
la tensió d'esperit, l'entusiasme i el seny dels nostres
homes. Que aquestes planes portin, doncs, a la seva
taula pairal el testimoni de nostra veneració, mentre
des d'aquí estant demanem a Déu que ens el conservi
molts anys encara, treballant entre nosaltres.
en

•
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TASCA

A

NOSTR

LA

ESCOLAR
Hora

Festivitat

Dia

Febrer 28

Dilluns de Carnaval

2‘30

Dimarts de Carnaval .

1

Març

.

»

»

»

»
»

»

»

4
6

»

9

»

13

»

16

»

»

Primer divendres

.

.

Diumenge

Dimecres
19- Festa de S.

»

20

Lloc

Missa
Excursió

Al Besós.

Missa

Font del Lleó.

2`30

Excursió

8`30
8-30

Missa de Comunió.
Missa

.

Parròquia

8

Josep

Diumenge

8`30
8`30
230

»

23
27

Dimecres

Diumenge

8`30

»

30
i

Dimecres
Primer divendres.

»

6

Diumenge

»

g

.

.

•

Abril

.

Excursió
Missa
Missa

230

Missa

en

aquest

mes,

un

neguit

burxar l'ànima de Vinfant ;
el de trobar-se ja a la meitat de curs.
A mig camí de la pujada, amb els dies
que s'allarguen i el cel que recobra les
blavors primaverals, el noi sent també
el pèndul del camí
recorregut. El joc
nou ve a

aleshores

es

torna

joia explossiva

per

de

del

Montseny.

Montseny.

Galvany.

Convent de Carmelites del
carrer de Montseny.
de Càn Gomis.
de Jesús.
.
Convent de Carmelites.

Camp
Parròquia
Parc de

Sortida

La Candalera tanca el cicle nada
lenc i esponja momentàniament l'à
nima de l'infant amb una revivalla de
l'alegria de Nadal. La lluminària de
'les candeles sembla que faci més res
plendents els rastres llurs i cantin amb
un adéussiau avariciós les nadales li
túrgiques i populars. Així se'ns apa
regueren els nostres nois en l'ofici dei
dia 2 de febrer, celebrat amb tota so
lemnitat en la parroquial de Jesús.

Acabat,

Camp

Sortida
Missa

2`30 Sortida
8`30 Missa de Comunió.

8`30

Dimecres

de

Parc del Guinardó.
Convent de Carmelites del
carrer de Montseny.
Camp d'Aviació.
Convent de Carmelites.
Convent de Carmelites del
carrer

»

de Jesús.

Convent de Carmelites del
carrer

Diumenge

MARÇ -ABRIL

:

Acte

2`30 Sortida
8`30 Missa

Dimecres

»

CALENDARI

Montjuich.

han aprofitat el
ben
sols
bé
alleugerament
temps,
cfímer per als qui l'han desaprofitat.
El somriure dels Sants Reis ja s'ha
esborrat del tot en la llunyania i s'han
anat en orris totes les joguines que
aquells els portaren. Què farà més
passadora aquesta temporada àrida del
curs? La pilota de futbol és la que
s'ofereix de fatillera sempre. Bot i re
bot, s'exalta en l'aire, rodola brun
enta arran de terra; els escomet i
s'allunya per atansar-s'hi de nou, amb
una fúria bèl.lica o bé lliscar damunt
I els
els cossos amb un refrec suau..
amb
caracte
nois,
l'apassionament
rístic, l'empaiten, i l'acometen, i la
llencen cel amunt i se'ls enduu mig
enlaire, i la llum que cau sobre llurs
els

qui eficaçment
o
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mirades sagaces els torna més bells.
La pilota és la gran amiga dels in
fants. Encara que sovint els faci com
mig renyir. Ella mateixa els torna

estreta més ro
Tots els part;ts d'a
quest mes, que han estat tres, entre
els dos nostres equips escolars han rei
xit cVallò més interessants. Som al bo
de la temporada. Al mes entrant, pe
rò, s'haurà de deixar una mica solità
ria l'amiga pilota per altres juga
des, les quals, per això, no deixaran
d'ésser menys interessants. Una d'a
questes serà el concurs de pesca amb
a

atansar

tunda

amb

una

d'amistat.

canya.

