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:

:

Astrakans

i altes fantasies
Ofereix
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més

complert

assortit

Grandioses

en

i

variades
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en

Secció de Tapisseria

Mantes de Llana i Cotó

Ablombres, Cortinatges,VistDos, Edredons,
Sisnoves : Artístics tapissos pIntats al oll
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qualitats indiscutiblement
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Salmerón,

I

SALVADÓ, S.

113 í Sant Marc, 2, 4 í 6

r

en

C.
Barcelona-Gràcia

Telèfon 218 G.

TINTORERIA GUILERA
Direcció: Francisco de P. Guilera 1111111
Grans tallers: Sta. Rosa, 16 a122 -Tel.2948 G. (junt

3almerón,

RENTATS EN SEC
dols en 7 hores
sòlids
a la mostra
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Verdi,

Sucursals

a
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109

148
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perfecció, puntualitat ia preus
a

1

29

Muntaner,
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Da11,

(Plaça Lesseps)

Saragossa,

10

casa

16

Travessera de

a

Planxat mecànic
per a colls i putlys
La

Salmerón i estació metro Fontana)

Sucursals més pròximes:
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Negres

carrer
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recomanem
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Les Amèriques
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—

G.

—

47

Preu

fixe
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en lo més nou per a la
a

temporada d'hivern

preus com cap altra casa, en

Llanes, Sedes, Cotons, Astracans, etc.,

per

Vestits i

a

Abrics

Alfombres, Carpets

vellut i coco, Tapets, Portiers, Mantes de llana i de cotó
Pelleteria confeccionada i pells per a adorno

SECCIÓ
ABANS

DE

COMPRAR

ESPECIAL PER A DOLS

VISITIN

NOSTRES

TOT

Estorería

BO

I

MAG ATZEMS

1

BARAT

COMESTIBLES

Espartería

de J. Brillas —

Fàbrica de Persíanes

SALMERÓN

Vídua

da

de

Josep Carall
VENDA i

CONVENCERAN

SE'N

a

Bayer

157 i 159

Bretón

(cantona

) - Barcelona

Gèneres
de prímera

COL•LOCACIÓ

quallial

d'Alfombres í Estores.- AL
FOlVIBRETES vellut, yute,
- Gran existèn
similris í

Preus económícs

píta.
Felpilíes, Rotllos. P1
meros, etc. - Dipòsit i assortit
en Carpets coco í espart del
país í estranger
cia en

Serveí

a

domícílí
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anrant Plaça Trilla

donen

cupons

de

l'«Unión>

i

segells

prima «Excelsior»; aquests es bonifiquen amb
5 pessetes al presentar cada llibreta plena.
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BOUSSET
Anth motiu del

tercer

centenari de la

seva

naixença

segles justos fa que va nèixer Bossuet i que
escrigué profèticament en el seu registre
d'aconteixements domèstics, a continuació del nom del
seu nét, aquest versicle de la Bíblia : «El Senyor l'ha
Tres

el

seu

avi

conduït i ensenyat; l'ha preservat com a la nineta
de ses ulls».
Més tard, l'adolescent, una nit a última hora, pro
nuncià un sermó improvisat davant l'alta societat de
París que, reunida al palau de Mme. de Rambouillet,
volia veure'l i sentir-lo, que féu exclamar a Voiture,
«Mai s'ha predicat ni tan
el jutge i crític sobirà
les
onze de la nit i Bossuet
ni
tan
tard».
Eren
aviat
El geni quedava ja des
no tenia encara setze anys.
cobert.
Parlar de Bossuet vol dir parlar de tantes coses
el caire més co
que hom no pot menys que agafar
la
seva prodigiosa
la
seva
vida:
negut i important de

eloqüència.

