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exquisits

Casa

Central:

Salmerón, tOt
Verdí, 54 (Gracia)

Sucursal:

Casa Central:

Salmerdn,

i

24 (cantonada Montseny)

Sucursal Sabadell:

Plaça

Pi i

Margall,

16

PREUS ESPEC1ALS PER
BARS,

Dolços í pastes fines : Víns
í lícors : Especialitat en els
Bomboneres

A

RESTAURANTS,

:

pròpies

EL

XAMPANY

MILLOR

ESTEVE

encàrrecs

Caíxes de luxe

cellanes fínes,

LLETERCES f SOC1ETATS

de marca

Por

per a presents
CATALA

LLACH-TOSSA

Es troba en les millors confiteries i colmados
La

Casa Central obseqularà a tot comprador
cafè, que presentl aquesta
RevIsta, amb una capsa de pasttlles de cafè
amb llet, marca «El Explorador. (Logrofio).

DOLCERIA BOU

liosfa1a10e domtslic

Fàbrica

Encàrrecs

de 100 grams de

sota

el

patronat del S. C. de

Jesús

Pensions complertes
o

menjar

Preus

Progrés, 46, 2.°n,

major

í detall:

de Pastes
filimenlicies

sol

mekcilcs

2.. - BARCELONA

(Grécia)

J. Torrens
Successor

Vda. de J. Lligolia

L'ESTISORA
SASTRER111

VILA
1111~11

Elegància

i bons

preus : Rebudes
les novetats per
a la temporada

d'entretemps
Salmerón, 80

Carrer

Salmerón,

Abacería

96

Central:

Taula

Barcelona

38

(Gràcia)

S ASTR F,RIA MENESES
REBUDES LES ÚLTIMES
NOVETATS
Gèneres
de les millors

fàbriques

Tall acurat
Preus Iírnítats

ENCINA, 42 (Plaça Nord)
Atots els socis del Centre se`ls farà un
_

io°10

de

descompte -sobre

els preus marcats

GRANS

MAGATZEMS

Les Amèriques
Telèfon

2362

—

G

SALMERÓN,

—

47

Preu

fixe

Extenses colleccions
en lo més nou per a la
a

temporada d'hivern

preus com cap altra casa, en

per a Vestits i Abrics
Portiers, Mantes de llana i de cotó

Llanes, Sedes, Cotons, Astracans, etc.,
Alfombres,

Carpets

vellut i coco,

Tapets,

Pelleteria confeccionada i pells per

ABANS

DE

COMPRAR

VISITIN

TOT

NOSTRES

BO

1

a

MAGATZEMS

BARAT

adorno

I

SES

CONVENCERAN

Cases que

Ajudem

recomanem

Vulgueu

ésser

un

als que

ens

ajuden

dels escollits

Sobretot per tal com és
ENSENYAMENT

èxit
PER

un

CORRESPONDÈNCIA

que

amb tant refinament propaga

i MI111111 PHEICIICO"

BARCELONA: Salmerón, 137, I."

-

Telèfon 2602

dotat per tal efecte d'una Secció
única de professors especialitzats

Cal

pensar en resdevenidor!
Si

esmerçàveu
amb

seguir

uns

instants del dia
els nostres MÈ

profit
MODERNS, EXCLUSIUS,
que s'adapten amb una meravellosa
eficàcia a
de l'alumne,
assoliríeu de possessionar-vos aviat
i bé de: Reforma de lletra, Ortografia
a

TODES

ràpida,
dència

mercantil, Correspon
pràctica, Teneduria de llibres.
Càlcul

Sens dubte seria per

a

vós:

la clau do RldjOrS bilS 011
ieS uostrus folurn 2111[11130S
SoL liciteu

prospecte (temps, preu, mètodes)

(G.)

Cases que

Ajudem

recomanem

als que

ens

ajuden

CAMISERIA

CO[:i, T
VEIRDL,

56

LA CASA MILLOR ASSORTIDA

Punys, Corbates,
TALL

Camises,

en

Colls,

Gèneres de punt i Articles d'última

ESPECIAL

PER

A

CAMISES

A

novetat

MIDA

Fàbrica
d Artieles de Pell

CASA

MARTI

Monedere, Petaques,
teree
turone

per

per

a

a

Carteree,

corlegial.

cavaller,

Mueiquere,

Gn•

senyora

etc.,

etc.

Compoeturee
de totes

LA

CASA

SENSE

COMPET1DORS

TANT
COM

221

-

SALMERÓN

DAVANT

PARADA

DEL

-

221

TRAMVIA

elassee

MATERIAL
PELS PREUS

PEL

OR

FLAMA

i

BUTLLETÍ-PORTAVEU
CENTRO MORAL
INSTRUCTIVO DE GRACIA
DEL

CASAL
SOCIAL:
DE
OLANO, 7 í
BARCELONA

ROS

NÚM.

