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MEMORIA

ANUAL

(Acabament)
SECCIÓ DE BENEFICÈNCIA
Sense fer gaire soroll, aquesta Secció

va fent la tasca
Com és de consuetud va fer un repar
timent extraordinari de bons als pobres de la barriada
amb motiu de les festivitats de la Festa Major i Nadal.
També, amb motiu de la i.a Comunió dels nois de les
Escoles, pagà el trajo a diversos nois pobres.

que

s'imposà.

SECCIÓ DE DECLAMACIÓ
El dia 26 de setembre s'inaugurà la temporada amb
Constituí
la representació de «El Cura de Aldea».

bon éxit. A més de les sessions constants de cine
i de teatre durant tota la temporada, executades amb
remarcable justesa i bon gust, cal fer notar : que el
día 2 d'octubre l'Elenc Dramàtic anà a donar una re
presentació a la Joventut Católica de Molins de Rey;
deixant molt bona impressió. Els dies 25 i 26 de
desembre i i, , 6 i 9 de gener, es representà l'obra
«Los Pastorcillos en Belén», clàsica ja en el Centre.
L' èxit lluny de minvar per tantes sesions se
guides, semblava pendre increment. Aquest any fo
ren estrenades tres noves decoracions molt vistents i
encertades, degudes a la bona mà del nostre Rafel Gar
cia. El dia
de març, a la nit, tingué 11óc una
funció d'esbarjo dedicada als socis de l'Elenc Dra
màtic, i el 24 d'abril fou oferta una representació tea
tral, al nostre consoci Sr. Masip amb motiu del seu
casori, per antics socis que havien pertangut a l'E
lenc.
S'executà «Don Gonzalo o l'orgull del gec» ;
110 cal dir-ho; una vetllada molt agradable i simpàtica.
un
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ORFEÓ MONTSERRAT
Cal fer notar primerament la reforma de la sala
decorada i illuminada, els seients fent
dins d'un bon gust i d'una austeritat
remarcables. En quant a la seva actuació, potser na
estat dels anys més densos.
En les Misses de Comu
nió General i altres actes solemnes ha pres al seu càr
rec la part de cant.
lia donat diversos concerts en
el nostre local. Donà també, degudament contractat,
un concert a La Garriga.
Ha donat dues tandes de
•
Concerts a Radio-Barcelona, essent molt felicitat.
El dia de Tots-Sants, a la tarda, féu una visita de
germanor a 1'.0rfeó de Sans. E1 dia 12 de desembre,
en
l'Església de l'Hospital de la Santa Creu, cooperà
al Solemne Triduum, organitzat pel Terç Orde amb
motiu de l'any Franciscà. E1 dia 6 de febrer, al matí,
a la Parròquia de Jesús, i per la tarda, al Centre, coope
rà i donà major esplendor a la festa del 58 aniversari
del Centre. El dia 13 de març, concert als Lluisos,
de Gràcia.
El da 20 de març, a l'Olympia ; el 27, al
Palau de la Música Catalana, i el 22 de maig, a Ba
dalona, i com a digne coronament, el VI Romiatge Gra
cienc a Montserrat, d'acord amb les Congregacions
del Sant Crist de les tres Parròquies, els dies 30 d'a
bril i i i 2 de maig. Hom calcula en 550 persones els
assistents a aquest acte de tanta importància i relleu
en la vida del Centre.

d'assaigs. Ben
escalinata, tot

SECCIÓ D'ESCACS
Tot just creada, ha

pres una volada i ha desvetllat
entusiasmes que li han fet obrir-se pas ràpida
ment.
A més dels partits amistosos amb el Círcol Ca
tòlic i els Lluisos, hom ha organitzat un Campionat
d'Escacs del Centre, essent molt nodrida la inscripció
i desvetllant més cada dia l'afició a aquest noble joc
en el nostre local.
uns

COMISSIÓ PRO-PROCESSÓ
Si bé molt limitada la tasca d'aquesta Comissió,
cal dir que ha sabut complir-la abastamnt ; la bona
organització de la processó de Corpus d'enguany n'és
la prova. Amb això queda tot dit.

A.

