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LA

MUSICA

LITÚRGICA

(Continuació)
En nostre cas el fet de tornar a lo antic no cons
titueix cap perill d'artificial academisme, ja que l'Es
glésia, en les seves primeres obres ens ensenya d'una
faisó clara les normes de l'evolució i desenrotllament.
En efecte, la revelació cristiana, a l'aclarir el con
cepte de bellesa, fecundà l'estètica i contraposà a la
placidesa i quietud hellèniques, el sant desfici de
lo infinit.
diví. Mestre va ensenyar als seus dei
xehles un ideal de bellesa molt més adequat a la hu
mana
naturalesa, puix l'home que tot ell és desig i mo
viment no pot quedar satisfet amb un ideal de quietud
en
aquesta vida. I si bé és veritat que el romanti
cisme ben entès ha sigut amb el temps, fruit de la
revelació, la música de l'Església, des dels seus pri
mers dies, està sadollada d'un sublim romanticisme.
El terreny de les catacumbes fou el primer de rebre
les aigües regeneradores de l'art.
Allí elk primers
cristians, encara que sepultats en terra, s'oblidaven de
la terra i pensaven en el cel ; per ells cada paraula
de l'Escriptura era quelcom de viu, quelcom de prego
nament emocionant que consolava al fill del darrer màr
tir, que encoratjava el que dintre de poc moriria per
Crist. Aquelles ànimes sadollades de sacrifici veien molt
clar, baix les espècies de pa, la Sang vermella de l'A
nyell immaculat i en el fervor d'esperit, la senzilla
inflexió de la salmodia, l'entonació humil del Pater
Noster avivava aquell foc inestingible, i encenia
aquells rostres beatífics, que "s'apropaven a la Sagrada
Taula com qui s'atansa al cel, i rebien en llurs mans
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el diví Cos i bevien la divina Sang, i
d'una intensa emoció en la mateixa Di
vinitat. Per aquesta raó no pensen sinó en cantar
Alleluia, i amb aquesta paraula s'extasien, perquè és
l'únic que manifésta en certa manera llur estat d'à
nim ; i la mateixa paraula surt de sos llavis amb di
i amb una sola lletra d'aquesta pa
verses melodies,
raula modulen llur veu, perquè ja no saben com ex
pressar llurs sentiments; i aquelles voltes subterrà
nies s'enlairen fins als cimalls del cel curulles d'una
música tant intensa com humil, tant casta com apas
sionada. De tal manera és la nostra música, que no
i

en

llurs

cors

s'embriagaven

es

comprèn

fe

sens

un

viva, ja
Escriptures. Aquest

text

sagrat,

que

no

es

•saboreja

que ha nascut de la fe en les
és el verdader ressonador que
farà arribar fins a nostres vides els accents del cel;
ens hem de collocar en aquest accent
litúrgic, si volem
gaudir plenament del sublim drama litúrgic. Heus
aquí el verdader romanticisme; heus ací el bell des
concert entre el fons i la forma; en aquestes llargues
vocalitzacions gregorianes; en aquests jubilus co
lossals en que exclama el poble sobre la a del Allelluia,
resalta la desproporció entre l'intens afecte i els mit
jans per expressar-lo, i aquells refilaments que en
l'epera decadent resultaven ridículs apare-ixen aquí
d'una sublimitat encantadora.
i fora de
s ridícul
lloc el posar-se a refilar quan s'ha de parlar secament,
entretenir-se en alegrar als espectadors, en lloc d'a
temoritzar-los amb la declamació vehement; però quan
la paraula ha arribat al seu terme, i no obstant encara
queda molta cosa per dir, llavors es palesa el desbor
dament musical justificat per l'emoció intensa. Mireu
com el mateix -Wagner, a l'acabar el duo de Tristan,
fa vocalitzar als seus protagonistes, alienats pel seu
metafísic i boirós amor. El gran efecte que ens pro
dueix aquest procediment és degut a que està molt
justificat pel gran crescendo anímic que el produeix.
Doncs bé, una semblant exaltació musical és la que
ens produeixen nostres grans
solemnitats, però per viu
re-la bé és necessari haver anat al temple, no a de
lectar-se externament de la música, sinó a viure mit
jançant l'oració, al drama intern •de nostra fe, i sola
ment llavors ens serà permès el gaudir sensible i mu
sicalment de les divines emocions.
sens

una

A.