formació intel.lectual entenem que té dos
i
moments. De primer admira la sublim simplicitat
la
de
la
dolçor
força
Demòstenes,
patetisme d'Homer,
de Virgili, el refinament d'Horaci i la majestat de
Ciceró ; però després l'estudi profund de la Bíblia ho
borrà tot excepte un lleuger record d'Horaci que fou
que cri
perdurable. Mes no era l'Evangeli el llibre
el
rei
poeta i
dava la seva atenció, sinó l'antiga Llei,
els
immens
el rei sabi,
profetes, aquelles pàgines pre
nyades d'imatges grandioses, de versicles terribles, on
de Déu
llampegueja el foc viu del Sinaí i la llengua
on
les
de
gemega
Job,
roques
l'Horeb,
repercuteix per
La

seva
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Isaies, on es retorç en el llit voluptuós Sa
David
lomó,
llença crits de remordiment, on Moi
sès refereix l'origen de l'espècie humana ; Jesús,
Déu de les misericòrdies, no li inspira
Lamartine diu: «La
que Jehovà, el Jutge implacable.
Bíblia s'havia fet home».
Segueix, per a completar la seva formació, l'es
tudi dels Sants Pares, especialment de S. Joan Cri
se>stom, el Demóstenes sagrat; Orígenes, el poeta del
dogma; Tertulià, el Tàcit de les persecucions i sobre
tot, S. Agustí, el Plató de la doctrina.
Veiem, doncs, com Bossuet estudiava la poesia i
l'eloqüència en tots ses monuments literaris, però hi
mancava quelcom no menys important: la dicció, de
la que fou el gran model.
Per a formar sa veu, sa
actitud i son gest, anava al teatre a veure els grans
actors tràgics de les obres de Corneille i Racine, pre
nent de l'art profà tot el que podia encisar-lo per a
perfeccionar l'art sagrat.
I aquest caràcter vigorós i ferm, a propòsit per ei
sacerdoci auster i enlairat, un vellet, el geni del qual
reconcentrat en la caritat i que podria nomenar-se el
Sant Joan del cristianisme modern, s'encarregà de
fer-lo caritatiu i tendre.
Era aquest S. Vicens de
on

clama
on

yentusiasme

Paúl.

Moltes són
cions fúnebres

les
es

obres de

Bossuet, però sols ses ora
íntegres com models de

conserven

llenguatge pels francesos
d'eloqüència d'aquells que

i

pel món com monuments
de tard en tard admira la
humanitat. De Demóstenes i Ciceró a Bossuet i Mi
rabeau transcorren llargs segles i s'enfonsa una,
dos, tres civilitzacions; com que els grans artistes de
la paraula, diu Guinard de la Rosa, són éssers excep
cionals que per aparèixer necessiten del concurs de di
verses circumstàncies.
A molts els són donades les
facultats oratòries ; a pocs un teatre digne on desen
rotllar-les.
Tres són les Oracions fúnebres. La primera és
a Enriqueta
Maria de França, reina d'Anglaterra ;
oració de la que s'ha dit que és l'obra més acabada
de l'àliga de Meaux. Aboca allí sa eloqüència genial
i manté, seré i fidel per entremig de sa llarga peroració,
no sols una idea com s'ha
asseverat, sinó, com ente
nem nosaltres, dues idees
que mútuament es comple
ten.
En una apareix l'apóstol incansable, el jutge se
ver que anatematitza la reforma protestant; en l'altra
—i és la única que es fa notar—el historiador, millor,
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el