SERcit
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POSSEIM L'IDEAL?
En

aparèixer aquestes ratlles hauran començat de
les classes de les Escoles del Centre, i a sem
blança del període acadèmic que torna a em.pendre's
creiem nos
en
ço que a l'ensenvament es refereix,
altres que l'obertura del curs escolar hauria d'ésser
també considerada com a cosa pròpia en tots els sec
tors que composen nostre Centre, amb el ferm propò
sit de que, a cada nou curs, una noble emulació els em
penyés per a assolir conjuntament l'ideal que aquell
persegueix dintre la societat gracienca.
Certament que els benemèrits fundadors del Cen
tre pensaren ja, en instituir-lo, que l'obra moral-ins
tructiva no havia d'acabar en els nois escolars, tota
vegada que el Reglament pel qual es regeix senyala
ja uns mitjans conduents a la continuació d'aquesta
obra més enllà de l'Escola.
Es natural, però, que ja
mai podien preveure el tomb radicalíssim que ha donat
el món des del segon terç del segle, car si llavors ja es
fixaren unes senzilles normes sobre el particular, és de
creure que hi haurien donat una més marcada signifi
cació.
I aquesta és, doncs, amics i consocis, el punt d'al
bir que poso a vostra consideració i que a mon humil
judici té una extraordinària importància, i àdhuc pels
o altre de
que en qualitat de dirigents en un sector
nostre Centre tenim una responsabilitat major. Ens
havem, per lo tant, de captenir de que hem heredat una
obra instaurada en una època en la que el laïcisme dis
fressat de diverses maneres procurava introduir-se per
entre les llars i copar poc a poc les consciències allu
nyant-les dels divins preceptes, sens abandonar-hi pas
la infantesa, i de que mancaríem a nostres deures de
cristians si no
en tota la seva vàlua els esfor
nou

copséssim

ços

feliçment emprats per nostres predecessors.
Si llavors, doncs, ja es cregué necessari fer quel

a
contrarrestar l'allau de doctrines que es
amb justícia, pecaminoses, quant més no s'ha
de fer avui en que la societat moderna apar folla darre
ra de tantes estulteses que ocupen la quasi totalitat
de les seves activitats, majorment, i és dolorós cons
tatar-ho, entre les Joventuts que per antonomàsia han
rien de fitar l'esguard en nobles empreses i perseguir
bells ideals en comptes de perdre el temps en banalitats
com

per

creien,
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abjeccions.

que tard o d'hora produiran funestes conse
si hom no hi posa aturador.
No n'hi ha prou, amics, de que,e1 Centre com a
organisme sostingui unes escoles i amb aixe, creguem
acabada nostra tasca, anant tot lo més a passar-hi els
lleures com a qualsevol lfoc d'esbarjo.
Cert és que
devem cercar i ens és molt útil una honesta diversió;
mes és
indispensable que tant els que avui hi som, com
els qui demà vagin ingressant i succeint-nos en nostre
pas pel Centre, és ind:spensable que abans que •tot ens
amarem de les espirituals cobejances
que mogueren els
qui ens posaren els fonaments damunt els quals s'aixe

qüències

institució, multiplicant-los en ço que calgui
aconseguir-ne ubèrrims fruits.
Pensem en les paraules del sant bisbe de Vich
Doctor Torras i Bages, de feliç memòria, quan en
parlar de Catalunya digué que o fóra cristiana o dei
xaria d'ésser, i comparem-ho amb nostre Centre.
Aquest complirà el fi pel qual fou creat si a tots ens
mou, deixant apart, com és natural, qüestions opina
bles, un mateix ideal que tingui per base servir a
Crist, valent-nos per a tal objecte dels actuals mitjans
que ens proporciona nostra corporació o dels que es cre
gui d'utilitat implantar. La raó d'ésser del Centre són
les Escoles.: en elles •devem, dones posar tots els en
tusiasmes i procurar fer conjunta l'obra escolar amb
la post-escolar •com a preparació d'un lògic ingrés a
les llistes de socis d'aquell, no per un mesquí egoisme
sinó amb el noble dalit de que de ,gènera en gènera es
vagi transmetent la saba esponerosa de l'arbre pairal
que distingim amb el nom de Centre Moral Instructiu,
nostra

ca

per

de

a

Gràcia.

D'aquí la necessitat suara senyalada de que cada
secció maldi per voler ésser la primera en la palestra,
sense que ni un sol associat deixi de contribuir amb
el seu humil gra de sorra a l'edifici catòlic-social
que
per voler de Déu fa més de miftja centúria que aguan
ta ferma la senyera que dignes varons
plantaren en
terra plana, i que a nostra mà està
la
veiem o no
que
assolir les cimes més enlairades on nostres amors
la voldrien veure col.locada.
A.

