iftat

Cases que

Ajudem

recomanem

Cafès Torrefactes

als que ens

ajuden

CONFITERIA

91?A@LE0
Els

més

exquisits

Casa

Centrat:

Sucursair

Salmerón, 101
Verdí, S4 (Gracia)

Casa Central:

Salmerón,

I

24(canlonadaMontseny)

Sucursal Sabadell:

Plaça

Pi i

BARS,

í

ESPECIALS

PER A

RESTAURANTS,

LLETERIES

pastels fins Víns
Especíalítat en els

de marca

encàrrecs
Bomboneres : Caíxes de Iníce : Por

16

Marga

PREUS

Dolços

í lícors :

SOCIETATS

cellanes fines, prépíes per
EL

MILLOR

ESTEVE

a

XAMPANY

presents
CATALA

-TOSSA

LLACH

Es troba en tes milfors confiteries í co1mados
La

Casa Central obseqularà a tot comprador

de 100 grams de cafè, que presentl aquesta
RevIsta, amb una capsa de pastilles de cafè
amb llet, marca «El Explorador, (Logrofío).

0'4

«NERk.

e7So,Ç41"

d

Encàrrecs

major

í

detall:

DOLCERIA BOU

Fàbrica
de Pasfes

OSEP CLUIERIEN3

filimenlicíes

s2imerún.29
Teléfon,G.276

J. Torrens
Successor

JOSEP BATLLE

Vda. de

Llígoií a

FLORICULTOR
Especialitat

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

Passeig

de

Gràcia,

1o5 (abans
Diagonal, 393) Barcelona (G.)

Carrer

Salmerón,

Abaceria

96

Central: Taula
Barcelona

38

(Gràcía)

Cases qúe

GR

Ajudem

recomanem

ais que

ens

ajuden

MAGATZEMS

ANS

o

Les
Telèfon

eriques

2562

S.LMEfÓN,

—

G.

i
Si volen vestir elegant, gashint poc, visitint-nos

—

47

veuran

Preu

fixe

grans colleccions en

Llanes, Sedes i Cotons fantasia
per

a

trajos Gran fantasia, Platja i Catrip

Gran assortit

en

gorres,

trajos

i Barnusos per a

Especialitat

Secció de Tapisseria, Alfombres I Tapissos

TOT

BO

I

en

bany

articles per

dol

a

BARAT

Ponipes Fúnebres

L11

Disponible
La

més

important
de

Sucursat

i

acreditada

13areetona

regentada

per

Isidre Sarsarkedas

L'Esmonit
SASTRERIA

VILA

Elegància

i bons

preus : Rebudes
les novetats per
a la temporada

d'estiu

Salmerbn,

89

,••••••

No confondre-ta amb
tes' ex-CDoncipolio

Mortén.dez Petago,
tetéfon 2856

6.

13?

Úases

que recornanèni

Ajudem

GRANS

"LAS

als que

ens

aluden

IVAGATZEMS

COLUM.NAS

ft

Casa craltes novetats en Llaneria,
Sederia, Llenceria Cotons i Fantasies
En aquets magatzems és on trobareu rassortiment més var;at en tota
gèneres. Mereixen especial atenció Jes teles d'últirna novetat.

mena

de

GRAN OCA S i(5: 200 peces de cresp6 de ocda,
classe superior, el preu de les quals era de 1250 pes
setes el metre, i ara es venen a 850
ptes. el metre.

Preu

OLIS
Salmerón,

113

SALVADÓ,

SL Marc, 2, 4

6

Estorería

Esparlería
Feibríca
de

Persíanes

Vídua de

JOSEP CARALT
Venda i reparació de

PERSIA.IVES
de totes menes

Cortínes
Piía

Bambú

Sallnerón,

fixe

Orientals
Cep

í

Vidre

149 (davant Pl. Trilla)

::

Teld. 218 G.

S.
::

en

G.

BAIWEL0101- ORkjti

OR IFLAMA
BUTLLETI-PORTAVEU
CENTRO

DEL

MORAL

INSTRUCTIVO DE GRACIA
CASAL
SOCIAL:
DE

ROS

OLANO,

7

í

BARCELONA

N 1.1M.

A

4 3

Y 1927

JULIOL
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EL

CIUTADA
(Acabament)
*

*

*

Una ciutat inhospitalària no mereix el nom de Ciu
tat. I no hi ha hospitalitat col.lectiva sense l'hospita
litat de cada un de nosaltres.
Barcelona té fama d'hospitalària arreu del món.
Perd ho és gràcies a l'esforç d'una minoria selecta.
Un bon nombre de barcelonins, i ens •dol dir-ho, són

inhospitalaris.

Recentment vingueren uns mariners japonesos. Sé
d'uns nois que els varen esvalotar. Per què?, è.per què
eren grocs i tenien els ulls torçats?
Beocis, que si un
dia aneu al Japó podrien esvalotar-vos perquè sou blancs
i teniu els ulls drets !
Per a ésser hospitalaris cal una condició, la d'estar
convençut de que no tothom és com nosaltres i de que
no essent com nosaltres també es pot ésser persona de
bé. I aquesta virtut la desconeixem més que cap altra.
No tan sols no volem compendre les costums dels france
del
sos, sinó que critiquem tot el que fa el veí del pis
ho
diferent
de
nosaltres.
només
fa
costat,
perquè
qui ens assegura que som nosaltres els que ho
fem bé?
qui pot creure que només hi ha una sola
manera •de fer les coses?
Rebeu amb les portes obertes tots aquells que vénen
en so •de
No mireu els forasters com a coses es
pau.
Penseu
tranyes.
sempre que davant d'un estrany no
sou en Pau o en Pere, sinó que sou un barceloní i que
de la vostra conducta depèn el nom de la vostra Ciutat.
*

*

*
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Treballeu
tre tneball

en

treieu

lleu solament per
vostra

En bon hora que del vos
tot el que us cal. Però no treba
tancant-vos després dintre la

abnegadament.

això,

casa.