Els nois,

enmenen

que

la màxima

energia
;mpulsió, caldrà que pro
vin la màxima força en la contenció.
L'harmonia de les dues és la que
en

la

l'esperit i
reïx
el noi
vigoria
de•
tot i
que
aprofitar-se
perfecte,
sap
adaptar-se a les més diverses circums
proporciona l'equilibri
la

del

cos.

I

de

en

tàncies.

No podem tancar aquest reportatge
escolar sense inscriure el nom del gran
•pedagog Pertalozzi, el centenari de la
mort del qual es celebra aquests dies.
Els nostres nois en llegiren la seva
biografia i escoltaren amb interès l'ex
plicació de les lluites i afanys que féu
per tornar rescola senzillament més
humana. Tots els infants el deuen
d'estimar i ésser-li reconeguts. Sigui
Pertalozzi el guiador de tots.

loventut
Assolí enguany un relleu especial
l'Aniversari de la fundació del Centre,
amb motiu d'haver-se dedicat la festa
a l'enaltiment de la
•Congregació re
centment fundada en la nostra Joven
tut.

•

Hi hagué els actes que són de con
suetud en aquestes ocasions: ço és,
Ofici al matí i vetllada a la tarda.
L'Ofici celebrat a la parròquia de Je
sús, pel nostre Sr. Rector i Consiliari
Rnd. Marcelí Garriga, fou una mag
nífica demostració de la vitalitat i dels
sentiments religiosos de nostra Socie
que aportà a l'acte un contingent
nombrosíssim de senyors i de joves,
que amb les noies de l'Orfeó i els nois
de les Escoles omplien la meitat de

tat,

l'espaiós temple parroquial. Honoraren_

l'acte representacions de les Congrega
cions Marianes de Gràcia i de la dels
PP. Jesuïtes de Barcelona. Tothom,
amb el llibre a la mà, cantà la missa.
Amb exemplar pietat i amb remarca
ble justesa, i tothom s'acostà a rebre
la Santa Comunió. Mossèn Alfons Mu
ñoz, director del Casal .dels Lluïsos,
tingué la gentilesa envers la nostra
Congregació de fer l'homilia, en la
qual aplicà la doctrina de l'Evangeh
del dia a l'obra de l'Apostolat per la
Joventut, vessant-hi en tot el discurs
aquella competència, la sinceritat i l'a
fecte que sols poden tenir els homes
que com ell •esmercen íntegrament
seva activitat en aquesta obra.
L'acte de la tarda fou un digne aca
bament de la festa amb tan bells aus
picis començada. El concert de 1'Or
fe6, ben fet com de costum. El mes
tre Pérez ens oferí un bon programa.
A més de les peces populars, n'hi ha
via tres de la que podríem dir de gran
istil, aptíssimes per fer conèixer la và
lua de l'Orfeó, i donar major relleu a
l'acte.
Després d'un petit descans, i
presentació del conferenciant pel se
nyor Rector de Jesús, que
l'acte, el R. P. Manuel Vergés, Di
rector de la Congregació dels PP. Je
suïtes, donà una conferència sobre

prèvia

presidia

l'esperit

de

les

Congregacions Maria
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l'havem de catalogar entre
memorables que s'han sentit

nes, que

més

nostre Centre. Amb

les
en

aquella eloqüència

càlida que no és producte retòric, sinó
vehemència d'expressió i pregon senti
ment de ço que
gés exposà les