ANY

47

1927

NOVEMBRE
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MÚSICA LITÚRGICA

LA

(A cab ament)
larà que saboregem sen
idea, intensificant prodigiosa
ment l'emoció. è.Creieu que, llavors, l'home es recorda
ni que tre
que sent música, ni que flaira l'encens,
sent que es troba en un
la
terra?
L'ànima
sols
pitja
cel, i que se li han alleugerit les cadenes del cos pe
cador.
Veus ací una superior fruició de la bellesa.
L'art humà omplena d'aigua nostra gorja, sense
arribar mai a satisfer-nos; aquí un petit Càlzer em
briaga un poble que l'adora. En aquesta divina es
tètica es confonen els conceptes de Bellesa i de Bondat.
Aquí lo bell és el nostre amic Bé, que és desitjat amb
nosal
grans anhels, però aquest Bé està tan endins de
tres que tant tost el desitgem ja el posseïm, produint
a l'instant un
dolç equilibri, un plaer pur i desinte
ressat, perquè sentim la seva superioritat infinita que
ens
corprèn. Els que saben fruir d'aquesta manera
del nostre art, compleixen, en sentit literal i tot, allò
La

se

repetició

del

text,

cansament la mateixa

salm : «Cantate Domino canticum novum», per
ells no fan sinó associar-se al cant sempre antic
i sempre nou de les verges, que, a l'obrir-se la porta del
Sagrari, s'ha sentit per un moment des de les altes
regions de la glòria. Llavors nostres cors es con
verteixen en vertaders tornaveus del cel, i els fidels
del

què

són

Déu,

tants psalteris vivents, que, polsats per
proporcionen a ells mateixos una música be

altres
es

llíssima.
I si és veritat, com diu Sant Agustí en sen
tit figurat, que nostres cossos estesos en la creu de ]a
mortificació, són plectres que polsats per Crist, propor
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cionen música molt agradable al cel, jo vos puc dir en
sentit real que, quan nostra carn mortificada i posada en
tensió, és polsada per l'ànirna, això és, quan amb pu
una d'aquestes oracions litúrgi
ra intenció entonem
ques, aquelles coídes, que quan més seques de tot suc
vital millor sonaven, ressusciten ara a la veu misteriosa
i nostra
que elles mateixes sense saber-ho produïen,
al
havia
renunciat
plaer sensible, participa
carn, que
sensiblement dels goigs de l'esperit.
Falta tant sols que us indiqui altre distintiu d'aques
ta delectança estètico-religios : ella no tant sols és supe
rior en quant a la intensitat sinó que també en quant a
l'efi'càcia : ella ens dóna la riquesa més preuada en
aquest món, ens dóna la gràcià de 15éu. Percfuè, si éS ve
ritat que l'oració és font de la gràcia, el nostre art, que
és tot oració, tindrà d'ésser deu abundantíssima d'un do
han oracions elevades, que més aviat són
tant diví.
del
cel, amb que quedem empapats de gràcia, hi
pluges
ha altres oracions ordinàries i plàcides, com fonts de

s'esmunyen mansament per tota l'explanada
terra, n'hi ha d'altres, potser de doll més abun
dant, que estan rodejades d'acidesa, •sol abrusador, i
amagades entre les espines de la desolació, on solament
gràcia,

que

de la

orienta el murmuri invisible de la seva corrent;
elles s'ha de procedir per la sola fe.
Però existeixen deus molt delectables •que brollen
molt •prop de la casa de nostres sentits, obagues, no
amb l'ombra •de les boscúries, sinó amb l'obscuritat
del temple, •que com bosc de pètries colunanes, sembla
simbolitzar la incorruptibilitat de l'aigua' que entre
elles s'esmuny. Aquestes són les fonts litúrgiques,
que, brc,:lant de la mina subterrània de les catacum
bes, •han brollat tantes vegades sobre la superfície com
temples s'han construït en la terra. D'aquesta font
en begué tant Sant Agustí, que ell mateix ens explica
vessava pels ulls.
com l'aigua
Es font d'oració •atenta perquè en ella preguem gau
dint i és impossible gaudir sense estar atent en el
Es font d'oració •confiada, perquè es
que ens alegra.
confia millor en la gaubança futura quan es gaudeix
de la •present.
Doncs bé, si el cant sagrat és una ora
ció atenta i ensems confiada, és una oració eficaç, si és
una oració eficaç no deu ésser menyspreuada sinó que
deu collocar-se en el lloc que li correspon en la vida
cristiana, i al músic sagrat no deu considerar-se com
un sentimentalista romàntic i somniador, sinó com un
conreador d'un art inventat per Déu.
ens
en

2552525-2?_525252.525-252525.52.52:525?_525-2.5252525?

-..7a525252.552525252525-Erd

No sóc jo qui ho diu, és el mateix Sant Agustí,
el Plató cristià, que amb sublimitat raciocinava sobre
el nostre art. Escolteu-lo
obra, ens diu, de
l'Esperit Sant, que, veient com nostra naturalesa re
sisteix a la virtut i s'inclina als plaers mundanals,
mesclà la força de sa doctrina, amb agradables tons
musicals, perquè, a l'ensems que la nostra vida és
acariciada per la música, la divina llavor es vagi sem
brant en nostres cors. El salm és la tranquilitat de
les ànimes, és senyera de pau, és el fre de
pensament, ens treu la luxúria, ens ensenya la sobrie
tat i posa pau entre els enemics.
Perquè .com po
dríem anomenar enemic qui va unir la seva veu amb
Els salms embe
la nostra en les divines lloances?
lleixen les nostres festes i fan brollar llàgrimes inclús
dels •cors més endurits.
Són obra d'àngels i com un
exèrcits celestials. Quina
dels
perfum espiritual
nostre admirable Mestre,
verament
divina
la
de
traça
qui cantant, ens fa apendre el que és saludable a la
nostra ànima, perquè sens dubte, molt més gravat
queda en la nostra ment el que hem après amb gust i
amor».