MASSANA, S. J.
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LA

QÜESTIÓ

DELS LLOCS SANTS

Alguns fets esdevinguts en aquests últims temps
han •donat un caire •dactualitat i d'interès •a la qüestió
dels Llocs Sants ; inútil insistir sobre la seva impor
tància; certament que és una d'aquelles en què hi hau
rien de posar esment tots els catòlics i almenys conèi
xer tot veritable cristià.
I, no obstant, seria temerari
afirmar que és ben restringit el nombre d'aquells que
es donen compte exacte
dels grans interessos que hi
intervenen. Pensem, doncs, que serà fer obra útil
recordar, en un breu resum, els fets històrics sobre els
quals reposa més bé l'estat de la qüestió i com encara
som lluny d'una solució satisfactòria.
L'expressió Llacs Sants serveix per designar els
llocs tradicionals de la Palestina, santificats pel nai
xement, la mort i la resurrecció del nostre Mestre diví.
No és pas necessari discutir aquí l'autenticitat d'a
quests diferents indrets ni recordar com foren recupe
rats i restaurats per Constantí. Les persones que de
sitgin conèixer, amb claredat, el que es refereix a
aquest objecte, fàcilment ho podran trobar. El nostre
fi és, primer de tot, estudiar la qüestió dels Llocs
Sants en el període que ha seguit al gran cisma d'O
rient, en el segle Ix. Abans d'aquest temps no se'n
fa qüestió.
Establerts aquests preliminars, la història ens en
senya que quan la presa de Jerusalem pels musulmans,
l'any 637, els cristians obtingueren del califa Omar el
permís de conservar llurs esglésies i santuaris. Es con
ta que Omar, trobant-se un •dia, a l'hora de l'oració,
en
l'Anastasi (església de la Resurrecció o del Sant
Sepulcre), refusà de pregar en aquell lloc, de por que
després els seus en prenguessin ocasió per a transfor
mar

aquesta església

en

mesquita. Dissortadament

no

sabem quins drets foren llavors concedits als cristians
Els grecs pretenen
per Omar sobre els Llocs Sants.
la cus
que ell confirmà el Patriarcat de Jerusalem en
tòdia dels Llocs Sants, que, asseguren ells, li havia
estat abans confiada per Constantí.
Siga el que siga, ei
pretingut firman o decret d'Omar, al qual es referei
xen els grecs per afavorir llur reivindicació, és, sense
falsedat d'origen re
cap mena de dubte possible, una
lativament modern. De fet, no sembla pas que s'ha
gués sent't parlar d'aquest pseudo-firman d'Omar
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abans del 1630; en un solemne firman, Morand II,
Soldà de Turquia, en denuncià la falsedat.
Encara que aquest pretingut firman fos autèntic i
no apòcrif, com ho és, indubtablement, la seva exis
tència i el seu contingut, no podrien apoiar les reivin
dicacions dels grecs sobre la custòdia dels Llocs Sants.
La raó és ben senzilla; al segle vm, — època en la
qual es suposa que fou donat aquest pseudo-firman —
tots els cristians, qualsevol que fos llur nacionalitat,
llur llengua o llur ritu, formaven part de la mateixa
Església. El Patriarcat de Jerusalem llavors estava
en comunió amb
Roma; d'on es dedueix que tot e1 que
es suposava haver estat concedit pel firrnan d'Omar,
no ha estat concedit ni als gres ni als llatins, sinó als
catòlics, és a dir, a l'Església universal, llavors encara
única i indivisa. Sens dubte, el glericat local, indígena
del Patriarcat, ocupat llavors en el servei regular del
Sant Sepulcre, pertanyia al ritu grec.
Però no és
aquesta la qüestió en aquest debat sobre les pretensions
gregues; la Palestina estava llavors sota •la dominació
de l'Imperi de Bizanci i era tot natural que la juris
dioció espi.titual d'aquesta encontrada pertoqués, la
major part del temps, als clergues d'origen indígena.
Per tant, cal ben remarcar que els clergues del •Pa
triarcat que servien el Sant Sepulcre ho feien en raó
de la seva catolicitat.
D'altra banda, seria injust ignorar o .despreciar tot
el bé complert pels grecs per la conservació dels. Llocs
Sants, durant aquest període de llur història; però no
s'ha d'oblidar que ells comptaven llavors molt més
sobre l'almoina dels fidels d'Occident, per ajudar-los
en la conservació del Sant
Sepulcre i dels altres San
tuaris de Palestina. Encara que Constantinoble fos
molt més aprop i que amb raó es pugui pensar que
l'assistència hauria pogut venir més fàcilment d'aquest
costat que d'Occident, era sempre vers l'Occident
que
l'Església de Terra Santa girava els ulls per a obtenir
socors i protecció contra l'àrab conquistador i opres
sor.
A Jerusalem sembla que es reconeixia que no
s'havia pas d'esperar socors de Constantinoble. En tot
cas veiem els
Patriarques, els uns després dels altres,
cercar en
altra banda l'assistència ; ells envien llurs
emissaris per a recollir almoines en tota l'Europa i fins
la llunyana Anglaterra. Fou a
Carlemany i no a l'em
perador llavors regnant a Bizanci, que féu una crida
Jordi, Patriarca de Jerusalem, vers l'any 800. En res
posta a aquesta crida, Carlemany envià a Bagdad