la

el

vident,

que afirma que res ocorre que
la curta no sigui en benefici de l'Es
pro del catolicisme.
La segona Oració fúnebre és a la Duquesa d'Or
leans, filla de l'anterior, que és la que sempre ens
ha commogut més, car com a emoCió profunda, res
hi ha com ella ; el seu realisme deixa confós i aclapa
rat.
L'àliga de Meaux es mostra plena de desdeny
vers les grandeses humanes, puix la vida és com aque
lla flor brillant i olorosa al matí, i marcida a la tarda.
La frase de la Bíblia i la frase del poeta s'uneix har
moniosament per a produir una imatge plena de me
langia i de grandesa. Però arriba un moment d l'o
ració, on trobem el que jo havia sospitat sempre en
l'orador, ço és, una mena de recurs d'efectisme per
acabar d'espantar més a Paugust auditori i dominar
lo, però que palesa la dicció sobirana de Bossuet:
rei profeta : «Moriran tots
quan després de dir amb el
i en aqueix dia s'esmortuïran tots llurs pensaments»
i de referir Fagonia de la princesa en l'horrible nit,
exclama en sec com l'esclafit d'un tro: Madame se
meurt! Madame est morte! Aquesta exclamació de
gué ressonar com el crit del remordiment en mig d'a
quella cort corrompuda, com ressort secret que s'opri
meix i que deixa de repent a la vista, oberta i amena
çadora, la boca de l'abisme. Bossuet havia inventat
el calfred de la mort i l'eloqüència de l'eternitat.
Però l'home que parlà tant de la mort i de la fu
gacitat de les glòries mundanes, quan el cèlebre metge
li anuncià la seva fi inevitable •es mostrà im

profeta,

llarga
glésia i en
a

o

Fagon
pressionat.

La tercera Oració fúnebre és al príncep de Condé,
Bossuet s'enlaira a l'altura de l'eloqüència antiga
i iguala, com diu un escriptor, els més enèrgics ac
als
cents de l'orador grec, passant dels temes místics
la
temes humans, i oblidava la teologia per
política i
lluites
de son
en
les
ardents
i
entrava
de
la guerra
ple
cosa
de
Meaux
no
Però
el
bisbe
respecte
gran
segle.
a
l'efecte
la
el
fet
la veritat històrica, car sacrifica
la
veritat
a
la
història a
retòrica,
fou molt hàbil en els camps de lluita, però el seu pa
triotisme està en dubte, puix no sols combaté a son
rei, sinó que, al servei cl'Espanya, entrà a sang i foc
Porador oblida,
en sa pàtria, i aquestes són faltes que
severament.
recorda
la
història
però que
Bossuet, però, té alguns defectes que desllustren la
on

Cx;ndé

seva

eloqüència ; de vegades

son

estil,

sa

frase,

ses
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mortueix ;

F

L

en
llocs comuns, remarca sonora
de poca importància, la seva oratò
ria sembla abatuda, fins que de prompte aixeca son vol
d'àliga i arriba a les regions del sublim. S'ha dit
que això és degut a que era un improvisador, però nos
altres creiem que deu afegir-se una altra idea. Com
hem dit més amunt, el record del poeta llatí Horaci es
mantingué imperdurable en l'orador, i les poesies d'a
quell són la gràcia nua del pensament, aqueixa pri
mera
paraula vinguda de la inspiració, aqueix joc pe
rillós del vers lliure, i Bossuet era molt donat a aquests

ment

s'estén

pensaments

atzars.

En un article publicat fa poc es diu que el bisbe
de Meaux anà contra els vicis de la cort francesa i
que «ni el mateix Lluís XIV, es lliurà e les seves tre
mendes catilinàries», però nosaltres entenem que la
paraula de Bossuet, malgrat la seva severitat, adula
i encensa a homes que la història qualifica durament:
el rei Sol és considerat per ell com el més gran dels
reis del món i com model de virtuts privades.
No hi
ha més que agafar la seva obra Política sagrada per a
veure que més aviat
parla la impietat de Machiavelli
la
fe
de
Bossuet:
«L'autoritat real és absoluta.
que
Els prínceps són déus, segons la frase de la Santa
Escriptura, i en certa manera participen de la inde
pendència divina. Al caràcter real es inherent una
santedat que no pot ésser tacada per cap crim, fins
tractant-se de prínceps infidels.»
Moites més coses podíem dir-ne sobre la genial elo
qüència de l'àliga de Meaux, però hem de fer punt
repetint aquestes paraules de La.martine, que són la
síntesi admirable de tot el que fou un gran home: «Sa
vida no fou més que sa veu. Sa existència no fou més
Sa història no és més que la història
que un discurs.
de la seva eloqüència. Home bo, sacerdot inflexible,
venjant el seu dogma, cregué venjad a Déu».
F.