SAMSó Bozzo
«Secció de Joventut»

President de la
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d'agost de 1908

trobo a París fa cosa d'una setmana. La com
panyia de la meva mare i el goig de tornar a veure
aqueixa ciutat m'omplen el cor de joia. Un dels pri
mers dies vaig visitar Notre-Dame. Aquesta catedral,
de portades plenes d'ombra i de torres imposants, es,
dreça davant vostre, a l'extrem d'un vast pati, amb la
noble magnificència de ses proporcions harmòniques i
plenes d'audàcia i amb la piadosa gravetat que li inila
primeix el fet d'haver estat, des de tantséssegles,
el consi
casa de Déu.
Ço que més m'impressiona
derar que cada forma és el revestiment d'una idea.
la
Comprenc la coherència interna, el lligam entre en
El
visible
i
el
món
creient,
qui
beutat
espiritual.
cada forma hi veu el símbol d'una viva realitat, ha
d'experimentar una fonda impressió en veure aqueixa
església. Jo mateix em sento profundament somogut i
admiro la fe catòlica que ha animat aquest art amb
tanta de puixança. Admiro, i voldria conèixer millor
el Catolicisme.
Ahir, després de mig-dia, em trobava sol a Notre
Dante.
Vaig errar durant hores pel temple; vaig
contemplar l'alineació del cor amb ses belles imatges,
els antics vitralls i les voltes ; després em vaig asseu
re en un indret des d'on sotjava el vermell llantió que
fidels
crema totemps davant l'altar, donant entenent als
deserta.
estava
és
allí...
gairebé
L'església
que Jesús
De les altes voltes on l'ombra es recull, una pau deli
ciosa davallava sobre la meva ànima inquieta. Se suc
ceïen en mi un sens nombre d'imatges i pensaments.
arcs
Esguardava la llum entorn de les columnes i dels
els
meus
que s'ajunten en ogives com braços suplicants ;
ulls reflectien lincendi dels rosetons i dels vitralls.
Mon esperit se sentia profundament trasbalsat de tots
els somnis i de tots els desigs, que jo no sabria com
ensems.
anomenar, però que em causaven pena i goig

Em

CEBRIA MONTSERRAT, Prev.
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LA

FESTA

Lluny de degenerar en
ticipació del nostre Orfeó

MAJOR

rutina o compromís, la par
la Festa major parroquial
es manté cada any amb renovat fervor i més brillant
èxit. Fa alguns anys que la nostra entitat coral
assumeix la responsabilitat del cant de la missa so
lemne, però amb el noble daler d'engra.ndir cada ve
gada la solemnitat de la Liturgia, ha arribat actual
ment a realitzar una magnífica obra d'apostolat reli
giós i de desvetllament parroquial, en aconseguir que
al costat seu, les associacions religioses de la parrò
quia s'apleguin com a membres de la família espi
ritual que són, en torn del seu Rector i clero, per ofe
rir a Déu l'acte essencial de la festa, a honor de ia
Patrona, la Verge Maria. I així l'acte és realment
festa major de la Parròquia.
Res com aquesta mú
tua acció dels membres d'una multitud religiosa, ma
nifestant externament els Sf entiments religiosos pel
cant col.lectiu unissonal, produeix l'ínt:m goig que ens
cal per a que la festa arribi a dins de l'esperit. Reï
xen aleshores i es desvetllen idees i energies religioses
adormides, vibra la nostra sensibilitat amb emoció pu
ra i forta i aquesta creixença de sentiments ens pro
dueix un optimisme, una complaença en nostra fc
que ens facilita els bons propòsits i ens •acosta l'ideal
de santificació.
Ningú hi resta indiferent a una mi
sa solemne com aquesta nostra en la diada
de l'As
a

Aquell cor mag-nífic que omplia tot l'espai
l'Església des del creuer al presbiteri, era fidel
ment la representació parroquial.
El clero, primer,
sumpta.
de

amb les ordres religioses establertes dins la demarca
ció, i aleshores les Juntes del Centre i joventut, i
l'Orfeó, les Filles de Maria, Congregació Catequís
tica, Sants Angels, Lliga de Perseverància, Pia Unió
de Santa Teresina, tots a una veu i amb un esperit
celebrant el Sacrifici que pontificava el Pastor • que
l'Església els dóna en representació del Bisbe, del
Papa i de Crist. Això és l'Església, i aquesta res
tauració del• veritable esperit parroquial i de l'auten
tica forma de la pietat cristiana és l'obra magna dels
nostres temps que la Santa Seu Apostòlica recomana
cada dia.
Per aixe, l'Orfeó i el Centre tot, en pot
estar joiós d'haver realitzat, a més •de l'obra musical,
aquesta altra missió de collaborar positivament i amb
resultats innegables a la restauració del culte cris

525E5.2r125-2
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tià i de l'esperit parroquial amb una forma que avui
ja és coneguda i lloada per bon nombre d'elements
eclesiàstics.
Remarquem també el valor de la perseverància.
No solsament havem anat guanyant en multitud de
fidels d'un any a l'altre, més encara en perfecció en se
guir la Litúrgia del Sant Sacrifici, i en son cant.