Les

ciutats més que pels seus edificis, són grans pels
homes. Del vostre treball n'heu de donar una
part a la vostra Ciutat. Solament d'aquesta manera
ella pot crèixer. Que una ciutat no creix fent-hi rnés
cases, sinó acoblant veritables homes. Barcelona és
molt més gran pels seus treballador, pels seus patri
cis, que no pels seus carrers i les seves barriades.
Volgueu morir havent fet alguna cosa per 1a vostra
Ciutat. I no cregueu que només valgui el treball co
negut; l'obra anònima, l'obra amagada, el treball de
sota terra és a vegades el millor. Una ciutat també és
grun pels seus herois inconeguts.
I ara jo amb vosaltres, que sou tots bons ciutadans,
aixeco la veu per lloar els que han mort sense deixar
un
Per vos
nom, però deixant una gran feina feta.
altres, herois inconeguts, per vosaltres homes oblidats,
per vosaltres ciutadans que heu fet més gran la nostra
terra, aixequem la nostita veu, que ara és la veu d'un
poble i preguem al Senyor que us tingui en el millor
lloc dins la Ciutat Eterna.
seus

JERONI MORAGAS
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DEL

MEU

RECORD

escolars servo un record que ha
damunt
dels demés.
surat sempre per
Bon xic devot de la música, satisfeia i donava com
qua
pliment al meu pobre sentiment musical escoltant
un quintet
si tots els dies, per espai de varis cursos,
format únicament per ceguets : la «colla de l'Armadàs».
Era el nom del violí primer. El seguia el seu fill fent
de violí segon ; un altre feia la viola, i completava el
quintet un flauta i un contrabaix.
Es tractava d'una cosa gens vulgar i eren idevota
ment escoltats per uns rotllos de gent que a vegades
fins imposava per la seva qualitat.
La música que tocaven aquells ceguets era de lo bo
i millor. Com tots els altres oients, devotament els
escoltava, admirant aquelles belleses musicals pulcra
ment executades.
Pot dir-se que la meva pobra educació musical va
formar-se allà en aquella placeta propera a la Plaça
Reial bo i esperant Phora d'entrar a l'escola.
Ignorava els noms dels autors d'aquelles compo
sicions musicals, a excepció d'algunes, per haver-les
sentides a casa i en altres llocs.
Entre les moltes composicions que tocaven, n'hi
havia una que em tenia embadalit del tot. Moltes ve
gades, ja perquè fos l'hora d'anar a classe, ja perquè
estava cansat, me n'anava, però retornava al meu ltloc
habitual en el rotllo, al sentir les primeres notes d'a
quella composició per a mi tan bella i agradosa com
admirada.
No vaig saber mai de qui era...
Dels

feliços temps

Pocs anys després, quan aparegueren les primeres
«novelas cortas», editades a Madrid, el títol d'una d'e
lles em cridà força Patenció, de tal manera, que vaig

procurar-me'n

un

exemplar.

títol de la qual era «El Allegretto de la Sèptima
Sinfonia» escrita per Eugeni Noel.
La seva lectura m'interessà forca, ja des del seu
l'au
començament, i sobretot en un fragment en que
al
tema
sim
tor del llibret pretén donar plasticitat
fònic.

El

Més tard,

en

ocasió que

l'Orquestra Simfònica

de

R
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Madrid,

que dirigia el mestre Arbós, vingué, a donar
sèrie de concerts en el Palau de la Música Cata
lana, i la casualitat de veure-hi anunciada en el pro
grama general la «Setena Simfonia», de Beethoven,
em
mogué la curiositat, per a conèixer-la i per a
conèixer sobre tot l'«Allegretto», sobre el tema del
qual s'havia escrit aquella novel.leta.
Devotament vaig escoltar el primer temps, com de
votament havia escoltat la primera
part del concert in
tegrat únicament pir «Oberon» i «La Flauta Màgica»,
de Weber i Mozart, respectivament.
A les primeres notes del segon temps,
l'«Allegret
to», una esgarrifança es posseí de mi. Al moment,
quina satisfacció! vaig sentir bo i donant-me compte
tot seguit del que es tractava ; llavors em faltà
algú
per a comunicar-li la meva joa per aquella curiositat
satisfeta abastament. Allò qie sentia en aquells mo
ments per a mi tant preciosos, era allò
que anys enrera
havia sentit tocar per aquella benemèrita •«colla» de
ceguets de la Plaça Reial, que també m'omplien de
satisfacció cada vegada que executaven aquella, llavors,
per a mi enigmàtica i bella composició.
una