DE

P. RIBELLES BARRACHINA

5252.52EZE2525ZE.72,52EZSES2525:252n5257_52.525E5-2525-25-2525252525252.5-25-aszz5a5

0

LA
VIDA

NOSTRA
ESCOLAR

TASCA

nyera florida
tat.
Tota la

en

penyora de

benigni

de la contrada són
ben bé fills d'aquesta terra, del vi gus
tós, de bona bevenda, de flors de tot
Poques altres excursions desvetlla
curiositat entre els nostres
ren tanta
l'any, de verdures poc aigualides, del
dia
la
realitzàrem
el
escolars com
taronger olorós i de l'ametller que flo
que
reix en les bressolades de la serra.
26 del proppassat octubre. La ruta
Ja en Paresta de la serra un altre
fou, en tren fins al Masnou i des d'ací
de
Marina
pel cel, un altre oratge i un altre arbrat.
guanyar la serralada
I un altre tipus •de cases i un altre
Coll de Vallromanes, i tot carenejant,
mena de gents.
Es el Vallès, que si
Es una de les ex
fins a la Conreria.
a
estudiar
la
a
l'estiu
fa
olor
de palla, a l'hivern
cursions més aposta. per
l'aire és impregnat de fortor d'estable
diversitat de dnes comarques i copsar
i de bestiar. Les vinyes plantades en
llurs termenals i els accidents que de
els rostos de les muntanyes, no serven
terminen llur orografia i hidrografia.
la glòria de la coloració mirífica de
cel
contrada
d'aire
La marina,
tebi,
mar era
llurs pàmpols. Les humitats els po
i
d'olor
de
salobre.
El
límpid
dreixen abans de morir-se i cauen
llis com un estany, sota la quietud ma
tumbosos en terra abans que els bu
amb
avellu
tinal i l'aigua blavicejava
faruts se'ls enduguin en un remolí.
l'es
tats de seda.
bell
Quin
sojorn,
Les muntanyes de tot el volt enqua
morzar vora Paigua, en la platja de
dren
el Vallès dintre un marc ben ce
és
Masnou!
El mar, però,
sempre
dei
massa
una cosa
nyit. Mes l'aire hi és humit i el cel
temptadora, per
amb núvols flonjos i els pins i els her
xar-se amanyagar pels seus joguineigs.
dalt
beis i la color de la terra, de color
Calia remuntar la serra:, des de
el
encara
és
més
bell,
de la qual
mar
d'argila mullada, que donen a un ho
me la sensació ben endins d'una co
ca s'albira més petit, i les barquetes
marca ben diferent de la de Marina.
semblen joguines. Amunt la collada
Les muntanyes fumen de carbone
extremosos
de Vallromanes, els més
en els vinyets verdegen els naps
en
i
la
resistència
l'ardidesa
res,
provaren
altres curses es
farratgers ; les masies mostren la fe
marxa atlètica o en
és
somia rústega i una mica sòrdida. I
portives. Vinyes a trevés, sempre
la gent són reclosa i gasiva, d'una vi
Dintre
menys monòtona i més distreta.
vacitat abstrusa i tortuosa. Són ben
d'elles blanquejava ja la flor del pèsol
la
bé gent que viu d'esquena a la mar
primerenc i es marcia la fulla de
de cara a la muntanya. Carenejant la
decandida,
patata tardana, xuclant,
serra de Marina camí de •la Conreria,
les escalfors del sol que reté avara la
i
la contrada apareix com en cap altre
Terra secanera
•terra saulonenca.
arra
indret més ben marcada, definida i
gelosa d'aigua, que la muntanya
carac
minuciosament dibuixada. Tot el curs
cera del mestral que dóna tota la
del Congost es pot resseguir, així com
terística a la contrada. El taronger
i
el dels altres rius. Vilatges, masies i
aviat hi embauma l'aire d'hivern
•
se
escampats donen una idea clara

l'ametller ardit hi

planta la

seva

pobles

gent

0
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cie

procés de llur formació i de les pro
econòmiques i geogràfiques
els
han
que
originat. En cap altra
mocions