Aprenem doncs, ara, encara que sigui en una breu
lliçó, quelcom de tan sublim ensenyança. Els exem
ples que prompte oireu pertanyen al repertori gregorià
i al polifònic de nostra edat d'or, i per lo tant el tresor

més ric que posseeix l'art sagrat
Hem arribat al final d'aquest treball. Em pregun
tareu per què no vos presento quelcom de modern que
s'hagi produït en el terreny religiós, i vos respondré,
amb respecte, a tant lloables tentatives que és realit
i definitiu ha aparegut en aital ma
zen, que res gran
tra
tèria.
El Wagner profà reprengué com deia,
dició líricc-dramàtica en el teatre, el Wagner litúrgic,
al talent del primer deu unir la virtut del sant; ha
de tenir la suficient receptibilitat per capir tot lo no
al
vell, i la força suficient per ordenar-lo a Déu. En
senzill
organista
tre temps la tècnica més reduïda un
de catedral tenia els mitjans suficients per a realitzar
les seves noves concepcions. Avui dia els procedi
manera i solament
ments s'han multiplicat en gran
l'artista
després d'assimilar-s'els completament,Perpotlo tant el
d'original.
modern produir quelcom
ha d'ésser el suficient
nou geni de la música litúrgica,
onsevulla que sigui i
bellesa
artista per descobrir la

•la

(I)

Recordi's que es traçta d'una Conferència amb exemples.

A
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el suficient sant per resistir tot el que sigui menys cast
humil. Ha d'ésser com un ric veremador en el
terreny de l'art, en la premsa del seu poderós talent
deu expremer tot lo recollit, però solament allò que
travessa el fi garbell de la seva ànima purn, servirà
de vi preciós per a nostre místic convit. Solament el
dia que surti un geni de tai tall, l'art sagrat podrà
donar un d'aquests passos de gegant, que marquen
una nova era en la història de les arts.
A.

MASSANA,

S.

J.
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CONTESTANT UN ARTICLE
Al nümero de la revista «Academia Calasancia»,
passat mes d'octubre, aparegué un article signat
pel Sr. García Gallo ,on es donava compte en admira
del

•contingut de la doctrina bolxe
vique. En qualques punts, però, féu afirmacions que
ens permetrà discutir.
En primer terme, afirma. que és problema latent
avui en dia la qüestió russa per la «novedad de los
principios de las doctrinas bolcheviq-ues». Però no fa
l'articulista més que dar ses primeres passes quan ja
sembla que es contradiu. Aquella novetat de princi
pis queda molt malalment quan afirma «El bolche
vismo es una experiencia de las doctrinas de Carlos
Marx, o, como dice Gide, una interpretación y amal
gama de doctrinas revolucionarias antiguas, anarquis
mo y
marxismo». Si en aquest cas per experiència
o interpretació s'entén l'aplicació real del pressupost
enunciat teòric d'un fet, é quina novetat pot portar la
pràctica del credo marxista quan ja fa més de cin
ble síntesi del cabdal

anys que es coneix?
•
Demés, deixant la teoria, puix comunistes foren
les teories econòmiques de Mins, Licurg, Plató, Pità
del
gores, Epicur, Moro, Campanella i les infinències
sistema de Rousseau, el comunisme ha aparegut pràc
ticament moltes vegades, com anem a veure.
Al segle ii a. •de J. C. ja hi havia una secta filosó
fico-religiosa dels jueus, nomenada dels Essenis, el nú
mero dels quals segons Flavi Josef, arribà, al seu temps,
a quatre mil.
Sa filosofia pràctica era la comunitat
de béns, no admetent el matrimoni.
En començar el segle xiII, poca de transició, a
falta d'una orientació de idees i d'autoritat que s'im
posi i degut en bona part, segons creiem fermament,
de l'Or
a l'estat d'opinió a què dóna lloc la fundació
nascu
les
dues
tendències
dre franciscana—recordi's
a la valor preceptiva
bressol
en
son
des
respecte
propi
de la regla ; una, moderada; altra, rigorista, o dels
zelanti i espirituals—, sorgeixen en diferents punts
molts sistemes que es condensen en el que

quanta

d'Europa
algun autor

ha nomenat «heretgies religiós-social-co
munistes de l'Edat Mitja». D'entre elles, despunten
la dels begards—nascuda en 1215 i desapareguda du
rant la Revolució francesa—lormada, generalment, per
treballadors i gent humil, que vivien sota • un mateix
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sostre, menjaven

F

en

una

L

mateix.a tatila i

A

és

manteriien

connít, i molt cèlebre dels fatricels, de la que
encara queda un
xic a Bohemia. Fou fundada per
un joyé plebeu de Parma nomenat Segarello, qui, ca
pitost de Corrues de captaires, camperols i gent baixa,
proscribia el mattimorii i professava la doctrina comu
nista corn la única perfecta.
Es propagà ràpidament
constiluint -un perill per a la societat, puix aquelles
colles de fanàtics-bandolers s'iMposaVen a la &nt,
donant 110c a la secta dels apostòlics a Itàlia ; dels
valdenses .o pobre dè Lyó; dels insabats a França ;
dels lothards a Alemanya; dels guillermistes à Bo
hernia, etc.
del fons