Quina grandesa, quina amplada harmònica,

enguany

la divina Salmòdia en el cant de Tèrtia del conjunt
coral, tan nodrit d'homes per la Lliga de perseve
rància, a més dels nostres, i de les noies de la Pia
Unió i Catequística a laltre banda, units pel conjunt
central de l'Orfeó ! La Salm&Ua de Tertia eixí justa
de moviment rítmic. L'Introit cantat per primer cop
El magnífic Kyrie
per tothom, imponent i ben unit.
Clemens Rector potser una mica indecís en començar
el gran cor la segona invocació, però després segur i
lleuger en tota la seva ampla volada. I a'xi les al
tres parts de l'ordinari.
Altre progrés : el cant sen
cer del Gradual
per la Capella i l'Alleluia per tot
hom i el Comunio : Optimam partem. Mancà només
l'ofertori, que fou a to recte, i que l'any vinent bé
podem esperar sentir-lo amb tota l'exornació grego
riana.

Cal esmentar també que per ordre del Sr. Rector
fou seriosament afinat i netejat l'orgue de la parrò
quia, que donà gran relleu al conjunt coral, tocat per
mestres tan experts com M. Noguer i el nostre mes
tre Sr. Pérez.
Gran nombre de gent de casa nostra prengué part
també en les Completes de la vigília i en les Vespres
de la diada, aquestes tot just instaurades des de l'any
passat, gràcies al ressorgiment de l'amor à la Litúr
gia i a la Parròquia entre els grups esmentats.
Que la satisfacció justíssirna que tothom sentia en
acabar els actes, reviscuda sovint per la participació
sem
en les altres festes de l'Església ens faci tenir
un ideal en lluita,
l'entusiasme
per
pre present, que
la rectitud dc criteri, i la incorporació efectiva a la
vida perenne de la pietat catòlica són les grans forces
aglutinants per a mantenir la cohesió entre nostres
societats, l'eficacia de la seva obra i el prestigi entre
adversaris i entre amics.
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LA

MÚSICA LITÚRGICA
(Continuació)

Deixem ara l'art de la terra i penetrem en les mis
terioses regions d'aquest art semidiví, entrem al tem
ple •del Senyor, on es representa un drama únic que
cada cop delecta més. S'ha dit que els grecs anaven
al teatre com al seu temple, i Wagner volgué fer del
teatre no sols el temple, sinó la casa musical de la
humanitat, on amb la fruïció purificaria els seus de
sigs, i es disposaria fàcilngent per assimilar-se els
principis de regeneració Social—falsos d'altra banda
que ell havia somniat.
Doncs bé ; han passat tots aquests intens humans,
liinic drama que ha capgirat el món ha estat el dra
ma de •la Creu.
Solament el seu preludi, que fou
perllongat per tants de segles, extasiava als profetes
i inspirava al Rei salmista, però, per fi, s'escorren
ies cortines del cel, pren el Verb les vestidures de
nostra corrupta naturalesa, l'escenari representa una
cova, però verdaderament és el cel ; l'orquestra la
formen els àngels i llur música és oïda i escoltada
tant pels pastors més propers com pels reis de més
llunyanes terres. En aquest drama el protagonista
és un infant i no sap parlar; així és que les seves
primeres notes no són sinó planys de dolor, que no
obstant omplen el món de goig; acaba aquesta tra
gèdia amb una terrible catàstrofe a pesar de la qual
el diví Heroi és el vencedor.
Penetrem bé la música
d'aquest drama, perquè altrament no podríem capir
la seva música!
E1 procés aquí és totalment diferent
del que sol passar en les tragèdies humanes : allí co
mencem per una banal fruïció dels sentits i, mitjan
çant hàbils ficcions, acavem per gaudir de la realitat
elevant-nos l'ànima a sublims i espirituals regions ;
Però en el nostre cas és del tot diferent. Comencem
amb un acte de fe, contra el que ens diuen els sentits,
creient en l'existència real dels divins personatges,
i a mida que anem endinsant-nos en llur tracte, ens
comuniquen llurs delicioses intimitats i acabem per
fruir sensiblement del mateix Déu. Doncs, si en el
drama de Wagner, del qual suara vos parlava, ans
que tot ens hem de preocupar de l'acció poètica per
què la seva música sentida però no escoltada produeixi
tot l'afecte desitjat, dieu-me
què passarà en el nostre
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litúrgic on no hi ha ficció, on tot és reali
per a nosaltres interessantíssima i necessària? Si,
com deia Wagner,
l'objecte de la seva música era
de
les
ambicions terrenals, de la ma
purificar-nos
teixa manera que la solitud de les boscúries ens fa
oblidar el brugit de les ciutats, en el nostre cas, en
el que comencem isolant-nos del món i fins dels sen
tits per a trobar a Déu en el secret de l'ànima, l'obra
de la •música serà molt més reduïda, encara que su
perior en eficàcia. De manera que si no és música
dramàtica la que ens impedeix llucar el desplegament
interna de l'acció, si no és música •dramàtica la que
amb el seu predomini • distreu la nostra atenció de
lo principal, si és una llastimosa aberració que el can
tor amb les seves habilitats cerqui els aplaudiments
del públic en mig d'una escena emocionant, tampoc
serà música religiosa la que pertorbi l'oració, la que
ens faci oblidar que som a l'església, i seran reus de
lesa religió els cantors que vulguin lluir llur veu en
nostres cors.
En altres paraules, si la música ve
ritablement dramàtica és aquella que solament pro
dueix el seu efecte quan sona entre les paraules de
l'actor i en una escenografia adequada, de la mateixa
manera, aquella música serà veritablement litúrgica,
i solament
que solament té sentit amb •un text sagrat
es saboreja
entre les boirines d'encens i d'oració de
nostres temples. Doncs bé, aquesta teoria de la mú
sica dramàtica que per tants de segles fou ignorada en
el teatre fins que en Wagner ens la •donà, l'Església
des dels primers temp de la seva existència ja l'aplicà
en la seva litúrgia. E11a anava a regenerar als gentils
amb la doctrina de Crist, i ella va regenerar també la
música, pronunciant sobre els frescos corrents de la
música grega, la fórmula expressiva i espiritual del
cant hebràic i fou cristianitzat tot un món poètie-mu
sical contingut en el codis gregorians. El cos d'a
questes melodies és la tonalitat grega però llur espe
rit és un ritme subtil i volador com dàugel, i divina
ment apassionat com l'amor d'un serafí. Fou Déu, qui
en el
paradís de l'art va agafar una mica de terra, per
què volia impressionar la terra dels nostres sentits, però
li va infondre un esperit superior, formant aquesta
nova criatura, aquest art misteriós. Per qui no tingui
el seu mateix esperit, aquesta melodia serà un ser mort
sense cap expressió però, en canvi, qui visqui la seva
mateixa vida, vibrarà al seu contacte amb ritmes celes
drama