predica, el P. Ver
qualitats característi

es

ques que constitueixen el congregant,
els resultats que d'aquestes virtuts cal
esperar-ne, i com l'amor i la protecció
de la Verge Maria enlaira el cor dels
joves amb la satisfacció de totes les
nobles aspiracions que desvetlla aques..
ta hora en què floreix la vida. Tor
hom ovacionà justíssimament rillustre
jesuïta i acabà la festa amb generals
felicitacions al conferenciant, a 1 Con
gregació tan bellament honorada i a la
Junta organitz,adora dels actes. Que
Déu i la Verge ho beneeixi tot, i tot el
Centre pugui gaudir-ne els òptims
fruits que prometen aquests actes.
Nostre

agraïment

a

les

personalitats

acompanyaren, en especial al
Rnd. P. Superior dels PP. del Cor de
Maria, i a totes les Congregacions re
que

ens

presentades

en

racte.

Cicle de Conferències d'Art.—Orga
nitzades per la Secció de les Arts,
s'inaugurà el dimecres, dia 19 de ge
ner.

El

tema

eseollit pel primer

con

Sr. Samsó, President de
fou
l'Art en la Prehistòria.
Joventut,
Estudià les diferents èpoques dels
primers temps del Paleolític al Neo
lític, demostrant com .rArt és una de
les primeres necessitats humanes. Amb
nombroses projeccions de dibuixos re
constituïnt la Flora i la Fauna del
Quaternari i Terciari, dit senyor do
cumentà la seva conferència que inte
ressà fortament.
Continuà el cicle, els successius di
ferenciant

mecres.

El

dia 26 de gener, el consoci senyor

Demetri Fullà desenrotllà la seva, so
ta el tema «L'Art Modern en les se
ves aplicacions en general». Relata el
procés o evolució artística que comen
çà en Goya fins arribar a l'Impressio
nisme i Cubisme dels nostres dies. Els
nous corrents han permès una major
desinvoltura en l'aplicació de la for
i rolor que el conferenciant de
ma
mostrà als assistents amb diversos gra vats que corroboren el seu treball.
de nos
President de la
Delegació d'Art, D. Francesc Caru
lla, en la seva conferència sobre l'Es
cultura ens diu que ja en la Prehistò
ria les primeres demostracions artísti
ques són vers aquella modalitat de
l'Art. Passa a explicar l'Egipte en les
El 9 de febrer, el
tra aula de Dibuix i

professor

grans èpoques: Menfita,
i Saita. Ens detalla l'Art
Cristià i el Bizantí, que es caracteritza
per la manera d'escultura, remarcant
de pas l'importància d'Irlanda en
aquest període que aguanta rArt fins
Fou il
al naixement del Romànics.
lustrada amb interessants projeccions.
L'última d'aquesta sèrie tingué lloc
el i6 de febrer, i deguda al Vice
secretari Sr. Xavier Coll, sota el tema
«L'Art Romànic». Historià aquest
Art en son principi, desglobant-lo en
dues zones d'influència i subdividint
lo en diferents escoles : italiana, ale
manya, anglesa i francesa. A Espa
el
nya es manifesta en tres grups
de
l'asturià
i
el
entra
castellà,
català,
ple en aquest últim per estudiar tots
els aspectes de l'art romànic i amb
interessants dispositius que refermen
la seva dissertació, acabà recomanant
el màxim fervor a aquesta època de
l'História de l'Art tan íntimament lli
seves

tres

Tebana

gada

a

les

nostres coses.

Delegació d'Art al clore aquesta
primera tanda de Conferències, fa av;
La
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nent el seu

agrahnent i satisfacció ,per
l'entusiasme amb què han estat rebu
des, com ho palesen l'atenció dels
nombrosos amics socis de .foventut que
han omplert le seva Sala.
Els darrers actes han sigut portats
a
cap en les següents dates :
Visita als
Hispano-Suissa. Foren
recorregudes per complert les grandio•
ses instal.lacions
que aquesta impor

Diumenge,

F

L

senyenca,

/1

fent el

;ona, Granollers,
Sant

Marçal,

M

recorregut

A

:

Barce

Balenyà, Viladrau,

Poble de

Montseny,

lautordera i Granollers," des d'on,
tren, retornaren a la nostra urbs.