Coinúnista en bona

part

fou el famós moviment

Alemanya amb la nome
anabaptista
coinençà
nada giiérra dels camperols- —1476 per a protesItar
contrà élS abusos del règim imperial i feudal, converque

a

tint-Se iités tard en sistema per a reformar totalment
la societat eclesiàstica i política. Els eaniperols dema
naven la reforma
Completa de l'Església i de l'Estat
i atrevides thestires econòrniques. Perseguit S éls ana
b'aptiStes per Carles V, fugiren a IVInnster, on esta
bliren un govern teocràtic i instituiren la poligamia
i la comunitat de béns, dttrant fins a 1535.
Al Segle xiX ens trobem amb l'esplenclor dels per
reccionistes, amb En Joan H. Noves al davant de tots.
El sett perfeccionisme tenia Més caràcter social que
religiós, i irifitfit per Fontrier, propygnà un comunis
me illiiiiitat, apoiant-se en la Bíblia—comúnistes hí
blies—creant la Comunitat o Colkia Oneidaprop
de Nev York-.--en la que establí el més exagerat co
MúnIsthe respecte a la propietat, a la dona i als fills ;
mantenint-se fidels els Seus adictes a. lhir ideari fins
el penültiin deceni del passat segle.
I com si tót el dit no fos prou per apalesar l'antigor
del eóniunisme, al segle XVÍII adquirí earàcter
essent posteriorment acceptades les seves doctrines
per
1 ' anarquisme.
Per lo tant, rio es pot parlar gaire ..le la novetat dels
principis bolxevics. A més a més, com diu Düring,
coinunisnre iés la fori-na antiga ,del socialisme.
Fl Sc. García Callo qualifica tots els principis bol
xevics de «extravagantes e irreales v con poca base»,
Anent à veure. Es quelcom
i irrettl rme el
bolxevisme proclami la «Giterta a mort a tots els ex
plotadors» quan això mateix, encara que .amb menys
cruclésa d'expresió, és el que ha vingut canonitzant

etraVaiant,

M

4
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constantment el cristianisme?

gant

i irreal

quelcom

extrava

la «Instrucció obligatòria i g-ratuita» i
la «Desaparició de la disciplina en l'exèrcit, substi
tuïda per una bona educació militar», ço és, la dulci
ficació prudent d'a.quélla, ja que es tracta d'un rigo
risme incompatible amb l'esperit de l'època i si més
nó, pot servir per anar desarmant l'ardor bèlic dels
pobles, que tan ho necessiten?
Ataca igualment l'articulista el principi soviètic ;
«Suspensió de les vies diplomàtiques» i és perquè dis
posa deficientement la ,seva argumentació; puix el
sovietisme, mòlt conseqüent amb sa tesi «organització
comunista de tot el món conegut», es declara contrari
a la •diplomàcia en nom de la comunitat universal que
predica, però com aital cosa no es realitzable per ara,
el bolxevisme és el primer en enviar sos diplomàtics
als països que li somriuen, puix és convenient pel
progrés i benestar del seu poble, encara que, en rea
litat, amagui una alevosa rnal fe, com el cas de Pekín
i Anglaterra. El que va és contra l'odiosa diplomà
cia secréta mitjançant la getió del poble amb el poble,
o sigui, la Publicitat diplomatica com a base per a que
els països no visquin inquiets i enganyats per desapren
sius i incapacitats diplomàtics, i puguin obtindie's bons
resultats amb l'ordenada i fidel intervenció interna
cional del poble
Segons l'articulista, res de bo ha aconseguit a
Rússia el sovietisme que no sigui la fam i la misèria.
-Però això serà per a la classe proletària, que avui,
desenganyada, intenta derruir el règim que li prometé
el paradís i que tan sagnantment és reprimida; mes
no amb la classe agrícola que es troba tan bé que és
el principal motiu pel que el poder del Soviets no
hagi caigut sorollosament. Això s'explica perquè als
grans terratenients russos, sempre tan odiats, al cas
tigat i sofert mujik, tan ben descrit amb el realisme
de ses inhumanes penalitats en les sombries novelles
de Dostoiewski y de Gorki, ha succeït el camperol
iino d'un tros de terra i lliure de l'angoixa horrible
lels capricis del senyor; i si clamaren contra les grans
propietats d'amo únic al crit fulminant de comunisme!,
abastat aquest, el violentaren i tornaren furibunds a
l'estat a anterior
«cadascú amo del que li hagi per
de
tal
manera
tocat»,
que quan els comissaris del po
ble els invocaren la utòpica doctrina i ço que és més
greu, el pagament dels tributs, darrera la cara fer
renya del pagès aparegué el fusell, amb el que acon
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seguí

negà de ferm. Ado
d'enviar escamots de
rojos per a cobrar el degut, igual que en els temps
de l'autocràcia, que res aconseguiren, promulgaren el
Decret de Maig de 1922, decretant la propietat privada,
i per tant, el fracàs formidable de llur sistema.
Vacillant és l'opinió de l'articulista sobre si sobre
viurà llarg temps el comunisme, puix si per un costat
ho nega, per un altre es limita a dir que «tal vez no
fructificarà» i en veritat que això és una negació tan
categòrica com l'anterior.
Fineix son treball preguntant : « Llegarà algún
día la universalización del régimen bolchevista? No
lo sabemos ; sólo Dios en su sabiduría infinita sabe
el fin a que estàn destinados los pueblos». Ja diu
eloqüentment Bossuet en son Discurs sobre la història
universal : «Eis aconteixements tots de la història,
responen als designis de Déu ; d'altra manera no seria
res el fons dels fets humans i mundans».
l'estat actual de coses, i

nats d'això els

es

Soviets, després

F.