contrada més hi hem sabut trobar al
contrast entre l'esperit tradicional i

l'esperit modern. L'element gòtic

que

hi ha dintre l'ànima de la gent del
Vallès és rebel a deixar-se fusionar o
influenciar per un altre element.
Per
això la gent és una gent de psicologia

contradictòria.
Era ben bé migdia, que, carene
jant així arribàrem a la font de les
Monges de la Conreria. En el volt d'a
questa dinàrem de seguida i de pressa

perquè

no era massa agradosa l'ombra
humida. Després no pogueren man
car les expansions de cada escolar a
son gust i albir. Qui a treure el dibuix
del tronc d'un roure. Qui a abastar
una bona
collita de cireres d'arbós.
Qui a atrapar la pinya alterosa. Qui
a cercar el rovelló rebuscat i tant
poc
trobadís.
Qui a mesurar la seva re
sistència corredora. L'oratge del Mont
seny geliu ens féu adonar a mitja tar
da que calia reempendre la tornada.
Per la carretera de la Conreria dava
llàrem cap a Badalona i encara arri
bàrem en hora ben escaient.
No cal dir com les cares dels nostres
escolars en pendre comiat dins de Bar
celona somreien amb aquella rialla vi
va, d'alegria i d'esperit sanitós, i amb
el propòsit de tornar-hi ben aviat.

joventut
Programa pel

mes

de desembre

Dia 7. A les 8 del vespre: Reunió
setmanal.
Dia 8. A dos quarts de nou: Mis
sa amb Comunió General, a la
Cape
lla de GG. Carmelistes.

Dia

Excursió de mig dia a les
de Collcerola.
Dia 14. A les 8 del vespre: Reunió
setmanal. Conferèneia sobre «Principis
de Física», pel Sr. Sagrera. Amb ex
11.

serres

petiments.
Dia

a

de

17. A les 10 de la nit : Visita
la Central de Telèfons de la Plaça

Catalunya.

Dia i8. Sortida fotogràfica.
Dia 21. A les 8 del vespre : Sessió
setmanal. Conferència sobre el tema :
«Records i tradicions de Nadal». Amb
projeccions. A les io : Sessió fami
liar. Ampliació de la conferència an
terior, i sardanes. Instrucció sobre
l'assistència collectiva a la missa del

Gall.
Dia 24.
Missa del Gall a la capella
de l'Esperança, Bailén, 71. A la sor
tida esmorzar familiar.
Dia 25. A les io. Assistència a Ofi
ci a la Parròquia de Jesús.
Dia 27. Excursió de quatre dies.
Itinerari : Barcelona, Puigcerdà, Mar
tinet, Bastanist, Prat d'Aguilo, refugi

Cèsar Torras.
del

Baixada pel Santuari

Gresolet, Bagà, Guardiola i
resa. Per a detalls, dirigir-se als
bres de la

Man
mem

Junta.

Diumenge, dia

30

d'octubre,

s'efec

l'excursió a les Serres de Llevant;
recorregut : Vilassar, Cabrera, Castell
de Burriac, Argentona i Mataró.
La franca expansió i l'akgria a que
convida la Naturalesa foren les carac
terístiques d'aquesta sortida.
Des del cim del turó en el qual està
tuà

enclavat el castell, poguérem disfrutar
de dilatats panorames, degut a l'excel
lent dia que s'associà als nostres de

sigs.

D;umenge,

cursió a .Sant
grat el temps

dia

20

de novembre. Ex
de Munt.—Mal

Llorenç
dolent

en

què

començava

525252525252n5252525252525252525T1252:125252525252SESESE52525-2525-2525252
0

el dia, emprenguérem animosos la ca
minada. Oirem missa a Sant Pere de
Terrassa; mentrestant al defora anava

plovent.

Per fi es decantà el jorn, si bé degut
al fort vent i a la boira, no del tot fa
vorable, permetent-nos acabar feliçment
l'excursió.
La cura amb què el C: E. de Terras
sa ha marcat els camins,
facilita en
gran manera els recorreguts per aques
ta muntanya per tants conceptes inte
ressant.