-

Ara... amb motiu del centenari de la mort de
Beethoven, he recordat i reviscut aquells feliços i bells
moment de la meva
vida, traduint aquell record, amb
aquestes pobres lletres, fent constar el fet, com a petit
tribut a la memòria del calós de Bonn.
JOSEP M. CAMPS
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EL POBLE I LA GUERRA
Quan jo era infant i llegia o escoltava algun fet
al
guerrer histèric, inés d'una vegada vaig preguntar
els
manen
les
Com és que
tropes
meu superior: «
que
I ell em respo
no moren mai gairebé a la guerra?»
nia com adequació a ma pensa infantívola: «És que
són molt valents !...», i jo restava del tot satisfet, ama
rant-se la meva imaginació de pietós respecte i admi
ració

ells.
ésser
més
tard que vaig adonar-me'n de què, si
Va
bé bi anaven a la guerra, guaitaven -des d'un reconet
de muntanya el què succeïa enllà, a l'aixopluc del
brunzir dels trets i de les estridències de la lluita, i
al seu entorn
que, si algun cop batallaven, portaven
els seus juramentats que els defenien arreu àdhuc amb
llur vida, i llavors una rialleta maliciosa no despresa,
però de cert desencant, florí als meus llavis, trobant
envers

l'encertada contesta a aquelles preguntes que
formular i com la solució a un enigma.
I amb el tarannà de ma experiència, vaig compre
nent l'actuació sempre secreta i particularista de la
de
diplomacia, dels partits polítics amos dels pobles,
l'exèrcit subordinat als maneigs d'aquella i a les or
dres d'aquests, encara que als nostres temps faci el
militarisme canviar molt sovint el règim de qualques
nacions a despit de la polític.a, i del poble mateix,
les parau.les dels dei
sempre cec i inconscient segons
i
en
contra
de les afirmacions
xebles de 1V1achiavel1i
no
als
de Lamartine, qui
nega
pobles consciència i
remordiments.
Tot estava per a mi comprès' i de tot hi tret una
fi
conseqüència que a molts semblarà ridícula sense
del
sen
sobre
la
realitat
fonamentada
xar-se en que és
timent, qui a la fi ha estat qui ha dirigit el curs de la
Història per entre el temps, per ço que els fets i les
èpoques son en el fons els mateixos. Heus-la ací. L'o
rigen de la guerra és degut a que els que la promouena
saben prou bé que no han d'anar-hi i sols hi són
les resultes de la mateixa, però en sentit sempre favp
rable : si guanyen, la millor part del botí; si perden,
com els més prin
seran ben considerats pel vencedor

seguit
un

temps vaig

de tots els vençuts.
Així crec condensar tota la filosofia de la guerra.
El principi sembla molt trivial i una mena de sortir
del pas p però és tota la veritat. I quant que canvia

cipals

4
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rien les coses si els diplomàtics i els polítics tinguessin
que ésser els primers en acudir al camp de la lluita
defensant com soldats el que amb tota comoditat i se
cret no sapigueren defendre amb la paraula, fent més
d'una vegada qüestió particularista i personal el que
al poble menys interessa, donant així exemple al ma
teix ! I pareguda cosa pot dir-se de les revolucions i
vagues.
Quan un company meu, en temps de revolta
estudiantil, en càlid parlament deia que era necessària
la vaga i que hi havia que aixecar adoquins i fer front
a la força pública, anava jo, finit de parlar, amb la
«1VIolt bé, però tu comen
rialleta als llavis i li deia
çaràs per a donar exemple als demés», i ell em res
ponia somrient i amb ingenuïtat : «No ho creguis
pas ; em sembla que ja faig prou en parlar ; qui vul
gui arriscar-se en lo demés, que ho faci.»
L'excellent Pereda fa parlar així a un personatge
d'una de les seves clàssiques novelles : «Lo que salta
a la vista, Juan, es que se detestan y se persiguen a
nmerte los capitanes de esos bandos. Los pobres sol
dados no hacen otra cosa que lo que se les manda
les exige el deber... o la triste necesidad... El día
en que los jefes dejen de ser
enemigos, volveran los
subalternos a ser hermanos.»
Si els tres o quatre individus que manen a cascuna
nació en comptes de fer agafar a llur poble les armes
proPosessin la declaració de guerra, fent-lo sabedor
de les raons que envers ella els mouen, més d'una ve
gada aquell, sincer, hauria contestat que no, o hauria
dit : feu-se-la vosaltres i esbatusseu-se de valent, ja
que amb vostres enraonies de mala fe l'heu
que nosaltres res hi tenim que veure.

volguda,

El poble
è què en sap ell de guerres i per a què
les vol ?
Anima inconscient per ço que l'enganyen
els ambiciosos sense cor, però ànima candorosa i sen
ziiia
bé l'expressen aquests versos :
Dans les villages gais de l'espoir des recoltes
les vieillards celebraient les bientaits de la
et, le soir, sur les COUTS aux Platanes épaés,
faisaient chanter le peuple ignorant les révoltes.

El poble !... Sempre tranquil
coneixia Moltke quan deia que

i innocent! Ja ho re
la guerra era neces
sària per a que els pobles no es dormissen en una son
d'etern benestar; i el mateix Víctor Hugo, fent ressó