DE

P. RIBELLES BARRACHINA
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LA

NOSTRA

CONCERT DEDICAT ALS SE
NYORS
SOCIS
PROTECTORS
El

primer

dedicat
l'Orfeó

als

concert de la temporada,
senyors socis protectors de

Montserrat,

es celebrà el diu
dia
d'octubre
últim.
menge,
23
El programa dividit en tres parts,
l'integraven les següents composi
cions :
Primera part : «El cant de la Se
nyera», Millet ; «Adéu, germà meu»
(madrigal), Waelrant ; «Vols dir-me,
amor»
(madrigal), Dowland ; «Santa
Ag-nès», Pérez Moya; «L'hivern», Lu
lly ; «El maridet», Pérez Moya; «Brin
dis», Mozart. Segona part, (secció de
senyoretes). «Les ballades de Lar
mont», César Franck ; «Stabat Mater»

(I.a audició), Pergolese ; a) Grave, (cor)
b) Andante amoroso, sopran Sra. Pera,
c) Larghetto, sopran Sra. Pera, con
tralt, Srta. Carulla; d) Allegro, conla
tralt, Srta. Carulla; «Cançó de
Moreneta»
audició), Nicolau. Ter
cera
part: La Sileta, Cumellas Ribó ;
Millet ; «Sant
«La dama d'Aragó»
Ramon», Morera ; «Vinea electa», Pa
lestrina ;
«Ave Maria»,
Victoria;
«Ocellada», Jannequin.

No ens inclinem aquesta volta a
fer cap comentari respecte l'exectició
que obtingueren les obres per part
dels cantaires.
Algunes d'elles foren
repetides. Suara volem •cridar l'aten
ció nespecte aquests actes, que com el
concert de referència, es poden, amb
justícia, qualificar de selectes, i són
mirats per part nostra en general amb
certa indiferència, no donant-hi la im
portància que es mereixen. Tal volta

TASCA

pertractar-se d'una cosa nostra i
per aquest motiu .d'excés
d'humilitat. No pot ser. Es tracta
d'una Secció que •com l'Orfeó, és un
dels elements més educatius amb què
compta •la Societat; es tracta d'un ele
ment culturai,
orgull de la casa, que
serà

pecaríem

enalteix

sols al que n'és membre
sinó també al que se in
teressa i contribueix al seu foment, i
si és que veritablement volem ésser tin
guts per homes de certa cultura supe
rior, no havem d'acontentar-nos en es
collir pels nostres esbarjos allò que fà
cilment atrau la nostra atenció sense
cap mena d'esforç ni preparació, sinó
també escollir, de tant en tant, esplais
que com la bona música delecten l'es
perit, elevant-lo a un nivell que no es
pot assolir de cop i volta, sinó amb ini
ciació paulatina.
El concert és innegable, era un con
cert escollit i amb tot no despertà l'en
tusiasme que era de desitjar.
Aquella segona part, confiada exclu
sivament a les senyoretes, fou una ex
quisidesa que ens produí una veritable
delectació. Pocs Orfeons podrien ofe
rir-la i amb tot no hi donarem la
importància que es mereixia. Tal vol
ta perquè se'ns donava a poc preu?
potsei, perquè eren massa amics nos
tres els elements executants? Oh ! si
haguessin estat forasters,de si lahagues
recla
sin
vingut precedits
ine
amb que mantes vegades s'enco
breix la manca de mèrit, quina impor
tància, quina ponderació; i no obstant
ten'm a l'abast nostre una valor re
marcable i no ens en percatem ni sabem
tot l'alcanç ,del treball que allò
no

directe, actiu,

capir
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molt més digne d'apreci, ja
desinteressat.
és
que
No volem insistir més, l'espai no
ens ho permet; prou per avui respecte

significa,

aquest particular, ja
d'acabar

sens

rector Sr. Pérez

que

no

havem

felicitar al mestre di
Moya, al mestre auxi
les solistes Pera, Caru
al solista Sr. Nogués i

liar Sr. Just, a
lla i Raventós,
als orfeonistes tots, puix que tots corn
pliren, cada un en son lloc, dignament.
Mereix també mercès el nostre con
soci En Lluís Camps, qui cedí galant
ment el piano que amb les seves sono
res notes contribuí al bon èxit de les
composicions que requerien el seu acom

panyament.
Ens plau

fer esment del gest del
Sri. Pérez Moya, que ens produí certa
emoció. Es tracta de la «Cançó de la
Moreneta», del mestre Nicolau, una
composició tota fina i delicada, el pú
blic demanà el bis i el Sr. Pérez abans
de repetir-la, dirigint-se als orfeonistes
i als o;ents els invità a resar una sal
ve, demanant a la Verge la salut pel
meritíssim compositor i que Déu l'as
sisteixi amb la seva Divina Gnàcia.
Com és sabut, l'illustre mestre està
greu, víctima de l'atropell sofert no fa
molts dies, i la pregària sortida del cor
fou mormurada pietosarnent per tots a
peu

dret.

Homes

com

el senyor Péliez

que
inspirat per
senten la música

l'esperit
com

l'art

Moya,
cristià
sublim

glorificar i pregar a Déu, poden
venre's alguna volta desesperançats per
per

a

la indiferència i fredor dels homes freds
i indiferents, però no els hi mancarà la
confiança que alenta i esperona quan
el treball, l'esforç i el talent, es con
sagren a l'enaltiment d'un art pel que
es sent una vera vocació.

VIDA

ESCOLAR

El dimecres del 27 de setembre, en
cetàrem la tanda d'excursions escolars
del present curs. El lloc escollit fou el
Castell d'Aramprunyà.
El dia ens
afavorí ben de veres. Massa sol i tot
feia, que anegava el paisatge d'una
llum difusa i nebulosa, com si fóssim
en ple juliol.
L'olor, però, de les ve
remes, i la penjarella de les garrofes,
que queien al cop de perxa del colli
dors, ens mostraven una imatge bella
i vívida de la tardor.
L'objecte principal de la nostra ex•
cursió era una lliçó al viu de geogra
fía física ; formació de les valls i pla
nes, muntanyes y congostos. No cal
dir com la rica plana del Llobregat i
les costes de Garraf amb tots els seus
accidents orogràfics ens prestaren ma
tèria abastament. El lloc tanmateix era
propici a l'alliçonament d'história, i no
cal dir que no el desapnofitàrem.
El replà le l'ermita de Brug-ués és
una bella estada
per a aula a l'aire
lliure. Damunt l'espadat del Castell,
rostos avall la plana, i al fons el mar,
blanc de veles de les barques pesca:
dores. Dejorn com hi havíem arribat,
ans
de dinar encara quedà temps peu
a dibuixar la
façana de la rústega er
mita. I fins
tot, d'enfilar-se als pins
i omplir les motxilles de la fruita sil
vestre.