Orfeó

Montserrat

Ha estat ja represa novament l'en
senyança de solfeig per a nois. Aquesta
classe que va augmentar les ensenyan
ces que es donen en el Centre, és a càr
rec del mestre auxiliar de l'Orfeó, En
Joan Just, i tenen lloc els dimarts i
dimecres de cada setmana, de dos
quarts de dotze a dos quarts d'una.
De moment hi ha matriculats uns
trenta alumnes, número bastant apre
ciable donada la classe de que es tracta.
En veritat ens dolia que la classe de
solfeig per a nois hagués estat inter
rompuda, puix aquests han d'ésser el
planter dels bons orfeonistes pel demà,
per consegüent, en bona part
depèn el pervindre de l'Orfeó.
No ens fem la illusió de que tots els
inscrits actualment tinguin la virtut de

la

perseverància, alguns, per causes
imprevistes, altres no sentint-hi veri
table afició, deixaran aquest ensenya
ment, però malgrat tot, si un cinquan
ta per cent són conseqüents, sentint
la música com a vocació per a de
dicar-s'hi plenament, altres com a com
plement de la seva cultura, és indub
table que quan es sentin suficientment
preparats serà el seu anhel formar
part de l'Orfeó Montserrat.
uns

La prova de tot això està que en tots
els Orfeons, els millors cantaires, els
més entusiastes i constants són els que
començaren •des de infants en iniciar
se en
aquest enlairat art de la música.
Havem insistit, insistim i insistirem
sempre (si Déu ho vol) en l'interès
que ens mereix el nostre Orfeó dintre
el Centre i en la seva. actuació, ho ha
vem dit mantes vegades a part l'alta
significació de cultura que dóna a la
Societat, puix s'ha de Convenir que no
és un element de pura atracció i recrea
•
ció, sinó un element que reporta estu
di, coneixements i sobretot, un pro
fund i arrelat esperit de sacrifici, es
pot considerar com a un veritable por
taveu parlant que exterioritza el fi cul
tural del Centre, quan amb els seus
cants executats en els Concerts que
dóna on és sol.licitat, es fa aplaudir
honora a la Societat que el fomenta
sosté.

Teatre
La

ja

en

present temporada teatral està
plena activitat; les representa

cions teatrals i les sessions de Cine
ocupen les vetllades dominicals a gust
i satisfacció de les• nombroses famílies
la nostra
que hi assisteixen, veient-se
artística sala d'espectacles i l'estatge
social animadíssims de debò.
• Properes ja. les festes de Nadal, fes
tes plenes d'encís i que amb gran joia
celebra tot el món cristià, es preparen
ja les representacions del tradicionals
«Pastorets», que, malgrat le innombra
bles voltes que s'han vist representar,
i pe
sempre criden l'atenció de grans
tits.
també que enguany l'ex
del
nostre amic escenògraf
perta mà
Garcia
ens oferirà qualque no
senyor

Esperem
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R

L

el decorat, acabant-io de com
Desitgem
que així sia per a
pletar.
poder-ne parlar amb la deguda deten

matí,

ció.