Programa

23 de gener

de

Pa
en

Març

Tallers de la

tant

Companyia productora d'automò

bils i motors d'aviació té a Sant An
dreu. Les diverses seccions de la fà
brica sigueren detingudament visita
des i explicat llur utillatge pel senyor
Cisa i diferents empleats de la casa.
30 de gener : Es portà
l'excursió fotogràfica a l'an

Diumenge,
a

terme

tie Monestir de Sant Geroni de la Mur
tra. Oïda la missa de 7, s'emprengué
la caminada per la Travessera fins a
Sant .Andreu i Santa Coloma de Gra
manet. S'iniciaren les fotografies amb
la nova església de Santa Coloma.
Després anàrem al serrat veí, del qual
es veu Sant Geroni, poguent contem
plar també per la parat S. O. l'es
plènclid panorama del Pla de Barcelo
na amb el mar pel límit i el Riu Besós
a primer terme. A poca estona passà
rem
per la «Torra Pallaresa», casal
ben conservat, del segle xv, que també
n'obtinguérem plaques. Finalment ar
ribàrem a Sant Geroni, edificació tam
bé del segle xv, si bé amb alguna ad
dició ,cle dates posteriors.
Els antics
de
la
claustres,
façana
l'Església vella
i la Torra Quadrada és lo més remar
,-able arquitectònicament. També apro
fitàrem 'un clixé amb la bonica Creu
de Terme, gòtica, apariada amb uns
braços de fusta que reprodueixen ço
que era abans.

El
clista

diumenge, el Grup Ci
emprengué una excursió Mont

Dimecres, 9.--L'acostuma.da reunió
setmanal serà completada pel distingit
publicista Dr. Geroni de Moragas, el
qual 'clonarà una interessant conferèn
cia sobre «El ciutadà».
Diumenge, I3.—Excursió

serrat, pel Grup

al Mont
ciclista. Vocal : M.

Cisa.

Dimecres, i6.—E1 Dr. Antoni Bat
lle, Consiliari de Joventut, començarà

tanda de conferències que conti
els successius dimecres de
Quaresma, sobre «Les persecucions
dels primers segles».
una

nuaran

Dissabte,
matí, partit de
futbol d'entrenament i esbarjo, entre
els socis de Joventvt.
Camp i hora s'avisarà oportuna
ment.
Vocal : Ramon Freixas.
Diumenge, 20.—Visita al vaixell
la Companyia Trasatlàntica «Reina
Victòria Eugènia».
Aquesta visita és en comptes de la
de
que es tenia d'efectuar el passat 27
febrer a l'altre vaixell «Infanta Isa
bel» i que no es pogué portar a cap
per haver canviat de dia de sortida.
Havent fixat la Companyia un nom
bre de visitants molt reduït, és precís
inscriure's aviat.

mateix

de

Dimecres, 23.—Segona conferència
Quaresma, pel Dr. Antoni Batlle.
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Diumenge,

Itinerari
de

:

2

Les

l'Espinagà,
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7.—Excursió collectiva.
Planes, Rierada,
Serrat de els Esquer

Font

des, Papiol i Molins de Rei.
Reunió Missa de set, a Sant Felip.
Cal portar-se ministra, doncs no es
retornarà fins al vespre. Vocal : S.
Reventós.