5251525252.52525252521TERSERE252525252=25-252SERSZE257_152.52525257325252
o

A

I

R

califa Haroun-el-Ras
guns dels ambaixadors prop del
claid (786-809) en favor dels cristians de Palestina. El
famós califa envià les claus del Sant Sepulcre al gran
emperador d'Occident, qui féu edificar prop del Sant
Sepulcre un hospici pels peregrins i consagrà abundo
Lluís
ses almoines en la reparació •dels Llocs Sants.
el Pietós complí en aquest punt les voluntats del seu
pare ; institueix una col.lecta regular pel manteniment
dels Llocs Sants ; estableix relació amb el Patriarca
de Jerusalem i rep els ambaixadors •del califa. En 881,
el patriarca Elies- III, es dirigeix ell mateix «a tots
els reis de la raça de Carlemany i al clericat d'Occi
dent» i torna de bell nou a demanar almoines i auxili.
No •ens oblidem, tampoc, que els Sobirans Pontí
fexs, durant tot aquest període, han mostrat una igual
sol.licitud per la Terra Santa. En 879, Joan VIII envià
almoines a Jerusalem per l'intermediari •de tres mon
jos vinguts de Palestina a Roma i s'excusa de la mi
«els estralls dels pa
seu auxili invocant
gradesa
entre mil del
un
no
és
sinó
exemple
gans». Aquest
mateix gènere. Es, doncs, evident que després, des
del moment en que foren recobrats els Llocs Sants,
sota Constantí, en la primera meitat del segle iv fins
—
a mitjans del segle xi
época en la qual el Patriarca
en
el cisma a l'Església de Cons
de Jerusalem seguí
tantinoble
no hi havia pas discussió entre l'Orient
i l'Occident sobre la propietat o custòdia dels Llocs
Sants, encara no se'n feia qüestió. El Sant Sepul
ni
cre i els altres santuaris de Palestina no pertanyien
als grecs ni als llatins ; era l'heretatge comú de la
cristianitat tota sencera ; amb aquest títol, havien re
vestit i conservat un ca-,àcter d'internacionalitat.
Quan els Croats prengueren Jerusalem, en 1099, el
Patriarca ortodox, Simó II, abandonà la seva seu per
En lloc del Patriarca
a refugiar-se a la illa de Xipre.
havia
romput els llaços que
grec que, com hem vist,
un
Patriarca
liatí fou tot seguit
a
la
Santa
l'unien
Seu,
estab:eit a Jerusalem, i la custòdia dels Llocs Sants,
regularment confiada a la sol.licitud •de religiosos lla
tins.
Els canonges regulars de Sant Agustí es feren
càrrec del Sant Sepulcre i •de la major part dels altres
santuaris, mentre que els benedictins en servien alguns
de menor importància. Però, amistosament, el cleri
se
cat indígena dels diferents ritus oficiaven cada un
Així veiem que els
la
seva litúrgia particular.
gons
els armenis, els jacobites, els nu
els
grecs,

sirians,

a
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bians, tenien son altar en l'església del Sant Sepulcre.
Aqust estat de coses acabà en 1187, quan la represa
de Jerusalem pels musulmans de Saladí. De llavors
ençà la Santa ciutat retornà al seu estat precedent de
vila sotmesa

la llei musulmana.

Però Saladí, per
de Ricard Cor de
Lleó, deixà als cristians el Sant Sepulcre i algunes
esglésies. Encara que el Sepulcre de Nostre Senyor
sempre hagi estat una església cristiana, de totes ma
neres, després de la conquesta de Saladí fins a aquests
últims temps, el Sant Sepulcre i els santuaris dels
voltants han estat sempre en
poder absolut dels con
queridors; segons el seu gust, han regulat els drets
del clericat oficiant en la Basílica i l'entrada dels
pe
regrins i dels cristians indígenes. Des del fi del se
gle xI, per consegüent, data la confusió i les queixes
que de llavors ençà han existit per aquest motiu.
Després de la caiguda del reialme llatí, els Patriar
ques ortodoxes retornaven a Jerusalem i vivien a l'in
terior o en els seus voltants.
Però no reprenen pas,
segons sembla, la custòdia del Sant Sepulcre
que ha
vien exercida abans de les Croades. No es té
pas in
dici que cap sacerdot de ritu llatí,
grec, o altre, fos
obligat de manera constant al servei del santuari en
cap època del segle xiii.
En 1211, Wilbrand d'Olden
burg el troba servit per quatre sacerdots sirians ; però
Thietmar, en 1217, ens el descriu en un estat de com
plet abandonament, «sense llàntia, sense honor i sense
culte».
A part d'alguns d'aquests
fets, la història del
Sant Sepulcre, de 1187 a 1327 resta enfonsada en una

consideració

a

a

semi-obscuritat,

les

com

representacions

justament

ho fa notar Baldi.

J.

Romiatge

a

m.a

pijoAN, sJ.

Montserrat

Llegiu el programa més avall
Féu propaganda
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NOSTRA

LA
VIDA

Festivitat

Dia

•

3
6

»

10

•

13
14

•

'Jimecres

Dijous Sant

•

17

Diumenge

»

20

Dimecres

»

24
27

Diumenge

Atfaig
•
•

.

de

.

.

.

.

Pasqua

Dimecres

Diumenge
3
6

.

Diumenge de Rams
Divendres Sant

»

»

.

.

Dimecres
Primer divendres.

Acte

8`30 Missa de Comunió.
8-30 Missa
2`30 Sortida
8`30 Missa
2`30 Sortida

.

Diumenge
Dimecres .