Crónica

vetat

en

Programa pel

mes

Projecció
pel.lícules

des
cine

Dia 8. A les cinc : Escollit progra
de Cine.
Dia i i. A les cinc : Representació
teatral. Es posarà en escena l'inte
resant drama català, en tres• actes, de
molt temps no representat en el nostre
teatre, «Un manresà de l'any vuit».
Dia 18. A les cinc : Reprís de la
divertida •comèdia castellana, en tres
actes, «El Verdugo •de Sevilla».
Dia 25 (Diada de Nadali. A dos
quarts de sis : Primera representació
de la tradicional obra «Los Pastorci
llos en Belén».
No creiem necessari
indicar el número d'actes i de quadros
de què es composa i els personatges
que hi intervenen. •Com dèiem, és una
obra que tothom (que freqüenta la nos
tra Societat) sap de memòria, però
que, malgrat tot, no ens semblaria Na
dal si després del dinar tradicional no
poguéssim passar una bona estona dis
traient-nos amb les ingenuïtats d'En
Booz i d'En Nacor i les rabietes que
passen els banyetes Luzbel i Asmodeo.
Això no vol dir que no es procuri
representar-la amb tota cura i atenció.
Els voluntariosos socis que formen
part del nostre elenc dramàtic s'esfor
çaran en executar el seu treball digna
•
ment fent honor a la direcció escènica
del Sr. Montero i a la musical del
Sr. Carbó.
Per encàrrec d'invitacions, poden di
rigir-se a l'estatge social, els dissab
tes i vigílies de festa, de 8 a g de la
•
nit, i els dies de funció, de ii a r del
ma

M

A

i des de mitja hora abans de l'a
nunciada pel seu començament.

de desembre

Dia 4. A les cinc:
collides i interessants

matogràfiques.

A

Ha resultat •altament simpàtica i
interessant, l'activitat de la secció de
Joventut, en aquest mes de novembre.
Ja fou un bell auguri la Castanyada

es va fer el dia 2 al vespre. No
havent-se celebrat al Centre aquesta
festa tradicional, així amb un caràc
ter col.lectiu i íntim, calgué sospesar
abans totes les probabilitats, en pro
i en contra de V èxit que es presenta
ven.
La Junta de Joventut, es mani
festà optimista, atesa la nova i pode
rosa
vitalitat que gràcies a Déu es
manifestà enguany en els actes de
nostra Secció, i després d'una minu
ciosa previsió de detalls s'anuncià
l'acte i s'obrí la inscripció per medi
de tickets. I tots els amics en volien.
Hi ha un esperit de confiança evi
dent, i menys que mai quedà pa
lesat per aquesta festa. Vingué el
moment, i res mancà per donar-hi en
cís, ambient i alegria. La taula en
forma •de U entre dos presidències in
dispensables. A la una la castanyera,
torrant a vista del públic amb els seus
atuells llegendaris, illuminant un tros
de la sala amb la resplendor vermella
de la fogaina i la llum esgrogueïda de
l'alt fanal. A l'altra, la llumanera
patriarcal de les llars • antigues, ager
manada al generós porró, al costat
dels quals, l'Aureli Capmany assumia
el paper d'Avi amb les rondalles que
portava a punt. I amb això, i els pa
nallets que oportunament vingueren
s'anà fent la festa amb franca alegria
i discretíssim humor.
En Campany
prou feia riure amb una rondalla dar
rera Paltra, però no per això distreia
la gana.

que

52525252.52525252.5752.52,52,F25252nT257_57525-2.5,25252525-2.E2525-25252.525-E525-252
O

La castanyera no donava abast, el
porró era sollicitat arreu, i la conversa
omplia de xiroies remors tots els inter
medis.
Passava la vetlla, s'acostava

l'hora de mitjanit, i no s'havia pro
duït encara ni un badall que advertís
la conveniència de plegar. Malgrat
tot, la presidència cregué convenient
a un quart d'una acabar l'acte, i des
prés d'un parell de sardanes com epí
leg, es dissolgué la reunió, que deixà a
tots un gratíssim record, amb la im
pressió de que ha estat un nou encert
de la Secció de Joventut, que estableix
ja per els anys successius una festa
més en el calendari del Centre.
Han continuat normalment les
sessions dels dimecres. Una d'elles
fou dedicada a curiositats matemàti
ques, que per la seva novetat agradà
força a nostres consocis. Foren expli
cats els quadros diabòlics; el resultat
de la resta, suma i inversió ide qual
sevol grup de tres xifres, els produc
tes constituïts per una sola xifra re
petita i altres semblants.
Tenia particular importància la del
dia 16, amb conferència a càrrec del
nostre Secretari, en Xavier
En el moment present en el que tots
els Centres Excursionistes es preocu
pen d'encarrilar la pràctica de les ex
cursions perq-uè siguin una font d'edu
cació integral, el nostre Centre no pot
deixar d'aportar-hi el seu concurs.
Efectivament, la Joventut amb la seva
organització de contacte amb l'escola,
gosarem dir que no sols té més facili
tats per aquesta tasca, sinó que en fó
ra responsable de no aprofitar tan fa
vorable circumstància.
Així ens ho indicà el secretari de
nostra Secció Excursionista en la con
Anuncià a més la
versa d'aquest dia.
creació del Grup
ció de diferents