VISITA

El diumenge, dia 6 de febrer, pel
matí, tingué lloc l'anunciada visita a
l'Institut de Cultura. La inscripció
fou nodrida, passàvem de la trentena,

quals hi havia diverses da
miselles. Arrivàrem a l'Institut a les
onze. Hom ja ens esperava. La senyo
reta Neus Iborra s'encarregà de fer
nos els honors de la casa.
Primerament ens mostrà alguns dels
salons destinats a atendre les visites,
entre els

en un

dels

quals, despatx presidencial,

l'honor d'ésser rebuts per
sonalment per la Sra. Francesca Bon
nernaison Vda. Verdaguer, presidenta
del susdit Institut, qui ens donà la
benvinguda i tingué per a nosaltres
Paraules tan afectuoses com l'oferir
nos el
casal, bo i pregant-nos de tro
bar-nos-hi com a casa nostra. NG cal
dir com li remerciàrem sincerament
tanta gentilesa i li oferírem també el
nostre Centre Moral.
Seguidament
anàrem visitant les diverses dependèn
cies acompanyats de la Srta. Iborra,
la qual amb gran amabilitat, ens ex
plicava la destinació de cadascuna. El
casal de l'Institut de Cultura és com
un petit món. Hi trobareu de tot. Ben
entés, de tot ço que faci referència
amb l'educació i cultura de la dona.

tinguerem

11v1

L

F

/1

Cal, però, donar al mot «cultura»
sentit just, sense pedanteria.

el

Com elements de cultura per les aso
ciades l'Institut compta, ultra les clas
ses de cultura general, mecanografia,
estenografia, etc., amb una Sala de
Lectura i Biblioteca, en la qual hi ha
establert el préstec, molt ben nodfda
de llibres i revistes, un Museu amb
bells exemplars zoològics, un Saló
d'actes, aihora Capella, on s'hi donen
conferències i espectacles i on hom hi
celebra també les funcions del culte
pròpies de l' Institut.
A més, la cultura, podríem dir-ne,
domèstica hi és atesa d'una manera
especial. Veureu una sèrie d'aules es
plèndides, destinades a cosir, planxar,
brodar, confeccions, flors artificials, et
cètera, ultra la cuina pels exercicis
pràctics sota la direcció immediata d'un
cuiner.
Hi ha a més la Borsa
Treball,
una de les seccions importants de la
casa pel gran nombre d'operacions que
executa. Allí acuden totes les associa
des que cerquen collocació d'acord amb
les pròpies aptituts. També gran nom
bre de cases comercials hi fan cap se
gons les seves necessitats. Tant és el
prestigi de què dita Borsa de Treball
disfruta.

En fi, una
tots aspectes,

organització model

en

bon gust, una poli
cura del detall, que us cor
una
desa,
prenen tot seguit, el qual, junt amb el
confort i netedat que allí impera, fan
que

emporteu una impressió
inoblidable.

us en

cellent i

un

ex

Repetim tot el nostre agraïment per
múltiples atencions rebudes i fem

les

perquè de la mútua coneixença en
un major guany espiritual per
tots plegatas.

vots

resulti
a

in
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Orfeó

Montserrat

Encara

celebrats pel
dia
6 de febrer
diumenge,
últim, en commemoració del LVIII
aniversari de la seva fundació, se'n
dóna compte en altre lloc d'aquest
Portaveu, en el nostre deure de cro
nistes de l'Orfeó Montserrat creiem
que és oportú fer esment especial de
la part a ell confiada i de la que, dit
sigui amb justícia, en sortí ben airós.
que dels actes

Al matí, a la Parròquia de Jesús
cantà 1a Missa Fons Bonitatis, Him
nes Ave Mater, Adoro te i Pange Lin
gua, junt amb la Juventut i Escoles
del Centre; i a la tarda estigué a son
càrrec la primera part de la sessió que
tingué lloc en el nostre saló, cantant,
en el concert donat, demés d'un triat
nombre de cançons nadalenques, el
«Cant de la Senyera» (Himne dels Or
feons), Millet ; «Psalm 150», Cèsar
Franck ; «Pregària vespertina», Hay
du ; «Alleluia dEl Messies», Han
del; totes les quals foren premiades
amb forts aplaudiments.