0
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al credo marxista i demés doctrines so
cialistes, «guerra a la guerra» digué: «Al segle xx
morirà el canó i triomfarà la idea», però el canó, com
diu Gómez Carrillo, al segle xx, és l'únic ídol sagrat.
Abans de la gran guerra, el poble, les masses obreres,
era antimilitarista, particularment França on hi havia
els deixebles de Jaurés i de Hervé, amb tot l'aparatós
internacionalisme de la Confederaci6 General del Tre
ball, però així que esclatà la lluita i els capitostos, que
sabien que no hi haurien d'arar, l'aconsellaren, i en el
en
poble que manen o bé en les masses que dirigeixen, diu
1
com
ganyant-les miserablement, antimilitarisme,
l'últim autor citat, fou una enfermetat que es va gua
rir en quant una música de regiment passà pels car
rers tocant marcialitats.
Però al cap d'un temps el poble sortí de l'engany
i volgué tornar a ésser tranquil com era el seu natural
i demanà pau i, veient que els qui el llençaren a la
perdició i a patir fam no li feien cas tot guaitant la
aleshores quan
guerra des del palau, ben arraulits, fou
seves
com
el cas de Rús
forces,
protestà amb totes les
a espasa
doncs
prengués
espasa
«qui
sia, Alemanya...
morirà». (Math. XXVI, 52).
Molt poques vegades els caps dels exèrcits s'han
oferit per tal d'arreglar el conflicte personalment, ja
que personal ha estat més •d'un cop la causa d'una
guerra.
Exemples tenim com David i Goliat, Carles
i
d'Anjou Pere 111, quin desafiu havia de presidir el
rei d'Anglaterra, però no va comparèixer el francès
l'intent d'evitar una guerra, en 1804 fa que Gustau IV
de Suècia reptés a Napole6, qui no volgué acceptar el
desafiu. Mes aquests casos són molt• poca cosa com
parats amb la immensitat de la Història.
Fóra molt probable que el remei d'evitar guerres
hi seria quan el poble fos més conscient dels seus actes
i particularment dels que executen els que el dirigei
xen, no deixant-se emportar per llurs prejuicis, i tin
guessin dits capitostos més en compte les corprenedo
res
i humanitàries paraules de Fenel6 quan deia
«Vull més a ma família que a mi mateix, i a ma
pàtria més que a ma família, i a la Humanitat més que

probablement

a

ma

pàtria».

F.

DE

P.

RIBELLES BARRACHINA

1
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LA

NOSTRA

VIDA

ESCOLAR

juny, la falç al puny... Aques
l'expressió o el símbol de tot
el procés d'un treball.
I tot el treball
es concreta
en
una sembra, que,
en
arribant la seva hora, o la seva tem
porada lleva el fruit, bo o dolent, mi
Pel

ta dita és

o ben granat, segons
l'esforç i la
sollicitut que s'hi han aplicat. El juny
és el temps de la collita per al bon pa
gès, car recull el blat, el fruit símbol
de tots els fruit, per tal que, essent
com el més necessari,
els simbolitza
tots. El bon escolar recull tanmateix
el frait de sa aplicació i bon comporta
ment de tot el curs amb una plega no
clrida de bones qualificacions, penyora
de son enriquiment intellectual i re
compensa de sos esforços.
Santa i fecunda alegria la que enjoia
la casa de pagès pel juny, quant les

grat

segades van amonjoiant-se per
prades i comellars. Santa i fecunda
alegria tanmateix, la de la qual l'Es
glésia convida a participar, i fa parti
cipant a tothom sense gasivIeria eti
aquesta temporada de juny, sobretot
als escolars. La natura és plena ja, i
messes

madura.
baumen

Perfums de tota mena em
l'aire, i les dolces fruites co
mencen de
posar-se a Pabast de tota
mà cobejosa. El temps de les cireres
les ginestes.
El mes de la Pasqua
granada i de la Santíssima Trinitat,
de Sant Joan i de Sant Pere, i cen
trant-les totes i com presidint-les, la
festa del Corpus. Belles festes totes
de plenitud de vida i sadolles de fruits

riquíssims espirituals.
Jamai no serà desavinent

de des,apro
la joia del viu
que encomanen, és la més necessària

fitar-les.
re

Car

l'alegria,

metg;a per
colar. La

TASCA

la salut espiritual de l'es
bona aplicació està renyida
amb la tristesa i la missantropia. L'es
tudi, en el fons del fons, encomana
a

sempre una gota d'amarguesa o recan
ça, que, sense una injecció d'alegria

podria esdevenir un principi de disso
lució espiritual, per tal com és la reve
lac;6 cl'un principi de lassament, de
pèrdua de forces, i, pitjor encara, de
pèrdua d'esperança. Cal un sadolla
ment d'alegria. Calen unes festes.
Cap
altres festes que les festes cristianes,
que l'Església, en aquesta temporada
de l'any, amb tot son esclat litúrgic
convida i fa participants tots els fidels,
si fos lícit dir, amb una major sol
licitud els joves escolars.
Per això, tots ells, amb aq,uella ale
gria tant característica de l'edat, hi han
pres part i les han celebrat joiosament.
Cal remarcar especialment la de la fes
ta del Corpus, de la barriada de la
nostra escola, celebrada el diumenge,
dintre de la vuitada. Al matí fou c(2
lebrat un ofici solemníssim ,a la Parro
quial de Jesús, amb l'assistència de la
Junta de la Societat en pes, l'Orfeó
un
gran nombre de socis. I a la tarda,
amb l'assistència corporativa a la pro
cessó, amb la senyera i pendons tots
de la societat, acompanyats per una
banda. Aquest any partocà l'organit
zació, per torn, i així sortí de la Parro
quial dels Josepets. Tots amb sengles
ciris i blandons acompanyaren el
Nostre Amo pels principals carrers de
ia barriada, als acords de marxes
triomfals.
De retorn, tots arrenglerats corpora
tivament, cap al nostre Casal, amb els
llums encesos, feia bo de contemplar
tota aquella munió jovenívola de poble
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fidel.

Voleiaren les senyeres : breus
discursos encoratjadors feri,n retrunyir
les nostres aules de forts aplaudiments.
Aires populars aixecaren el cor de tots
a les regions puríssimes de la joia més
cristiana...
I veus ací com les festes que per a
tlguns o molts constitueixen distrac
cions, entreteniments, dispersions d'e
nergies o principis de la,ssament espi
ritual, poden constituir per als esperits
fermament cristians, retrempament de
força, dolls d'energia i vigoria de
les ànimes. Per molts anys, així si

gui!

loventut
ilctes

pel

mes

de

juliol

Dies 4, 5 i 6.—Excursió a la Comar
de Camprodón, visitant-se el S2n
tuari de Coral.
Informació : S. d'Excursions.
Dimecres 6.—A les vuit del vespre,
a la reunió setmanal de
«Joventut» es
projectaran una col.lecció de belles dia
positives per la Secció de Fotografia.
Diumenge ro.—Sortida a la platja de
ca

Garraf.