CALENDARI:

Hora

Primer divendres

Abril
•

ESCOLAR

TASCA

I0
.

IO
10

2`30
8'3o
2`30
8`30
8`30
8`30

Del dia 13 al i8 inclusive hi haurà

Missa cantada
Ofici del dia .
Missa solemne
Sortida
Missa
Sortida
Missa

Excursió
Missa de Comunió.

vacances

Les vagues escolars dels dies de Car
naval foren aprofitades per a sortides
de la ciutat que reixiren d'alló més. Cal
pendre precaucions de sanitat en pro
de l'ànima dels infants en els dies de
la màxima estultícia humana. Per
això, al matí cada dia, ens congregà
rem tots a la nostra parròquia, a cantar
l'ofici de la desagreujament a Nos
tramo. I a la tarda, els aires del camp
i de la mar acabaren de fer delicioses
les nostres vacances.
Un dia fou a la Mar Vella, cap enllà
de les dunes del Besòs, que sortírem a
passejar. I després d'haver passat
manta estona en empaitar i deixar-se
empaitar per les onades, ens arribàrem
a visitar els tallers de la
Companyia
de M. Z. A. Aquell cant aixordador del
treball, meravellosa manifestació d'en
ginyeria, agradà tant als nostres nois,
que no podien avindre's de que hi ha
guessin estat tanta estona.

ABRIL-MAIG
Lloc

Parròquia

de Jesús.
Convent de Carmelites.
Parc de Montjuich.
Convent de Carmelites.
Rec Comtal.
de Jesús.

Parròquia

A la Mentora.
Convent de Carmelites.
de Galvany.
Convent de Carmelites.
Sana Creu d'Olorde.
de Jesús.

Camp

Parròquia

escolars.

L'endemà, el dimecres, pujàrem a
Pedralbes i Sant Pere Màrtir. La tar
da, rúfola i plujosa, convidà a les mar
xes atlètiques.
Com és dolç el repòs
on podem contemplar la creixença des
bordant de la nostra ciutat. . La pluja,
una pluja freda i borrascosa ens féu
atlètica forçada
retornar
a
marxa
Aquesta pluja, fou
cap a l'escola.
una nova delícia de la nostra passe
jada.
L'endemà, dimecres de Cendra, en
el camí de la
cara reemprenguérem
muntanya. Acampàrem sota els turo
nets de Sant Genís. Avui és

una bere
nada escolar la que es va a fer. Bere
nada d'aquelles, vistoses i alegroies,
facin la com
que els nois sembla que es
petència per menjar amb més aviditat,
entre animades enraonies. Al final, per
coronament de les vacances escolars,
s'aviaren dos globus que es perderen
cel enllà, cap baix a mar, entre els pi

o
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caments de

mans i de crits i
gestes de
comiat dels nostres nois.
Tots aquests dies l'amiga pilota ha
via restat en pau i els nostres nois ha
vien amagatzemat energies per a tornar
a ella aviat amb doble delit. Per això,
la sortida del dia 9, dimecres, era es
perada ja amb incontinència. El partit
d'aquest dia, com de costum, hagué
lloc en el camp d'en Galvany, entre els
dos mateixos equips de la nostra es
cola. L'emulació de guanyar, per part
de cada bàndol, fou tan intensa, que
tingué varis espectadors, a més dels
nostres.
L'equip H. s'endugué la vic

tòria, malgrat prolongar-se la jugada
poc menys de mitja hora .
La pèrdua de l'equip B, però, fou
rescabalada el dimecres següent, dia
16, per la victòria que damunt del seu
adversari aconseguí. L'estat de punts
que tenen guanyats uns i altres, res

pecte a la victòria final del curs, acreix
extraordinàriament l'interès per a les

lluites propvinents.
Tot i esperant aquests nous encon
tres, el dimecres, dia 23, portàrem a
cap una de les excursions més interes
sants del curs. Fou l'excursió al Camp
d'Aviació del Prat, i a la Granja «La
Ricarda». Dia nuvolós i agitat de vent
de ponent, que encomana delit de ca
minar i fa més fina la gran plana del
nostre riu. Desde antuvi, que, eixint
de l'estació, penetràrem en l'ample
pla, la pesca de la granota, lletja, sópi
ta, però astuta, que guaita amb els seus
ulls embotornats, enxancarrada da
munt del llot dels ceq&als, féu la de
lícia dels nostres escolars. Quines lli
çons de vida i pedagogia saben donar
aquestes lletges bestioles! Sembla que
esperin que les cacin per tal que les
matin i acabin amb llur vida poc desit
jable. Més així que hom clou la mà
per enxampar-la... adéu! L'animaló,

F

L

A

sópit, però astut,

M

s'ha

cabussat

A

en

l'ai

gua llótosa i ha deixat amb un nas de
pam al noi pescador. Val a dir, però,
que alguns foren més astuts que aques
tes bestioles, i, pobretes ! foren ca

çades.
D'aqueixa manera, sense cap mena
de fatiga, arribàrem al camp d'aviació.
Tocaven les dotze.