En aquest concert

es

presentaren les

orfeonistes per primera vega
da en el Centre abillades amb vestits
blancs, oferint el conjunt de l'Orfeó
amb aquesta escaient uniforinitat una
nota bellament simpàtica d'elegància i
distinció.
Crec que seríem injustos si no féssim
una volta més la importància
que té per al Centre l'Orfeó Montse
rrat, puix amb ell la Societat, valent-se
dels seus propis medis, pot organitzar
actes com el que.fem referència en !a
forma que ho féu. A la solemnitat que
revestí la Missa a la Parròquia de Je
sús no hi ha dubte que hi contribuí la
justesa amb què foren executats els
•cants litúrgics, i aquesta justesa sols'

ressaltar

pot obtenir

feó,

Centre el

gentils

d'un element com l'Or
aquest aspecte es troba
convenientment preparat, i a la tarda
la memorable sessió fou organitzada
contant amb el concurs de l'Orfeó
es

que

en

Montserrat,

que féu un digne marc a
la notable conferència que donà el
Rvd. P. Manuel Vergés, S. J. Els
sacrificis que el Centre ha vingut fent
pel sosteniment del seu Orfeó, consi
derant-lo un valuós element per a la
seva actuació, van donant ja els seus

fruits.

Teatre
Acabada ja la tanda de representa
cions en la que en podríem dir, tempo
rada teatral de 1926 a 1927, i inter
rompudes durant la present Quares
ma per a ésser continuada en la vinent
Pasqua de Resurrecció, ens permetem
fer algun comentari referent a la im
pressió que el seu resultat, en el nos
tre entendre, haurà deixat.
No és que pretenguem fer la crítica
de les obres representades, ni de la

interpretació

que

hagin obtingut

per

dels socis del Centre que les han
executades, perquè això ja ho havem
fet referent a algunes en el transcurs
de la temporada, i, demés, l'espai de
què disposem no ens ho permet.

part

havem de dir que en
aquesta temporada s'hi ha notat una
remarcable millora en la presentació i
execució & les obres, ço que posa de
manifest la cura i atenció que hi ha
hagut per part de la direcció i la vo
luntat i esforç que hi han posat els
socis actors. El públic nostre així ho
comprengué i correspongué a aquests
bons desigs, assistint assíduament a
les representacions donades.

Generalitzant,
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ben acollides les
s'han donat, or
nostre incansable con
pel
soci Sr. Jarque, el qual s'ha esforçat en
oferir-nos cintes de innegable valor ar
tístic i àdhuc força interessants. En
fi, la temporada passada ha estat, haix
tots conceptes, un èxit.
Siguin doncs aquests mots de feli

També han sigut
sessions de Cine que

ganitzades

Abril
re»,

11I

de La Gardè
de la selva»,
«Los ases del ferroca

3.—«Juramento

5.a part ;
delator»,

humo
rril».

«Lobo

Abril io.—«Exprés en peligro»,
«El secreto del río perdido», «Fuistes

valeroso»,

«Oferta y demanda».

citació, d'especial encoratjament

per
als voluntariosos socis que formen l'E
lenc dramàtic, recomanant-los que con
tinuin organitzant amb nou dalit i en
actes d'esbargiment, que
aparentment siguin una re
creació, no per això deixen de signi
ficar, per als que hi intervenen, mo
cert

aquests

encara

que

lèsties i sacrificis que tots
i la Societat agraeix.

reconeixem

Pellícules que es projectaran
dies indicats a continuació:

en

els

NOTICIARI
Durant el mes de febrer
els següents socis :

Actius

re», i.a

part;

Pere Arolas Vergés
Antoni Payà Silvestre
Joaquim Ponsa Faral.
Antoni Moliné Civil
:

Josep Cantó i Viladot
Joaquim Vehils Antoja

Març I3.—«Juramento de La Gar•
dère», 2.° part ; «Echando chispas»,
«Encrgate del nifio».