L'inscripció a n'aquestes sortides
és limitada a un poc nombre, per lo
tant convé inscriure's aviat.
Dimecres I3.—A les ro de la vetlla.
Secció dedicada al repartiment de pre
mis del Concurs de salts a la corda per
a
senyoretes i medalles d'estímul en
la Cursa de Muntanya dues demostra
cions celebrades en
de Santa
Creu d'Olorde.
Són invitats els socis, familiars i
amistats de l'Orfe6, Centre i Joventut,
a aquesta festa en la
qual es procurarà
conjuminar un atraient programa.
Dimecres 20.—A les io de la
Projecció de positius del Pireneu i

nit.
ex

plicació

càrrec del President de «Jo
Sr. Antoni Samsó, desenrot
llant el terna: «Una excursió a Núria».
Aquest acte és preparatori de l'ex
cursió collectiva dels dies 23, 24 i 25,
per lo qual hi són convidats especial
ment els inscrits a l'esmentada sortida
per a conèixer, punt per punt, tots els
detalls de l'excursió.
Dies 23, 24 i 25.—Excursió collecti
va al Santuari de Núria.
Els detalls
i horari seran anunciats amb temps al
quadro d'avisos. La inscripció quedà
tancada definitivament el passat 26 de
jany, no obstant s'ha obert una segona
llista per la S. d'Excursions, per
procurar complaure els am;cs que cs
decideixin a última ho a. Naturalment
qué si bé es farà tot lo possible per a
que tinguin els mateixos avantatges
que els primers inscrits, no implicarà
per a la Secció cap compromís de no
poder efectuar-ho.
Diumenge 3o.—Sortida matinal cle
la S. de Fotografia.
Vocal Sr. Llansana.
a

ventut»,

Aplec

a

Santa Creu d'Olorde

Amb un èxit ben falaguer va cele
brar-se el da 12 del passat mes de junv
l'esmentat Aplec, esdevingut tradicio
nal entre nosaltres, en la realització del
qual s'hi agermanà tot de faisó tan cor
prenedora, que hom no pot per menys
de felicitar-se'n. Esplendidesa del dia;
ingenta multitud que amb edificació
sabé comportar-se en els actes religio
sos; franca alegria demostrada arreu
per la mateixa, tals foren en resum els
factors que contribuiren a que poguem
record ines
servar d'aquell aplec un
borrable.
Arribats els excursionistes a Les
Planes, i mentre el gros de lexpedi
ció
viaranys amunt vers Santa
Creu, s'organitz,a la cursa anunciada,
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a la qual s'hi havien allistat bon
estol de consocis. En ésser un tros més
amunt de cn Castellví ens sorprenen
les correries dels amics Costa i Cisa
que s'afanyen en arribar a la «Meta»
en tant que altres fan el mateix per di
ferents indrets.

per

Creu; allí s'hi es
de fer-ho a la font
de c'àn Pascol, puix per causes contrà
ries a la voluntat dels organitzadors no
pogué efectuar-se, i entre els corredors
arribats ja i altres que ho fan després
comenten amb el Jurat les incidèn
cies de la cursa.
En tant, les campanes, repicant joio
ses
ens anuncien que va a començar
La concurrència hi acut ama
tent, omplint de gom a gom la típica
església. Es canta per la gent de nostre
«Orfeó Montserrat», amb la pulcritud
que li és peculiar, la Missa Fons Boni
tatis, en la interpretació de la qual l'a
cothpanyen bona part dels assistents.
Acabat l'Ofici s'organitza l'anuncia
da processó que segueix els encontorns
de l'Església fins a dn Serra, i dóna
goig •de veure-la passar per entre mig
de pinedes i rústecs caminals. La imat
ge de la Santíssima Verge Maria, qu
és portada amorosament amb taberna
cle, tanca aquesta pietosa manifestació
de fe, en la qual concurrents i expecta
dors es confonen amb uns mafeixos an
hels.
Excursions al cim del turó on hi ha
plantada la bella creu pétrea ; colles
que van cercant un lloc a propósit per
al dinar; altres que van i vénen de la
font; aparells fotogràfics que freturen
un
assumpte per a impressionar-lo, et
cètera, són els motius que hom va cons
tatant mentre s'espera la tarda per a
celebrar el concurs :tle salts a la corda
Arribem

morza

per

a

en

a

Santa

comptes

senyoretes.

Aquest

té lloc a mitja tarda amb ex
traordinari entusiasme, doncs són mol

tes les concursantes que volen
tar-se l'honor d'assolir els primers

dispu

per bé que abans es celebra una
tómbola de franc caient humorístic que
fa les delícies de grans i xics.
•
Acabat el concurs, entra tothom ai
temple per a donar comiat a la festa,
i amb les fervents notes de la «Salve
Regina» i el «Virolai» a la Verge de
Montserrat, es dóna per finit l'Aplec,
iniciant-se el retorn a nostra urbs, ple
ijament satisfets de la diada transcor
reguda, de la qual en servarem tothora
belles recordances.
La Junta de la Secció de Joventut es
complau en regraciar la bona acollida
dispensada a la seva crida per a con
córrer als actes transcrits, condensant.
se els seus afectes amb un
sincer, a re
veure!