Mentrestant,

despatxaren 1'autoritzaci6

per

a

ens

l'en

trada al camp; un soldat amabilíssim
(que els nois deien que semblava ja

ponès),

ens

acompanyà

a

unes

pinedes

fora la platja, lloc deliciós, amb aigua
artesiana abundosa, per a dinar, a fi
de poguer presenciar, a la primera hora
de la tarda, ja els preparatius deis
vois .
Aquests començaren a les dues. El
romflar dels motors i la polsaguera que
aixecava el remolinar de les hèlixs ens
donaren el senyal. Els nostres nois, in
continents, invadiren el camp d'ater
ratge. Qui• els deturarà! Només la pre

sència, cara a cara, d'aquests ocells,
orgull de l'interligència humana, i el
poguer-los-hi tocar les ales i la cua,
els fa aturar. Cosa bella! Ells, tan po
derosos, més que ningú, més que to
car-se
pels infants, sembla que es dei
xin amb complascència amanyagar, i
que dintre d'ells hi hagi una ànima
d'infant. Ja tornen a romflar l'hèlix
arremolina un núvol, de polsaguera
tots trepiden incontinents : volen vo
lar; han d'ag-uantar-los uns soldats,
amb unes amarres, en l'esguard dels
quals se'ls endevina una emoció, perà
el pilot, oh domini de la intel.ligència
humana! és més fort que ell, i Paguan
ta ferm... Ara, però, retiren les amar
li diu vola ; aixeca la cua,
marxa... Peona amb una
agilitat extraordinària, romflant escan
dalosament... ja no toca a terra: vola,
i dibuixant bells espirals, remunta ai
res, el
es

pilot

cabussa i

-T
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cel. Els

de mans i criden
mica
una
estupefactes.
o cinc o sis vegérem engegar.

nois

d'alegria,
Quatre

piquen

Això se'ls endugué tot l'interès, que
sinó, haurien demostrat en la visita als
hangars, als tallers de reparacions, i en

poguer

contemplar

tots

els

altres

fins al nombre de disset, que
restaven, com engabiats, dintre dels
grans coberts. S'impresionaren vàries
fotografies, i avançant-se la tarda, ha
guérem de començar el retorn, amb un
natural sentiment de no poguer-hi es
tar dues hores més.
De tornada, visitàrem la granja «La
Ricarda». Caminada que fou entretin
guda de veres, per poder contemplar
sovint els avions al cel, a poca alçària,
i per la pesca de la granota en els ce
quials i maresmes. Al començament de
l'hora baixa, arribàvem a «La Ricar
da». El majordom, en absència del Di
rector, féu els honors a la nostra visita.
Amb la franca amabilitat d'un bon pa
gès, i d'un home que estima el seu
ens ho ensenyà tot.
Les cambres
de
la
les gran pa
llet
:
frigorífiques
llisses, el porxo de les eines, en el qual
poguérem veure la maquinària agrícola
més moderna: estables i magatzems de
farines; els assecadors de farratges i
les quadres immenses abovedades amb
rajola de València, on està estabalat ei
bestiar. Guaitàrem també el galliner,
espaiós i assolellat, i arracerat dels
vents, poblat d'una bella ramada de
gallines del Prat, belles i ben triades.
No ens podíem entretenir més, car era
tard per arribar a l'estació per a aga
far el tren.
Arribàrem a l'escola, sense el més
petit accident i contratemps, gràcies a
Déu. No hi ha pas per a dir, que
agraïts a l'amabilitat dels qui ens pro
porcionaren el permís per a aquestes
visites i als qui tan hospitalàriament

avions,

g

feren els honors, ens abelleix de
fer-los-hi present i repetir-los-hi des
del nostre portaveu.
ens

Joventut
Programa

abril

Diumenge, 3.—Exctursió collectiva.
Itinerari : Les Planes, Rierada, Font
de l'Espinagà Serrat de les Esquer
des, Papiol i Molins de Rei.
Reunió: Missa de set, a Sant Felip.
Cal .portar-se minestra, puix no es
tornarà fins al vespre.
Vocal : Sr. Reventós.
Dimecres, 6.—Darrera conferència
de la sèrie de «Les persecucions dels
cristians dels primers segles», pel doc
tor Antoni Batlle.
A les vuit del vespre.
Diumenge, lo.—Visita al vaixell
«Reina Victòria Eugènia», de la Com
panyia Trasatlàntica.
Reunió: Sortida de missa de jo
ventut.

'

ben poc nombre de vi
sitants, l'inscripció es tancarà irre
missiblement un cop coberta.
Dimecres, i3.—Conferència pel• doc
tor Antoni Batlle «La Vida de Sant
Francesc».
A les vuit •del vespre.
Dia 17. Diumenge de Pasqua.—A
les to, Ofici a Jesús.
Dies 18, 19 i 20.—Irortportant excur
sió a La Garrotxa, sota el següent iti
nerari : Camprodón, Baget, Talexà,
Sant Aniol i per la Vall de Llierca a
•
Montagut i Olot.
Inscripció i detalls : Secció d'Excur
sions.
Dilluns de Pasqua, dia 18.—Sortida
matinal de la Secció de Fotografia, als
environs de la ciutat.