tat,

g

ill
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tials. Amb tota

seguretat,

l'Església

ens

mana

que

se

amb molt d'encert. Pius X ens pro
el
cant
posa
gregorià com mòbil acabat de música sagra
da. Per lo tant, acudim sense temença a aquestes fonts
antigues del nostre art, que l'Església no ha sofert
aquestes aberracions, que suara parlàvem, de l'art pro
fà; és cert que s'han comès abusos, però ella ha tingut
sempre música pròpia i adequada. I si els monuments
antics sols serveixen a l'artista per a fonamentar-se
en la forma, però l'esperit és
quelcom nou que ,evolu
ciona constantment, en els monuments gregorians de
que vos parlo hi hem de buscar el fons i la forma al
hora, ja que l'esperit de l'Església, com els seus dog
mes, és sempre el mateix. En nostre cas, l'evolució ar
tística ha de consistir solament en el desenrotllament de
la forma, però el fons ha d'ésser constituït pels mateixos
efectes purs i humils del cant gregorià. Per aquesta
raó diu el Sant Pare que la nostra música serà més dig
na del temple en quant
tingui un aire més marcada
ment gregorià.
Per això a l'ensems ens proposa tam
bé l'estil de Palestrina com a joia litúrgica de primer
ordre.
El «Motu Proprion no refrena l'ímpetu do
sinó que el dirigeix i li comunica
riginal
orientació recta i decidida.

guim aquest camí;

A.

El

seguir

MASSANA,

S.

I.

d'aquest treball que publiquem avui devia
fragment publicat Al número del mes d febrer.
involuntari en la paginació de quarteles ha pro

fragment
al

lJn crror
duït aquesta lamentable

transposició, la qual esperem que
serk perdonada pel distingit autor i lectors nostres. A
seguit, doncs, del fragment anterior deu llegir-se el publicat
en
el mes d'abril, i després d'aquest, el
que seguiró, si
Déu. vol, en el número pròxim.
ens
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Ha mort l'Eminentíssim Senyor
Cardenal Arquebisbe de Toledo. D012
Enric Reig i Casanovas, (R. I. P.)

El Centre Moral Instructiu de Grà
cia, des de les humils planes del seu
portaveu OR I FLAMA fa constar el seu
condol per tan trist motiu.
El Centre no pot oblidar les aten
cions que d'éll rebé durant el seu epis
copat a Barcelona.
El nostre estatge fou honorat per
les seves preuadks visiktes, especial
ment en aquella memorable sessió que
tingué lloc en el nostre saló d'espec
tacles en el cinquantenari de la Fun
dació de la Societat, que fou presidida
pel Doctor Reig qui llavors regia
nostra Diòcesi. No oblidarem mai
les paternals paraules que en donar
nos la benedicció ens dirigí, encorat
jant-nos a continuar l'obra del Centre,
assegurant que sentia per la seva obra
una

especial preclilecc:6.