De

l'APlec

a

Santa Creu

Resultat del concurs de salts a la
corda per a senyoretes. (Duració).
I prengueren part, setze senyoretes.
El primer lloc el guanyà la Srta.
Antónia Cisa, per 557 minuts. El se
gon la Srta. Maria Busquets, per 360
minuts. El tercer, la Srta. Jacinta An
dreu, per 335 minuts. El quart, la Se
nyoreta Rosa Coll, per 245 minuts.
A més es classificaren les senyoretes
Rosa Soler, Ramona 1\farsefiach i Te
resa Ranchera,
per haver arribat al
minut.
A la cursa de muntanya arribaren
a Santa Creu els següents corredors:
Josep Costas, Miquel Cisa, Alexandre
Descals, Joan Guanyabens i Antoni
Vivé.

Crònica

de

juny
celebrats

a la sala de «Jo
a l'Aplec
del
dedicat
ventut», després
de Santa Creu, el dimecres, dia 8 dc

Dels actes
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bona importància la con
també preparatòria de la
Monestir de Poblet, conferència
donà
el President de la Secció de
que
;es Arts i Director de les Aules de Di
buix de les nostres Escoles, En Fran
cesc Carulla, el dia 22, al vespre.
El Doctor Batlle explicà abans la
importància i significació històrica de
;es comunitats del Cister a la qual per
tanyia el Monestir de Poblet.
Poblet com a monument públic és
un veritable museu de l'art arquitectò
nic i bella demostració de la nostra pu

juny, tingué
ferència

jança

en

altra època.

La fàbrica del Monestir s'emprengué
de l'any 1161 al 1181 per l'abadiat
d'Uc.
El Sr. Carulla continuà describint
detalladament les diverses estances que
composaven el Cenobi, valent-se d'un
gràfic a gran escala.
Arrodoní l'acte una bona sèrie de
positius que posaven de manifest les
diferents parts del seu parlament.

Canigó
Una excursió al Canigó, la muntanya
evocada pels nostres poetes
i cantada en dolces melodies ; heus
aquí el goig de la passada Pasqua.
De Barcelona a Perpinyà, Vilafran
ca del Conflent i Vernet les
Bains, punt
inicial de la nostra excursió.
El temps esplèndid s'associà a nos
tra festa i, banyats pels raigs del sol,
fem l'itinerari pel coll de Jonel i se
guint la línia telefònica que simplifica
les innombrables giragonces de la rou
te al Xalet.
Els prats olorosos per la immensa
varietat de flora i la magnificència del
bosc de Balatx després, fan un camí

llegendària

ple d'encants que permet passar ra
tos deliciosos al fruir
d'aquests parat
ges

incomparables.

L

A

M

A

11

Sortim del Xalet vers al cim pel
camí de la Font de la Perdiu; el vent
comença a molestar un xic, accentuant
se a mida
que anem pujant; seguim la
cresta des del Pic Joffre a la Pica del

Canigó.
La pluja

de dies anteriors ens afa
voreix en aquests moments, els horit
zons
clars ens embadaleixen contem
plant les terres germanes del Rosselló,
Conflent i Vallespir i la carena pire
nenca que ens les separa; muntanyes
de la Cerdanya, i al fons, les d'Andor_
ra i del Carlit.
El vent fortíssim i fred ens ha
de boira i decidim el retorn;
baixem la xemaneia d'enèrgic aspecte
i de bon passar i som al balcó, al cim
del glacier, la famosa canal bretxa Du
rier, que en forma d'embut cau al fons
i que no hi ha dubte és la part més
interessant del massís del Canigó.
Remuntem pel Puig Barbet i deva
llem ràpidament per ses vessants fins
arribar al Xalet on acabem la jornada
amb franca companyonia amb gent del
Rosselló.
De Cortalets a Vernet i 'Vilafranca,
per seguir la ruta sempre agradable
del trajecte elèctric a Bourg-Madame,
que és el complement dels recorreguts
per

aquestes muntanyes.

Secció d'Esports
El dia 5 de juny d'eng-uany, com ja
s'havia anunciat, es celebrà la cursa a
marxa liiure, organitzada pel S. E. Na
tura, de Sant Martí. L'èxit més gran
fou la recompensa als treballs portats
tant en el con
a
cap per dita Entitat

trolatge

com en

l'organització.

La nostra Secció d'Esports hi va
inscriure dos corredors, els quals, tot
i pendre-hi part en dita cursa entitats

professionals, feren un paper molt bri
llant, classificant-se el Sr. Costas en
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el 9.' lloc de la cursa i el Sr. Guanya
bens en el I5à. lloc, de més de 40 cor
redors.

LA

PROCESSÓ DEL CORPUS
DE GRÀCIA

Diada de festa i de festa grossa
per a la barriada de Gràcia la celebració

de la Processó del

gent endiumenjada

Corpus.
es

Tota

la

a so

prepara per
lemnitzar l'acte del pas triara.falment
pels carrers, de Jesús Sagramentat, i
les Societats catòliques de la demarca
ció rivalitzen en assistir en la forma
més esplendorosa possible a aquesta
pública manifestació de fe i pietat, re
lent homenatge a su Divina Majestat.
Llàstima que aquest acte essencialment
religiós, forma pública del culte diví,
això és, la celebració fora del temple,
de les solemnitats religioses, esdevin