Limitada

a
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Reunió: A les 9 al Centre.
Dimecres, 2o.—La Joventut celebra
rà l'acostumada reunió setmanal, a les
vuit del vespre.
Diumenge, 24 .—Visita a la fàbrica
de Ciment Sanson a Espluga de Llo

bregat.

L'hora

de sortida

s'anunciarà

oportunitat.
Vocal: J. Carreras.
El mateix diumenge, dia

Grup Pictòric, efectuarà
matinal d'estudi

a

una

amb

24, el
sortida

Vallvidrera.

les 10 de la vetlla
dedicada a la Verge de Montse
rrat amb col.laboració de l'Orfeó Mont
serrat, el qual després de la Visita Es
piritual a la Mare de Déu, cantarà al
guna composició montserratina.
Hi resten invitats tots els socis i
amics de Joventut i llurs familiars.

Festa

Romiatge

cooperarà

a

Montserrat.—La Joven

major esplen
organitzats, i com a
complement extraordinari portarà a
cap en moments aprofitables alguna
dor dels

excursió

enguany al

actes

curta per la santa

muntanya.

CRONICA

Març.—Després de la missa de
Joventut a les Carmelites, s'organitzà
un
grup compost de socis i familiars,
els quals emmenaren cap a la típica
església de Sant Genís del Agudells, i
bonic

corriol de muntanya a l'er
mita del Sant Cebrià els voltants de
la qual són prou atraients per passar
hi agradosament un excel.lent dia de

camp.

També en aquest dia el Grup Pictò
ric acabà els estudis de forma i notes
de color, que havia començat en sor
tides anteriors; el tema era precisa

l'església gòtica de Sant Genís.
Març.—E1 Sr. Jeroni de Moragas,

ment
9

donà

l'anunciada

FLAMA.
La Sala

de

complert de
pàgines

la qual
d'OR

Joventut, plena

de gom

a

les

delitosament la simpà
tica i segura paraula de nostre bon
amic Sr. Moragas, tota esmaltada de
a

gom escoltà

finors

literàries com poques vegades
sentit.
El 16 de març començà el Dr. Bat
lle la série de conferències sobre «Les
persecucions dels cristians dels primers
segles», que continúa els successius di
mecres.

El número pròxim d'OR I FLAMA re
sumirà la síntesi d'aquestes interes
sants conferències que
apleguen un
bon nombre d'amics de Joventut.
La Joventut aquest any forma part
de la Comissió organitzadora del III
Aplec de l'Excursionisme Gracienc.
L'esmentat aplec enguany es celebra
rà, si Déu vol, a la Salut, de Sabadell,
el diumenge, 22 de maig.
Hi haurà
Missa, cursa, concurs de salts a corda
senyoretes, sardanes, etc.
També es comença a pensar
plec de Santa Creu d'Olorde,
per

sol donar tota
ble, a fi de que
es

6

per

el text

publicat

serà

haguéssim

Dimecres, 27.—A

tut

Ciutadà»,

conferència

:

«El

en

l'A

al

qual

l'importància

possi
desmereixi dels

no

precedents.

Orfeó

Montserrat

ROMIATGE GRACIENC

Any

A

MONTSERRAT

sisè

Organitzat, amb l'a,Provació i bene
dicció del nostre Excm,. i Rdm. senyor
Bisbe, per lOrfeó Montserrat» del
Centre Moral, d'acord amb les Con
gregacions del Sant Crist de les treç
Parròquies, collaborant-hi enguany la
de Sant Josep (Josepets), segons el torn
establert.
PROGRAMA

Dies

30

abril,

GENERAL
i

i

2

de

maig
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Dia 30

F

I

R

O

de Barcelona
Espanya) amb el tren,
Arribada a Montserrat

abril.—Sortida

(Estació Plaça

les 1329.
les 1630.
A les 17. Reunió a l'estació supe
rior del Cremallera per a fer l'entrada
A la sortida, reparti
a la Basílica.
de
celles.
ment
A les 19. Rosari amb el cant de la
Salve i Lletanies, pels Romeus.
Dia 1." maig.—Matí, a dos quarts
de vuit, Missa Solemne, cantada per
l'Orfeó Montserrat, amb Comunió Ge
neral.
Tarda, a les cinc. Via-Crucis So
lemne, seguint les Estacions monu
mentals. A la Capella de la Soledat,
sermó.
Dia 2.—Matí, a les vuit, Missa a la
Cova de la Mare de Déu, aplicada pels
socis difunts.
De retorn al Monestir
es dirà el Sant Rosari.
Tarda, a les tres. Comiat de la
Mare de Déu a la Basílica.
Sortida de Montserrat a les 507.

a

a

Nons: I. Per tal d'assolir la convenient devoció
en tots els actes públics i manifestar el seu verita
ble caràcter de professió de pietat, com són tots
els del romiatge, tots els romeus són pregats de
cantar els càntics
er tant,
que s'indicaran i,
Preparar-se abans assirtint als assaigs de l'Orfeó,
tots els divendres del mes d'abril a dos quarts de
deu dei ve,,pre.
II. La inscripció es farà per als socis de les
Congregacions i del Centre, des del dia 7 al ro
d'abril i pel públic del rr al 23 d'abril, d
vuit
a nou del vespre, a aquest local.
El preu del bitllet d'anada i retorn és de pesse
tes 1025 (tren des de la Plaça d'Espanya).
Es procurarà que els bitllets siguin vàlids per a
cinc dies (del 29 d'abril al 3 maig).