NAIXEMENTS

Març 2o.—«José (2.a jornada), «Ju
La Gardère», «Que viene

Felicitem al nostre consoci En Ma
tias Trepat i a la seva esposa Na Ma
ria Civit pel naixement de la seva fi
lleta Antònia. Que el fruit de benedk
ció que Déu els ha concedit sigui la
alegria de la seva lïar i el goig Cle la

oro».

seva

Març I9.—«José» (i.a jornada), «Ju
ramento

«Indalecio

de
y

La Gardère», 3.a part
familia».

ramento de

el

in

:

Protectors
de La Gardè
«Devorando kilómetros».

Març 6.—«Juramento

han

gressat

Març 25.—«La hija

«Juramento

de La

«Haciendo cine».

del

corregidor»,

Gardère», 4.° part;

Març 27.—«Juramento de La Gar
dère», «Valor salvaje», Exposición de
nifios».

També els joves esposos En Antoni
i Na Mercè Martín han vist
endolcida la seva llar amb el naixe
ment del seu primer fill, que ha sigut
batejat amb el nom d'Antoni. La nos
tra enhorabona al soci del Centre se
nyor Comas i a la seva mu.11er per tan
faust aconteixement.

Comas
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tellas. Uns, i altres foren rebuts per
individus de la Junta Directiva, que
els acompanyaren durant la visita al
pessebre, fent-los visitar de pas les
dependències del Centre, especialment
les escoles reformades, de les quals eii
feren grans elogis.

OBITUARI
El

de febrer últim féu son
Vilarós
més an
tics amb que contava el Centre. El
mateix dia morí també el soci protector
D. Juli Mitjans i Vilageliu (a. c. s.).
Repetim a llurs famílies el testimoni
del nostre més sincer condol i recoma
nern
als socis del Centre i llegidors
d'OR I FLAMA que els tinguin presents
en les seves oracions i se serveixin as
sistir a. les misses que es celebraran
en la Capella de les Germanes Carme
lites, carrer de Montseny, a dos quarts
de nou, el diumenge, dia 13 del cor
del senyor
rent, en sufragi
Moliné, i el diumenge, dia 20 del cor
rent, en sufragi de l'ànima del senyor
dia

2

traspàs D. Antoni IVIoliné i
(a. c. s.), un dels socis actius

Ens plau donar comptc d'aquestes
visites, no sols per la consideració que
signifiquen envers les coses del Cen
tre, sinó també perquè entenem que

entre les societats que tenen per

les rela

estrenyer

fi el foment
l'esperit re
celebrant
amb alguna freqüèn
ligiós,
cia actes de germanor .que tendissin
estimular i fer més fructífera l'obra
de moralització cristiana que perse
gueixen. Així s'indieà oportunament
entre els naturals mots de cortesia que
es creuaren
entre visitants i visitats.
—Fou un èxit la primera de les «Vet
llades joioses del dijonsn, que tingué
lloc el dia 24 darrer. Es projectà La
carta dels Reis, i després el Teatre de
Titelles dirigit pel Sr. Aureli Cap
many, féu passar una agradable esto
na al públic.
Els dijous dies ro i 24 es continua
ran la- sèrie de vetllades amb bones pel
lícules i gracioses atraccions.

Mitjans .
El

dia 23 de gener últim efectua
visita al Centre un estol de
veïns de Rubí, presidits pel seu zelós
Rector, Mossèn Josep Guardiet, per a
veure
el nostre premiat pessebre, de
quina distinció ja n'estaven assaben
tats. Amb igual motiu vingueren el
dia 2 de febrer molts orfeonistes de
l'Orfeó Sallentí, acompanyats del seu
prestigiós Director Mossèn Josep Po
—

convenient

cions

-principal

del'àninia

ren

'seria

una

AVÍS
EI dia de Sant

Josep

de Carmelítes del

hí haurà Ia missa

carrer

regIamentàría

Montseny,

de

a

de Ia

dos quarts de

Societat

nou, a

Ia

al Convent

qual

hí deuen

assístir totes Ies seccíons del Centre

Aquest

número ha

Tipografia Emporivin,

S. A.

passat
•

censura

per

Telefon 5329

A.