gui

encara per alguns com un especta
cle amb cert caire de divertiment; per
això pertoca a les Societats catòliques,
i és de la seva missió, procurar amb cl
bon exemple i l'observància de les dis
posicions ditades per les autoritats
eclesiàstiques, desterrar de les proces
sons i de son
pas pels carrers, tot allò
que resulta irreverent.
El Centre, que considera l'assistèn
cia a la processó com un dels seus deu
res principals,
puix és com dóna comp
te públicament de la seva importància
i del que significa dintre el camp catò
lic, no podia mancar, com no ha man
cat cap any, a la Processó, assistint-hi
corporativament amb els alumnes de
les seves escoles, socis, orfeonistes, so
cis de Joventut i congregants, presidits
per quasi la totalitat de la Junta Direc
tiva, amb l'esplèndida bandera, que era
portada per D. Oleguer Masip, Tre

del Centre, acompanyant-lo com
a cordonistes els socis D. Salvador Gar
sorer

Santiago Raventós, i tancant
la nombrosa comitiva la banda de mú
sica que dirigeix el mestre Novi.
El pas de la Processó pels carrers
de la. barriada fou brillant de debó,
contribuint-hi en gran manera l'esplen
didesa del dia.
Acabat el curs, el penó del Centre
esperà el retorn de Nostre Amo al
temple i, finida la Reserva, la nostra
corporació es dirigía, al so d'airoses
marxes, novament a l'estatge social on
fou rebuda amb aplaueliments per les
famílies amigues que s'hi havien con
çon i D.

gregat.
El Sr.

President,

amb

paraules

ade
de la So
cietat la satisfacció que aquesta sentia
per l'acte celebrat, fent remarcar la se
va
importància, dirigí paraules de re
graciament a tots els que amb la seva
cooperació havien contribuït al seu es
plendor. Felicità els senyors pendonis
tes i féu especial esment de la benemè
rita Comissió que té cura de tot lo in
dispensable a fi de que cada any el
Centre pugui assistir dignament a

quades exterioritzà

en

aqueesta manifestació

nom

religiosa.

S'aeabà aclamant a Jesús Sagramen
tat i el Centre Moral.
No obstant, l'animació dintre l'estat
ge durà encara alguna estona, execu
tant la banda algunes composicions del
seu

repertori.

Lamentem que Mossèn Angel Rovi
ra, Ecónom dels Josepets, de quina
Parròquia sortí enguany la Processó, no

pogués presidir-la. En representació se
va ho efectuà un Reverend Senyor Vi
cari, acompanyat dels senyors rectors
de Santa Maria de Jesús i de S. Joan,
Doctor Marcelí
Antoni Forns.

Garriga

i Doctor don

A la solemne Processó del Corpus
de la Santa Església Catedral, cele
brada el dia i6 de juny últim, hi assistí
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A

una

•comissió

nombrosa

corresponent a
l'Excm. i Rdm.

del Centre,
1invitació rebuda de
Sr. Bisbe i del Capitol

Catedral.

Montserrat

IOrfeó Montserrat, que s'honora
les petjades •del seu germà
l'Orfeó Català, sent -també la
gran
joia clel triomf assolit per aquest en la
«Missa Solemnis», de Beethoven, que
ha afegit un nou llorer a la seva glo
riosa història.
Comprenent-ho així la Junta Direc
tiva del nostre Orfeó, ho ha fet present
al mestre Millet per medi d'una co
municació que li ha remès pregant-li
que uneixi a les moltes i justes felici
tacions que amb tal motiu haurà rebut,
la humil però sincera de l'Orfeó Mont

seguint

serrat.

El diumenge, dia 22 de maig últim,
l'Orfeó cantà la Missa solemne en l'es

glésia

de la Divina Providència, de
amb motiu de les festes del
centenari del gloriós Pare S. Francesc.

L'adalona,
E1
tornà

dia 15 de

donar

juny últim,

a

la nit,

altre concert per Ra
dio, convenientment contractat per la
direcció de la Radio Barcelona.

El

a

un

dia 26 del mateix mes, matí i

tarda, tingué ocupats l'Orfeó
dels que

manca

no

de

fent-ho

en

el

present

per

temps.

Teatre

També a la Missa solemne que es
celebrà el mateix dia de Corpus a la
Parròquia de Santa Maria de Jesús de
Gràcia, atentament invitat pel Reve
rent Sr. Rector, nostre ,Consiliari doc
tor Garriga, hi fou representat el Cen
tre per una Comissió •de 1
seva Junta
Directiva i altres socis.

Orfeó

vinent,

donarem compte

en

en

actes

el número

diumenge,

dia 5 de juny últiru,
de Pentecostés,
en el nostre teatre la co
mèdia en tres actes, dels senyors En
ric Garcia Alvarez i Pere Muñoz Seca,
«El Verdugo de Sevilla», convenient
ment arreglada a la nostra escena.
En quant al mèrit literari de l'obra,
no ijitentem fer cap comentari; es trac
ta d'una comèdia molt xistosa i escrita
amb enginy, que ha estat repmsentada
moltes vegades, la qual cosa demostra
Ens vo
que és del gust del públic.
lem referir a la interpretació que ob
tingué per part del nostre eknc dra
màtic, i en aquest particular ens plau
festivitat de
fou estrenada

Pasqua

manifestar que poques vegades com
aquesta ens permetem fer el comentari
amb més satisfacció.
En l'obra hi intervenen un nombre
extraordinari de personatges, o121igant
a alguns actors a doblar—segons l'ar

got teatral,—ço que significa que so
vint presenta conjunts compromesos. A

l'ensems, alguns dels tipus

si bé parlen
el llenguatge castellà, és amb l'accent
i modismes estrangers segons les na
cions a que pertanyen. D'aquesta difi
cultat en reixiren amb èxit els nostres
joves actors, despertant el riure del
públic, que reconeixia i es feia càrrec
de llur treball. No volem particularit
zar per a no establir enutjoses distin
cions ; tots compliren degudament 5,
encara que es tractava senzillament de
procurar un agradable passatemps, hi
possaren tota l'atenció. Així el públic
nombrós que omplia completament la
sala cl'espectacles ho reconegué demos
trant-ho amb expressives mostres d'a

provacio'.