Tasca de

Dia

l'Orfeó

4 de març

a

cert de quaresma

la
en

Montserrat

nit,
la

donà un con
Ràdio Barce

lona.
Dia 13 a la tarda.—En el casal dels
•de Gràcia donà un concert exe
cutant
les següents
composicions
Primera part: El cant de la Senyera,
Millet ; La Sileta, bumellas Ribó ; Ei

141uïsos

L

A

M

A

I

La mal maridada i El mari
Pérez Moya; Brindis (canon), Mo
zart ; El comte Arnau, Milret ; L'hi
vern, Lully ; Les fulles seques, More
ra, i La Balanguera, Vives.

Pardal,
det,

Segona part: Pregaria vespertina,
Haydn ; Muntanyes regalades, San
cho Marraco ; Santa Agnès i Les hores
de la Passió, Pérez Moya; Ave Maria,
Victòria; Vinea mea electa (I.a audi
ció), Palestrina, i Psalm 150, C.
Frank.
Dia 20 al matí.—Prengué part en el
festival de música catalana a honor
de l'illustre mestre Manuel de Falla,

organitzat per «Concerts Blaus»,
tingué lloc en el Teatre Olympia.

que

El mateix dia a la tarda donà un
altre escollit concert en la senyorial
residència del soci protector •del Cen
tre
D. Josep M. Creixell.
Dia 25 a la nit.—Concert de quares
ma en el «Ràdio Barcelona».
Dia 27 a la tarde, prengué part en
el festival que el «Correo Catalan»--com
a conclusió de les festes del seu cin
quantenari—celebrà en el Palau de la
Música Catalana, donant-hi, juntament
amb la Schola Cantorum, un Concert.

Teatre
Dia 3 abril.—Sessió de cine.
mento de «La Gardère» (5.a

Jura

Lo
ho de la selva, El humo delator i Los
ases del ferrocarril.
Abril ro.—Sessió de cine. Exprés
en peligro, El secreto del río perdido,
Fuistes valeroso i Oferta y demanda
Abril I7.—Re1,resa de la temporada
teatral.
Estrena en aquest teatre de la jogui
na còmica en
tres actes d'En Carles
D.
Amable
el fresco.
Arniches,
Amable
Corcuera, Se
Repartiment:

part),

11
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nyor Montero; Feito, Sr. Balcells;
Paquito Luengo, Sr. Vicente; Ani
bal, Sr. Congrós ; D. Ovidio Cama
ra, Sr. Millà ; D. Plàcido Borrajo, Se
nyor Freixas; D. Serapio Arroyo, Se
Monreal ; Domingo, Sr. Mon
nyor
real; Germenot, Sr. Guillamon ; Ge
neroso, Sr. Julià; Hugo, Sr. Coderch ;
Narcisín, Sr. Nicuesa ; Chato, Sr. Mi
llà ; Pepe, Sr. Oriach_; Manuel, Se
nyor Costas, i D. Hilario, Sr. Serrat.

Abril i8.—Sessió de cine.
Entre
altres escollides pel.lícules es projecta
rà la interessantíssima, Soldado des
conocido.
Abril 24.—Vetllada

especial

de tea

tre.

El

Centre,

Antics socis del Centre que havien
en aquest
teatre, formant part
dels seus quadros dramàtics, desitjant
festejar el pendre estat En Oleguer
Masip, tresorer del Centre, han volgut
significar-li la seva simpatia i el reco
neixement de la Societat dedicant-li
una festa de
companyonia, per la cons
tància i laboriositat exemplars amb què
ha treballat en els afers de la Socie
tat.
Entre altres actes de caràcter ín
tim, s'ha organitzat una represntació
teatral en la que hi pendrà part l'ho
menatjat, varis socis que amb ell ha
vien actuat i elements de l'actual
Elenc dramàtic, el qual vol també con
tribuir a la demostració de simpatia
envers el qui al present era el seu di
rector.

Es representarà

la

bonica

comèdia
Don

original d'Albert Sicilià Llanas,
o

l'orgull

del gec.

NOTICIARI
Els dies 19, 20 i 21 de març últim
celebrà les bodes de plata de la seva
Primera Missa el Reverendíssim Pare

Aquest

número ha

Emporivm,

S. A.

passat
•
Teléfon

que

estima

un

tribuir a tot el que significa
de l'esperit religiós, no

O.