Descansi

en

pau l'eminent

príncep

l'Església, i preguem a Déu
què al Cel ens poguem reveure.

de

VIDA

per

ESCOLAR

L'obertura de curs de les nostrPs
escoles està senyalada per al dia 5 del
corrent mes de setembre.
Les condicions que pels alumnes re
giran en el present curs de 1927
a 1928 són les
següents.
Dret de matrícula per a totes les
classes,
pesseths cinc.
•
Mensualitats ; Classes diurnes : Pes
setes

sis.

11

TASCA

Classes de nit, pessetes quatre.
Classes de francès : Primer i segon
curs, pessetes cinc.
Classes de dibuix, pessetes quatre.
La matrícula està oberta tots es
dies laborables, de 8 a 9 de la nit, en
la Secretaria del Centre, on seran
facilitats tota classe de detalls refe
rents a l'ensenyament i funcionament
de les escoles a tots aquells als quals
interessi.

joventut
PROGRAMA PER AL MES DE
SETEMBRE
a la Mentora
Diumenge
Alsina i punta d'emissió del Radio
Barcelona.
Reunió a la sortida de missa de Jo

ventut.

Diumenge 18. — Excursió-visita de
Ripoll i el seu important Monestir, pel
Grup Pictòric.
de
Dimecres 21.
vuit del
vespre
Curs 1927-28.

A dos

:

quarts

Inauguració

del

Conferència pel Sr. Rosend Sagrera,
sobre: «Bis principis de la Física»,
amb experiments anab aparells de ga
binet.
Dimecres 28.—A les io del vespre,
vetllada, composta de Conferència amb
projeccions sobre «Bells indrets de
Franca» i Sardanes.

EXCURSIÓ

A

MARTORELL

el dia 21 segons pro
tomb
Un
pel poble, en arri
grama.
a l'Església parroquial.
i
visita
bar,

Realitzada
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A la plaça tenim el gust de saludar
l'excellent amic, el Sr. Francesc Mar
torell, de l'Institut d'Estudis Catalans,
el qual ens dóna algunes notes his
tòriques de la vila i ens indica una
casa on hi ha restes romànics interes
sants. Després, al Pont del Diable, on
són impressionades diverses fotogra
fies de l'arc romà. I cap a la font de
cà'n Abad, deliciós paratge vora el riu
Anoia.
A més del benestar del lloc,
rebem exquisides atencions del pro
pietari dels terrenys, D. Joan Garriga
i Masó, i de la seva esposa, les quals
agraïm públicament des d'aquestes
planes. De tornada, alguns jocs a
les vores del riu, i a les vuit altre cop
a

Barcelona.

d'espai, ens privà de do.
el mes passat, de la vet
llada celebrada després de l'excursió a
Olorde per tal de projectar les fotogra
fies dels grupus assistents i repartir
els premis merescuts en els concursos.
La nombrosa concurrència fou alta
ment complaguda, aplaudint els obten
tors d'aquells, el Sr. Rovira qui feu la
ressenya de l'aplec i la Srta. Garriga i
Sr. Soler, que amb el piano i el violí
feren encara més agradable l'acte.
• Darrerament
s'ha repetit la festa
amb motiu de l'anada a Núria, amb
mateix ordre, acabant-se les dues ve
gades amb sardanes, amb tal entusias
me, que hom espera no passar en en
davant cap mes, sense celebrar alguna
manca

Compte,

nar

d'aquestes agradabilíssimes sessions.

Orfeó
El

Montserrat

diumenge,

dia 25 del corrent, a
del matí (si Déu ho vol), es
reunirà en aquest estatge del Centre
Moral Instructiu de Gràcia l'Orfeó
Montserrat a fi de procedir al nom
les

brament de la seva Junta de govern,
donar compte del seu funcionament i
tractar de ço que es cregui convenient
per a la bona marxa del mateix i d'es
tímul per als orfeonistes.

Es prepara pel vinent mes d'oc
tubre un concert que tindrà lloc en
el saló teatre del Centre, dedicat als
socis protectors de l'Orfeó, el qual es
procurarà resulti ben interessant
agradable a tots els que tinguin a bé
assistir-hi.
Oportunament es dona
ran els detalls referents al mateix.
Es

troba absent de Barcelona,
amb la seva família, per a
restablir-se de la malaltia que últi
mament sofrí, el nostre apreciat or
feonista En Joan Raventós, •al qui
desitgem li sigui ben profitosa per a
la salut la seva estada al camp.
—

juntament

El

15 d'agost, festivitat de
de la Mare de Déu i
Festa Major de la barriada, l'Orfeó
Montserrat assistí a la Parròquia de
Santa Maria •de Jesús, on a les deu
s'hi celebrà Ofici solemne, cantant la
Missa juntament amb l'escolania i ca
pella de la Parròquia.
D'aquest acte, que junt amb la Mis
sa de Comunió
general reglamentària
celebrada a les vuit, a la mateixa es
glésia, constituiren els actes piadosos
amb què el Centre commemorà la fes
tivitat de la diada, se'n fa menció es
pecial com requereix en altre lloc d'a
dia

l'Assumpció

quest Portaveu.