En acabant de
reposament,

dinar i gaudit d'un
enfilàrem la cingle
ra cap al castell. Un castell enrunat i
vell, com es presta a les recondances
històriques, a les evocacions dels temps
pretèrits ! El noi sent per una espècie
de sentimentalisme, perllongada la se
va
personalitat èpoques endarrera, i
precisa i copsa millor que en res altre,
les nocions del temps i de l'espai i tot.
No és estrany per això que li costi de
1-2ron
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tornar de son encantament i

resseguei

xi totes les runes i el recomposi men
talment i no el sàpiga deixar sinó amb
una íntima recança.
Devallarera a la fi, al primer caient
de la vesprada. El sol s'havia tornat
més groc i transparent, i l'oratge te
nia murmuris de tardor. En l'apar
tada solitud, feia bo de sentir els cops
secs de les colles que baten les garro
fes, i les tonades melancòliques de les
plegadores. I encara aquell on les vi
nyes lasses que començaven d'espam
polar-se i 1ire dens de most i vi amb
ferments.
Aviat, aviat, un altre ambient i una
altra vida. El tren, que amb tanta ale
gria de bon matí ens portava plana
enllà del nostre riu, ens tornava, ai
las! cap a la gran ciutat de nou, altra
vegada. Adéu al camp i a l'oratjol sa
nitós ! Mes també l'escola sap superar
la natura, per bella que sigui, ense
nyant-nos a conèixer-la. I per això,
després, l'aimem doblement.

joventut
CRONICA

DE

JOVENTUT

S'han donat les conferències anun
ciades. Una sobre la Geografia i tectò
nica dels Pireneus. Els amics Sr. Tan
rés sobre la higiene dels deports i el
Sr. H. Bach, sobre la Química dels
components de l'aire ; aquesta amb in
teressants experiments, que foren se
guits amb extraordinari interès pels
nostres socis. Les altres dues termina
ren amb les projeccions de consuetud.
S'ha fet l'excursió anunciada a Ar
gentona, amb complert èxit.
Calgué sospendre la conferència so
bre la història i monuments de la vila
de Sitges, perquè a l'hora anunciada,

L

M

A

A

I

el conferenciant fou retingut fora del
Centre per obligacions ineludibles.

PROGRAMA DE JOVENTUT
A NOVEMBRE

Dimecres,

dia

2 a

PER

les vuit.—Reunió

setmanal.

Dimecres, dia 2, a les deu.—Vetlla
da íntima de la Castanyada, amb par
laments i contes festius, alteinats amb
el repartiment de les clàssiques cas
tanyes i panellets. Acabarà la festa
amb una selecta audició de sardanes.
Hom deu procurar-se el corresponent
ticket.
Diumenge, da 6.—Sortida fotogrà
fica matinal al bosc de can Feu, (Sa
badell),, que es degué suspendre el
mes passat per raó de la pluja. Reunió
a missa de set als Felips.
Dimecres, dia 9, a les vuit.—Reu
nió setmanal.
Diumenge, dia 13, a les deu del ma
tí.—Partit de Futbol entue l'equip F.
C. Asia i el nostre Joventut C. M. I.,
en el
camp antic de l'Europa (carrer
de la Indústria).
Dimecres, dia 16, a les vuit.—Con
versa
pel Secretari de nostra Secció
Excursionista sobre l'organització d'un
Grup infantil i l'excursionisme en ge
neral, il.lustrada amb nombroses pro
jeccions.
Diumenge,

dia

20.—Excursió

col

Sant Llorenç
Munt, se
l'itinerari
: Terras
següent
guint-se
Bernat
i Sant
Cavall
Matadepera,
sa,
Llorenç, tornant-se pel primer lloc amb
el tren de les 20.
Lloc de
S'oirà missa a Terrassa.
reunió : a les quatre i mitja a l'estació
de Gràcia.
Dimecres, dia 23, a les vuit.—Reu
lectiva

de

a

setmanal.
Dimecres, dia

nió

23,

a

les

deu.—Con
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pel Rev. Dr. Batlle, com a
preparació de la visita a Sitges pen al
dia 27, illuWada amb diapositives.
Acabada aquelfa, seguirà una escollida
ferència

audició de sardanes.
Diumenge, dia 27. — Excursió col
lectiva a Sitges per tal
visitar les
belleses naturals i artístiques de la
vila. Oportunament s'anunciaran els
detalls en la taula ,d'avisos.
Dimecies, dia 30, a les vuit.—Reu
nió setmanal.
Moviment de la

Caixa

d'Estalvis de

JOVENTUT durant el finit trimestre

Imposicions
juliol.

Agost.

.

Saldo

en

Ptes.387`—
-

»

726—

.

Setembre

Reintegres
Ptes.

»

688

30 de setembre .

.

»

Ptas.