•

governativa

•Ferlandina, gi

•

Barcelona

Cases que

Ajudem

recomanem

als que

ens

Lector!...
Segurament entre sa família hi haurà
a qui l'interessi el contingut en aquesta
mateixa pagina, però Ia concernent al
pròxim número, corresponent al ines
d'Abril, potser

No ho
sa

vostè mateix.

oblidi!

fixar-se
el

a

fi

ella i molt especialment

en

econòmic, que

els lectors d'Or

Per avui

Vestir
i

a

es

dedicarà

a

en

tots

Flama interessats.

guardarem el

secret

elegant

bon preu

costa

més

saber

a

Heus-ho

no

que

on?...

aquí

SASIRERIA MARTIN
CARRER

GOYA, 6

BARCELONA

ajuden

Cases que

recomanem

Ajudem

als que

ens

ajude

ES SERVEINEK AND ENACTITUD I RAPIDESA LES RECEPTES
D
SENTORS METGES OCULISTES

PRODUCTES
BODAR, GE
VAERT, RAUFF,
AGFA I ALTRES
HAROUES

PAPERS,

ç

PLA

QUES, PEL II
CULES I AC

I

Oplica 1 Arlicles
Folograiíes

ClisA TORRAS
Salmerón, n: 83
(davant la parada
dels Iramvles)

LCESSORIS

LENTES I ULLE
RES DE TOTES
MENES AMB OR,

C014/111,NAPATS
I NDIUEL rium
TATS

AMB
CRISTALLS DE
LES MILLORS
QUALITATS

Grans laboralorls per a Ireballs d'alIcionals I InünstrIals

Cases que

Ajudem

recomanem

als que

ens

ajuden

Companyia Trasafiànlica
Vapors

Correus

—

Trasatlitnlics
Serveis:

RÀPIT.—Nord Espanya—

Cuba Mèxic

Argentina
MEDITERRANI.— Filipines-Japó -Xina
EXPRESS.

Mediterrani-

Servei

tipus Gran
liotel, T. S. P., Ra
dlotelefonla, Orques
tra, Capella, etc.

MEDITERRANI.—Costa Firme- Paeffie
MEDITERRANI.— Cuba -Mèxic
MEDITERRANI.— New-York
MEDITERRANI.— Fernando Póo

Per

a

informes,

Oficines de la

a

les

Agències

Companyia

de

la

A

Barcelona:

Via

Medinaceli, 8

Disponible

-

els

principals

ports

Consignalari:

Companyia

Plaza

en

Layetana,

5

d'Espanya

A. .121POL

als que

Ajudem

Cases que recomanem

GÈNERES

cns

ajuden

PUNT

DE

LOS DOLLARS
CARRER

DE

SALMERÓN,

CLÈRIES
JOIER

56

GRÀCIA

:

S'ARREGLEN I
REFORMEN JOIES
rsfl

Salmerón, 127

8, jruent

ESCULTURA RELI610SA

JOSEP M1A CAMPS l ARNAU
Carrer

Barcelona

Montseny, 27

(Gràcia)

Acaclèmia cle Pràctiques Comercials
SALMER.Ó.N, 11, 1.,

Teneduria de llibres : Càleul mer
cantil: Corre4ondencia ; Taqui
grafia Reforma de lietra : .Me

canografia

:

Ortografla

:

Tehion 200 G.

2.4

1);buix

Hores:

De 5

tarda

a

10 nit

azeses ISer a Senyoretes en
locals intleiSenelents