Teatre

ii

Les

representacions

sessionsi

de Cine

el nostre teatre

(si

teatrals i

les

represes en
Déu ho vol) aquest
seran
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de setembre, conforme dèiem
el número anterior.
mes

en

inauguració de les
es represen
teatrals,
representacions
El

tarà
tes:

dia

18,

per

la interessant obra
«Somni de Glòria».

en

tres

ac

Els dies 24 i 25 es projectaran
escollits i interessants programes de

películes.
El

dia 2 d'octubre es posarà en es
la bonica comèdia en tres actes,
de molt temps no representada en el
nostre teatre, original de D. Frederic
Soler (Pitarra), «L'apotecari d'Olot»
Hi ha en preparació per a ésser
representades fins a les festes de Na
dal, les següents obres teatrals : «Un
manresà de l'any vuit»
«Ilasión y
Realidad», «Los cuatro Robinsones»,
«La aldea de San Lorenzo» y «El
Verdugo de Sevilla».

cena

Les tres primeres sessions, o siguin
les corresponents al mes de setem
bre, seran sens abonament no obs
tant, als senyors abonats de la tem
porada anterior que ho desitgin se'ls
reservaran les seves localitats.
L'abonament mensual començarà el
mes d'octubre.
Els senyors abonats de ia tempo
rada anterior que vulguin continuar
llur abonament, es serviran raanifes
tar-ho lo abans possible pel bon or
dre i règim.
Els encàrrecs poden fer-se en el
mateix Centre, els dissabtes i vigí
lies de festa, de 8 a 9 del vespre,
els dies de funció, de 11 a i del matí.
Regiran per a les invitacions les con
dicions de costum.

1

Secció d'Escacs
Tal

anunciat, el diu
de juny, a les 12, aques
General
va celebrar Junta
assistint-hi bon nombre de
estava

com

menge dia
ta secció

ordinària,
socis.

12

•

Es llegi l'acta de l'anterior Junta
General i l'estat de comptes, que foren
aprovats.
Immediatament es procedí a la re
novació déls càrrecs, resultant elegits
els següents senyors : President, Ra
fel Vidal; Tresorer, Josep Girona;
•
Secretari, Montserrat Girona Vocal
se
primer, Salvador Mercader;
gon, Ignasi Gómez.
El diumenge dia 25 a les ii matí,
donarà unes simultànies el nostre con
soci Sr. Alfred Munné (Campió de

Vocal

Gràcia).

NOTICIARI
Sr. D. Ramon Albó, soci pro
Centre, ha tingut l'atenció
d'enviar-nos un exemplar del seu lli
bre «6 ailos de Vida del Tribunal tu
telar para Nifíos de Barcelona».
Obra curiosissima i d'interès espe
cial per l'assumpte que tracta, en la
qual hi són exposats els treballs efec
tuats per aquell Tribunal tutelar du
rant Pespai de temps indicat en com
pl:ment dels seus fins, amb una corn
petencia i autoritat ben remarcable.
El Sr. Albó, conegudíssim ja per
la seva altruista actuació en el Patro
nat pro presos, ha donat sempre mos
tres de sentir un noble desig de pro
curar la rehabilitació
,d'aquells ele

El

tector del

ments que

dir

es

en

certa

manera

troben al marge de la

podríem

Societat.

14
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Recomanem la lectura de l'esmen
l'obsequi del nos

tat llibre i agraïm
tre distingit consoci.

Pla Sallent
corrent en

(a. c. s.),
sufragi del

Gaietà Mateu i Noet

i la del 25 del
soci actiu don

(a.

c.

s.)

Ha mort la Mare Maria de la
Verge de Montserrat, en el món Ma
ria Teresa d'Alós i Huelin, religio
sa
de Maria Reparadora, filla dels
senyors marquesos d'Alós, als qui des
d'OR i FLAMA repetim l'expressió del
nostre més sentit condol, que fem ex
tensiu a tota la demés família i d'una
manera especial al seu pare el
senyor
marquès d'Alós, a qui el Centre té
l'honor de comptar en la llista dels
seus socis protectors.
—

NAIXEMENT
El nostre estimat
En Antoni Cleries

amic i consoci
Padrós ha vist
augmentada la seva família amb el
naixement d'un nou fill, que fou ba
tejat amb el nom de Jordi.
A ell i a la seva esposa Na Carme
Pérez donem la nostra més coral en

horabona, desitjant-los
fruit

de

bendició

que

aquest

nou

Déu els ha
concedit, juntament amb els altres,
siguin l'alegria i el consol de la seva
vida.
que