224'-575`—
126`

7430`28

Llibretes obertes fins aquesta data, 114
»
dins del trimestre, 3

Teatre
Com ja prevèiem en el número an
terior, les vetllades dominicals del
Centre es van animant. Les famílies
amigues i que habitualment assis
teixen als nostres actes realçant-los
amb la seva presència, es congreguen
les tardes dels dies festius en l'estat
ge social per a passar unes hores d'ho
nest esbargiment presenciant el treball
discret i força apreciable que els socis
de l'Elenc dramàtic donen a les repre
sentacions teatrals, i distraient-se amb
les peripècies i presentacions artísti
ques que ofereixen les pellícules pro
jectades baix la direcció del Sr. Jac
que.

En aquesta temporada començada fa
el nostre Elenc dramàtic no ha

poc,

tingut

encara

ocasió

d'oferir-nos

cap

Esperem que arribi aquest cas
a fi de
poder-ne parlar amb la detenció
deguda, el que ens és sempre grat
majorment quan el comentari pot és
estrena.

ser

satisfactori.

PEL MES
DE NOVEMBRE

PROGRAMA

Dia i.--Representació de «La Al
dea de San Lorenzo».
Dia I3.—Estrena en aquest Teatre
de la comèdia castellana en tres actes
convenientment arreglada per a la nos
tra escena, «Los cuatro Robinsones».
Dia 20.—Projecció cl'escollides i in
teressants

Dia

pellícules.

interessant obra, anys
ha no representada en el Centre : «Un
manresà de l'any vuit». (Drama en
tres

27.—La

actes).

Dia 4 i 8 de desembre.—Boniques i
atraients sessions de Cine.
Per invitacions, com de costum.

Orfeó

Montserrat

Conforme

anunciat,

el diu
reuni
ren en
aquest estatge del Centre els
socis actius de l'Orfeó Montserrat amb
tal de celebrar Junta General ordinà
ria per a donar compte de la marxa
de la Secció i del seu funcionament.
Fou nombrada reglamentàriament la
Junta de govern, la qual en virtut d'al
gunes renúncies de càrrecs que han es
tat proveïts en la forma prescrita pel
reglament d'ordre intern de l'Orfeó,
quedà constituïda en la següent forma:
President, D. Antoni Portilla ; Vi
cepresident, D. Oleg-uer Masip; Tre
sorer, D. Francesc Carulla; Compta
dor, D. Salvador Llansana ; Arxiver
estava

menge, dia 25 de

setembre,

es
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D. Jaume Masip •' Arxiver
D.
Enric Llansana • Vocal pri
segon,
mer, D. Jaume Carulla;
segon,
D. Joan Altabella ; Secretari enonista,
F. Rovira.
La Junta de l'Orfeó, creient un deu
i tenint
re fomentar Pafició al• cant,
en compte al mateix temps l'esdeveni
dor d'aquesta Institució Coral que tant
honora al Centre, ha cregut convenient
crear novament una •classe de solfeig
per a socis, havent-se posat d'acord
per aquest objecte amb el mestre auxi
liar de l'Orfeó Sr. Just.
Aquesta classe es donarà en dies
alterns, o sigui els dilluns, dimecres
divendres, a dos quarts de sis de la
tarda i a la qual podran assistir-hi tots
els nois que ho desitgin mitjançant
la prèvia inscripció.
Aquesta classe
serà enterament gratuïta.
--L'eminentíssim Mestre En Anto
ni Nicolau, sofreix una enfermetat
produïda per l'atropell de que, com és
sabut, fou víctima últimament. Dis
sortadament el seu estat actual inspira
inquietud; així es desprèn de les im
pressions donades pels facultatius que
assisteixen.
No cal dir com desitgem que Déu li
concedeixi un bon gauriment.
—Els nostres orfeonistes, donant
una prova de la seva religiositat i del
respecte i admiració que •senten pel
veterà mestre i compositor, abans de
començar els assaigs resen una Salve
a la seva Patrona la Verge de Mont
serrat, recomanant-li la salut de l'il

primer,

Vocal

lustre

I

participacions entre els socis del
Centre i famílies amigues.
El Con
serge és l'encarregat de facilitar els
en

corresponents talons.
Obituari

Ha mort la Senyora Na Carme Reig
i Posa (a. c. s.) . mare política de
lindividu de la Junta Directiva del
Centre i Vocal de les seves Escoles
En Josep M.a Camps i Arnau, al qui
el propi que a la demés família repe
tim l'expressió del nostre condol.
—Ha fet son traspàs l'antic soci
protector del Centre D. Josep Antoni
Poch i Almirall (q. e. p. d.)
A la seva vídua, filló i demés fa
mília els hi fem present novament el
nostre sentiment, pregant a Déu per
què els dongui forces per suportar la
desgràcia amb cristiana resignació.
—El soci actiu del Centre, En Josep
Soler, propietari dels establiments de
cafès torrefactes «Maracaibo» passa la
greu pena d'haver sofert la pèrdua del
seu fill gran, En Josep Soler Vila (a.
c. s.), el qual pertanyia a la nostra
Secció de Joventut del Centre.
Al nostre distingit consoci, esposa
i demés família, repetim l'expressió
del nostre més sincer condol., ijeco
manant als socis del Centre i llegidors
de l'OR i FLAMA, preguin a Déu per
lànima del difunt i perquè concedei
xi als seus atribulats pares, forces per
a
suportar la desgràcia amb cristiana

resignació.

malalt.