S.

deure

B.,
con

exaltament

podia deixar
memorables dates sen
se unir la seva humil
però sincera fe
licitació a les moltíssimes que amb
aquest motiu haurà rebut el preclar
fill de Sant Benet, amb major motiu,
havent rebut nosaltres tantes proves
de consideració per part d'aquella Re
vereada Comunitat en les romeries que
anualment organitza el nostre Orfeó
passar

aquestes

Montserrat.
En els solemnes
braren

actuat

Gonzalo

Don Antoni Maria Marcet,
Abat de Montserrat.

tats

dies,

actes que es cele
Monestir els esmen•
commemorar data tan

aquell

en

per

senyalada,

a

fou

representat dignament

el Centre

pels

Directiva

senyors

individus de la Junta
Casajuana i Balteres.

Han començat les lliçons del pri
Curset del Cercle d'Estudis de
Gràcia, que es dóna en la sala de Jo
ventut del Centre.
S'inauguraren el
dilluns, dia 7 de març últim, a les io
de la nit, continuant tots els dilluns
a la mateixa hora.
En aquest curset, dirigit pel Reve
rent Doctor D. Eduard Roman, Cate
dràtic del Seminari, s'estudia la Crite
riologia. Són trenta els inscrits, els
quals assisteixen assíduament i seg-uei
xen les
lliçons amb viu interès.
mer

Ens plau donar la més coral enhora
bona al membre de la Junta Directiva
senyor Castellet i a la seva distingida
esposa per haver-los concedit el cel un
altre fill, qui ha sigut batejat amb el
nom 'de Salvador.
Fem vots perquè
Déu els concedeixi veure'n força goig,
siguent, junt amb els altres fillets, 1'a
legria de la seva llar.

per
5329

la
A.

censura
•

governativa

Ferlandina, 9

i 11

•

Barcelona

Ajudem

Cases que recomanem

als que

Lector!...
Heus aquf la revelació
de nostre incògnit

PRIMI1 A
COMUNI
,

Una data memorable per
als pares.
El primer
aconteixement
infantil.
Ha pensat vostè en aixo
i en les múltiples despe

.......

ses

que

reporta?

„

La

solució

la trobarà vostè en quant a la principal prenda —
EL TRAJO DE‹ PRIMEPA COMUNIÓ — visitant
Un immens assortit en trajos con
aquesta casa.
feccionats segons els últims models i n gèneres de

pritneres qualitats,
tenim a disposició

No

es

a

propòsit per a aquesta tradició,
qui ens honri amb sa visita.

de

decideixi!

comprar et trajo dcl seu fill sens abans consultar
A sol licitud, confeccionem també
a la mida, sempre a base de primeres qualitats i
tall impecable.
a

nostres preus.

Trajos

a

la mida per
A la

a

cavalir.rs,

joveneís

lnois

presentació d'aquest anunci es bonificarà
al comprador amb un 5 per 100
YNIZGIEMEMZMOSSEAIGIMPORIV......

§ASTRERIA MARTIN
6

-

GO

Y A

-

6

ens

ajuden

Cases que

Ajudem

recomanem

als que ens

ajuden

Companyia Trasaillànfica
Vapors Correus
Trasallanfics

--=

Serveis:

RÀPID.—Nord Espanya- Cuba Mèxic
EXPRESS. —Mediterrani-Argentina
MEDITERRANI.— Filipines-Japó-Xina

Servei tIpus Gran
Hotel, T. S. P., Ra
diotelefonia, Orques
tra, Capella, etc.

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

Per

a

informes,

a

les

Agències

de

A

Oficines de la

la

Companyia

els

principals

ports

d'Espanya

Barcelona:

Companyia

Plaza

en

Consignafari:

Medinaceli, 8

Via

Disponible

Laietana,

5

A. RIPOL

Cases que

Ajudem

recomanem

als que

ens

ajuden

ES SERVEIXEN AMB EXACTITUD I RAPIDESA LES RECEPTES
DELS SENTORS NETGES OCIIISTES

PRODUCTES
BODAli, GE
VIERT, HAUFF,
AGFA 1 ALTRES
HARRIJES
PIPERS, PLA
111JES, PEL*LI
COLES 1 AC
CESSORIS

Oplica iArlicles
Fologralics

CASA TORRAS

LENTES

LRES

DE TOTES
IIENES AMB OR,
CONNLNAPATS
I XttIOLL HUN
TATS APIB
CRISTALLS DE

Salmerón, n: 83

LES MILLORS

(davant parada
dels Iramvies)

AUALITATS

la

Grans laboraloris pera Ireballs d'ailcionais I induslrials

Cases que

Ajudem

recomanem

GÈNERES

DE

als que ens

ajuden

PLINT

LOS DOLLA
CARRER

CL

SALMERÓN,

DE

ÉRIES
JOIER

56

GR

ÀCIA

S 'ARREGLEN
REFORMEN JOIES
Gran
du
rant el iSresent mes

Saimerón, 127

ESCULTURA REL1610SA

JOSEP
Carrer

CA PS l ARNAU

Montseny,

27

Barcelona

(Gràcia)

Acculèmia de Pràctiques Comercials
SALMERÓN, 11,
Teneduria de llibres

:

2."

Càlcul

mer

Correstondència Taqui
grafia : Reforma de lletra : Me
canografia Ortografia : Dibuix
cantil

:

Tehfon 200 G.
Hores: De 5 tarcla

a

10 nit

:

Classes 16er a Senyoretes en
locals indel6enclents