SUFRAGIS
Les misses que la Joventut del
Centre fa celebrar en la Capella de
les Germanes Carmelites del carrer
de Montseny els diumenges,
a
dos
quarts de nou, seran aplicades la del
del corrent, en sufragi del soci
protector del Centre D. Bonaventura

Aquest

número ha

Tipografia Emporivm,

S. A.

passat
•

Telèfon

—Ha mort també la Sra. D.a Joa
N. de Pérez-Cabrero (a. c. s.),
mare
del soci del Centre En Josep
Masó Pérez-Cabrero.
Acompanyem el nostre amic i con
soci i demés família en el sentiment
que la dolorosa pèrdua els ha produït,
pregant a Déu els concedeixi cristia
na

resignació.

na

Als socis del Centre i llegidors
d'OR I FLAMA els hi preguem la ca
ritat d'una oració per l'ànima d'a
quests difunts.

per
5329

la
A.

censura
•

governativa

Ferlandina, 9 i

ij

•

Barcelona

Gases que

Ajudem

recomanem

als que

ens

ajuden

Coinpanyía Trasallanfica
Vapors

Correus

—

Trasallantles
Serveis:

RAPID.—Nord Espanya-

Cuba

-

Mèxic

Argentina
Filipines-Japó- Xina

EXPRESS. —MediterraniMEDITERRANI.—

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

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

MEDITERRANI.— New-York
MEDITERRANI.— Fernando Póo

Per

a

informes,

a

les

Agències

de

A

Oficines de la

la

en

Companyia

principals

ports

d'Espanya

Barcelona:

Consignatari:

Companyia

Plaza

els

Medinaceli, 8

Via

A. PIPOL

Laietana, 5

Unión Líbrera de Edifores, S. A.
LLIBRERIA
Sucureal:

SUBIRANA

LLIBRERIA

LLIBRES
ALBUM de les

-

Portaferrisa,

CHIRIVELLA

D'ART

galeries de pintures dels Mu

alermanys (Kaiser-Friedrich -Museum de
Berlin, Galeria de Dresde, Pinacoteca Antigua de
Munich) Introducció histèrica 1 text explicatiu de
C. Koetschau, A. Philippi i E. von Reber; Traduc
ció del Dr. Domingo Miral i López; 60 reproduc
cions en color. Un volum en foli, Ptes. 75 en tela.
seus

ALBUM de les
seus

galeries

de

pintures dels Mu

(Palau PItti, Galerla dels
Uffizzi, Galeria de l'Academia). Introducció his
tòrica i text explicatiu de Conrad Ricci. Traduc
ció del Dr. Domingo Miral López. 60 reproduc
cions en color. Un volum en foli, 75 ptes. en tela.
de

Florencia

galeries de pintures dels Païs
Baixos, (Bruseles, Anvers, liospital de Sant

ALBUM de les
sos

14

-

Apartat, 203
Saragosea, 14

-

Barcelona
València

Joan a Brujes I Rijksmuseum d'Amsterdam). In
troducció hIstórica i text explicatiu de H. Voss
W. Stheenhoff. Traducció del Dr.Josep Camon
znar. 60 reproduccions en color.
foli, 75 pesetes en teia.

Un volum en

de pintures del Museu
Introducció histèrica i text
del
explicatiu de A. de Bernete i Moret, Director
Museu del Prado, i August L. Mayer, DIrector de
la Pinacoteca Anfigua de Munich. Traducció del
Dr. Domingo Miral i López. Amb 60 reproduc
cions en color. Un volum en foli, 75 ptes. en tela.
ALBUM de la

galeria

del Prado (Madrid).

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

Ajudem

Cases que recomanem

GÈNER

E5

DE

ais que ens

ajuden

PUNT

LOS DOLLARS
CARRER

DE

SALMERÓN,

CLÈRIES

OR

56

ÀCIA

S'ARREGLEN I REFORMEN JOIES,
S'ARREGLEN RELLOTGES I ES
POSEN VIDRES A 050 PTES.

Salmerón,

JOIER

1

2

7

ESCULTURA RELIGIOSA

JOSEP M: CAMPS I ARNAU
Carrer

Montseny,

77

Barcelona

(aràcia)

_

JOSF_P

PLANA

PLANA

I

CONSTRUCTOR GENERAL D'OBRES
a preu

fet i per administració.

Especialitat en la conser
wició de finques urbanes.

ENCf\RRECS:
6, Baixos - TELEPON 2496 A.
VERDI, 34, Baixos - TELEFON 2331 G.
Dornicili particular: PARIS, 69, Ler, 2..
5.R AMON,

B

A

R

C

E

L

ONA