Naixements

NOTICIARI
la costum de cada any, el
Centre ha adquirit un bitllet del sor
teig de Nadal, per a ésser distribuït

Seguint

esposos Jarque i Xuclà, han
la
sort de veure augmentada la
tingut
d'un nou
seva llar amb el naixement
amb
els noms
ha
estat
batejat
fill, qui
de Joan Evangelista, Benet i Felip.
Repetim al nostre amic En Joan

Els

1 11
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Jarque, Vice-Tresorer del Centre, i a
la seva gentil esposa Na Teresa Xu
clà, la nostra més coral enhorabona,
desitjant-los que Déu els en deixi veu
re força goig.

—També la llar del nostre estimat
consoci En Josep L,lansana ha estat
afavorida amb nou fruit de bene
dicció.

El cel li ha concedit una al
filla, que ha estat batejada amb el
nom de Pilar.
Tant a ell com a la seva distingida
esposa, Na Pilar Cabré, els felicitem
coralment i els desitgem que Déu els
la conservi pel seu goig i alegria.
—E1 nostue amic i companya de Jun
ta En Josep 1VI.a Camps i Arnau, ha
obtingut un altre èxit en la seva pro
fessió d'escultor. Ens referim al mo
nument dedicat a Jaume III, que el
diumenge, dia 16 d'octubre últim, fou
inaugurat a Lluchmajor (Palma •de
tra

Mallorca).

grup escultòric que corona l'es
monument, és obra seva i el
qual ha merescut justos elogis i mol
tes felicitacions, a les que ens plau unir
la nostra, sent-nos satisfactori el que
poguem comptar entre nosaltres socis
que com el Sr. Camps, amb els seus
mèrits i aptituds, tan honorcn el Cen
mentat

tre.
a

les

dissabte,
io

Aquest

de la

dia 8 d'octubre últim,
nit, conforme estava

número ha

Tipografia Emporivm,

S. A.

passat
Telèfon

anunciat, es donà en el saló d'actes
Centre, una de les conferències or
ganitzades per la «.Liga Cervantista
Espaliola en Barcelona», amb motiu

del

de la

celebració

del «Centenari de Cer
i de la festa del llibre».
Hi assistiren varis individus de la
Junta Directiva del Centre, represen
tants de la «Liga
Cervantista», varis
elements perteneixents a aquesta, en
tre els que abundaven les senyores, i
un regular nombre de consocis.
Prèvies unes apropiades paraules
d'explicació de l'acte i de salutació a
la •confewnciant per la presidència,
la senyoreta D.a Berta Fisac, a càrrec
de la qual anava la conferència, donà
lectura •al seu interessant treball, des
enrotllant amb forma correctíssima i
literària, el tema senyalat «El libro
en el hogar
y su influencia moraliza
dora en la sociedad».
Acabà l'acte amb un breu parla
naent del President del Centre, felici
tant a la senyoreta conferenciant i
donant les gràcies als assistents.
Els referits elements de la «Liga
vantes

Cervantista»,

que

en

aquells

moments

els nostres hostes, foren invitats
a visitar les
escoles, lo que feren gus
tosament, fent de pas molts elogis de
la bona disposició
cura amb què es
tan muntades.
eren

per
5329

la
A.

censura
•

governativa

Ferlandina, g

i ii

•

Barcelona

Cases que recomanem

Ajudem

als que ens

ajuden

Companyia Trasallànfica
Vapors

Correas

--=

Trasallantics
Serveis:

RÀPID.— Nord Espanya EXPRESS.

—

Cuba

Mèxic

Argentina
Filipines-Japó Xina

Mediterrani-

MEDITERRANI.—

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

MEDITERRANI.— Costa Firme- Pacífic
MEDITERRANI.—Cuba-Mèxic
MEDITERRANI.— New-York

MEDITERRANI.— Fernando Póo

Per

a

informes,

a

les

de

Agències

A

Oficines de Ia

la

Companyia

en

els

ports

d'Espanya

Barcelona:

Companyia

Plaça Medinaceli,

principals

Consignatari:

8

Via

A. RIPOL

Laietana, 5

QRANS MAQATZEMS

‘LES COLUMNES
en

REBUDES LES ALTES NOVETATS
Ilaneria, sederia, velluts i fantasies per a Tardor i Hivern

GRAN

TALLER DE PELL

Immens assortit

en

Abrics de

pell

confeccionats, Renards, Echarpes
i varis models, tot últimes nove

SECCIÓ
Grans

Salmerón,

existències

Tapetes,
PREU

I

en

Carpets,

etc., etc.

FIXE

SALVADÓ, S.

113 1 Sant Marc, 2, 4 1 6

TAPICER1A

AIfombres, Mantes, Cortinatges,
Edredons
i
Stors, Tapissos,

tats de París

OLLÉ

DE

en

Telèfon 218 G.

C.
Barcelona-Gràcia

Cases que

Ajudem

recomanem

GÈNERES

DE

als que

ens

ajuden

PLINT

LOS DOLLARS
CARRER

DE

SALMERÓN,

CLÈR_IES

GRÀCIA

56

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

JOIER

Salmerón,

127
~

ESCULTURA REL1610SA
•••

JOSEP NI: CAMPS I ARNAU

rmm

Woo
Wees
~

mia▪m
Nalm

Carrer

Montseny,

Barcelona

77

(Gràcia)

mgh
MOIlh
inh
~

JOSEP

PLANA

I

PLANA

CONSTRUCTOR GENERAL D'OBRES
a preu

fet i per administració.

Especialitat en la conser
vació de finques urbanes,

ENCÀRRECS:
S.RAMON, 6, Baixos TELÈPON 246 A.
VERDI, 34, Baixos - TELÈPON 2331 O.
Dornicili particular: PARÍS, 69, Ler, 2..
B
ARCEL
ONA