-

ft
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Programa pel

mes

de

tes,

Dia ro : Representació teatral «Lo
diner» (estrena), interessant obra dra
màtica en tres actes.
Dies 17, 24 i 25 : Es projectaran es
collit i seleccionats programes de cin
tes cinematogràfiques, entre elles es
projectarà «Carmen».
Dia 31 : Representació teatral «El
bon policia», divertidíssima comèdia
catalana en tres actes.
Per invitacions, com de consuetud.

NOT1CIAR1
junta general
Per la
senyors

President, Bibliotecari, Vice-Tresore;.,
Vocal segon, Secretari, Subsecretari.
5.t Discussió de les proposicions
que es presentin en forma reglamen
tària.

Ha mort D. Rafel Vallet i Piquer
c. s.), pare del nostre consoci don
Rafel Vallet i Sabater, al qui el mateix
que a la demés fafaília repetim el nos
tre més sentit condol, recomanant als
socis i llegidors d'OR I FAMA que en
comanin a Déu l'ànima del difunt.

(a.

ordinària

present, es convoquen tots els
socis actius del «Centro Mo

ral Instructivo de Gracia», a la Junta
general ordinària d'enguany, que la
Junta Directiva ha fixat per al diu
menge, dia 17 del corrent mes de ju
liol, a les deu del matí, sota el següent
ordre :
i.r Lectura i aprovació de l'acta de
la Junta general anterior.
2.n Lectura pel Sr. Secretari de la
Memòria dels actes més importants,
celebrats per la Societat durant Pany
de 1926 a 1927.

Aquest

Rendició i aprovació de comp
així generals del Centre, com par
ticulars• de les Seccions.
4.t Elecció dels càrrecs següents :

3.r

juliol

número

Tipografia Emporivm,

S.

ha passat
•
A.
Telefon

El dia 2 de juny últim, morí víc
tima d'un accident, la senyoreta donya
Anna Llivi i Damians (a. c. s.) ger
mana del soci actiu del Centre D. An
toni.
Sensiblement impresionats per la
desgràcia, repetim als atribulats pares,
germà i demés família l'expressió del
nostre més sentit condol, pregant• a
Déu que els concedeixi cristiana resig
nació.
Als notres consocis i llegidors d'OR
FLAMA els hi preguem que tinguin
present en les seves oracions l'ànuna
de la difunta.

per

la

5329 A.

censura
•

governath.

Ferlandina, g i

II

•

Barcelc

Ajudem

Cases que recomanem

o

als que

ens

ajuden

TrasaliMica

panyl

Vapors

Correus

=-

Trasallantics
Serveis:

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

Servei

tipus Gran
Hotel, T. S. F., Ra
diotelefonla, Orques
tra, Capella, etc.

MEDITERRANI.—Costa Pirme-Pacffic
MEDITERRANI.— Cuba - Mèxic
MEDITERRANI.— New-York

MEDITERRANI.—Fernando Póo

Per

a

informes,

Oficines de la

a

les

Agències

Companyia

de

la

A

Barcelona:

en

els

Companyia

Plaza

principals

ports

Consignatari:

Medinaceli, 8

Vla

d'Espanya

A. RIPOL

Laietana, 5

Unión Lrera de Edliores, S. 1i.
LLIBRERIA

SUBIRANA
Portaferrisa, 14
Sucursal: LLIBRERIA CH1RIVELLA

LLIBRES
ÀLBUM de les
seus

D'ART

galeries de pintures dels Mu

alerFlanys (Kaiser -

Friedrich -Museum

de

Berlin, Galeria de Dresde, Pinacoteca Antigua de
Munich) Introducció hIstórica t text explicatiu de
C. Koetschau, A. Philippi i E. von Reher; Traduc
ció del Dr. Dorningo Miral i López; 60 reproduc
cions en color. Un volum en foli, Ptes. 75 en tela.
ÀLBUM de les galeries de pintures dels Mu
seus
de Florencia (Palau Pitti, Galeria dels

Utfizzi, Galeria de l'A cadetnia).

Introducció

his

tòrica i text explicallu de Conrad Ricci. Traduc
ció del Dr. Domingo Miral Lèpez. 60 reproduc

cions en color. Un volum en foli, 75 ptes. en tela.
ÀLBUM de les galeries de pintures dels PaTs
Baixos, (Bruseles, Anvers, Hospital de Sant

sos

-

Apartat, 203
Saragossa, 14

-

Barcelona
València

Joan a Brujes i Rijksmuseum d'Amsterdam). In
troducció històrica I text explicatiu de H. Voss 1
W. Stheenhoff. Traducció del Dr.Josep Camon
Aznar. 60 reproduccions en color. Un volum en
foli, 75 pesetes en teia.
ÀLBUM de la

galeria de pintures del Museu

del Prado (Madrid). Introducció històrica i text
explicatiu de A. de Bernete I Moret, Director del
Museu del

Prado, 1 August L. Mayer, Director de
Antigua de Munich. Traducció del
Dr. Domingo MIral I Lopez. A rnb 60 reproduc
cions en color. Unvolum en foli, 75 ples. en tela.

la Pinacoteca

BERNETE i MORET (A. de) HIstória de la
pintura espanyola en el segle XIX. Elements na
cionals i estrangers que hi han Influït. Illustrada
amb LXVI larnines fora de text, en negre 1 en co
lors. Un volum en foll, 60 ptes. enquadernat.
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