Infantil, Porganitza
sortides

de caràcter

científic, dirigides

per persones com
i que aniran formant els nous
rodamons, que a l'ensems d'enfortir
el seu organisme, estimularan les fa
cultats de l'esperit i quan després el
seu entusiasme els porti a recórrer la
terra nostrada, sentiran la complaença
dels moments viscuts que en cap més
esport és permès passar tant agrado.

petents

sament.

El Sant Pare, a
Bernad de Menthon

cursionistes, digué:

l'atorgar a Sant
patró dels ex

com

«De tots els exer
cicis que procuren una bona distracció
no n'hi ha cap més, per qui sap ex
cluir-hi tota temeritat, que sigui més
útil a la salut del cos i al vigor de
l'esperit. En l'esforç per assolir el
cim on l'aire és més lleuger i més pur,
es retroben noves forces; i en remun
tar els innombrables obstacles del ca
mí, l'ànima s'entrena a vèncer les di
ficultats •del deure i l'espectacle gran
diós dels amples horitzons que en la
muntanya es presenten de tots costats,
eleva sense esforç nostre esperit fins
a Déu,
autor i sobirà de la Natura
lesa».
Una selecció de clixés de les més
belles encontrades des de la plana als
als cimals dels Pireneus, illustrà l'ac
te, que va merèixer l'aprovació dels
reunits.
Aquesta sessió fou honorada amb
l'assistència de socis d'altres Centres
excursionistes de Gràcia.
I darrerament ha clos dignament
el cicle d'actes del mes la sessió dedi
cada a la música, amb motiu de la
festa de Santa Cecília. Amb aquest
motiu la Junta invità als distingits
amics que sota la direcció de D. Josep
Maria Ribas ha constituït un quartet
de corda, a donar-nos un concert de
música exquisida, i ells, amb gentilís
sima atenció, oferiren venir a executar

10
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nostra Sala, el quartet op. 76 de
Franz Josep Haydn. No cal dir que
en

amb motiu d'aquest aconteixement, la
sala es veié plena com mai, àdhuc la
contínua •de l'Orfeó.
Presidia l'acte
un bust de Santa Cecília, ornada amb
flors, i sota d'ell una àmfora amb brots
verds del llorer simbòlic. Al seu en
torn els quatre faristols senyalaren el
lloc als amics Sr. Angel Ribas (vio
lí I), Josep Crinano (violí II), Otto
Schwartz (viola), i Agustí Hernàn
dez (violoncel).
Obrí l'acte Mossèn Batlle, amb
breus paraules, per a dir que la Joven
tut vol fer sentir als seus membres
totes les festes i commemoracions de
la vida religiosa i de les tradicions de
la terra, que distreuen la monotonia
el treball quotidià, i, amb l'agradosa
sensació de novetat, desperten i donen
goig a l'esperit ; després de les quals
paraules féu una brevíssima biografia.
d'Haydn, la música del qual s'anava
a

xecució crexia també la confiança mú
tua dels executants, i, per tant, la llur
compenetració i justesa. Repetiren a
prec de la presidència el• «Minuet». En
acabar, després de donar-los pública
ment les gràcies, Mossèn Batlle els pre
gà que acceptessin com a penyora hu
mil d'agraiment la partitura cl'un quar
tet de Schuman i el vivíssim desig de
tota la Joventut, de fruir alguna altra

vegada d'aquestes

delicioses

execu

cions.
Reberen després felicitacions perso
nals del Sr. Rector de la Parròquia,
•que en tenir notícia de l'acte hi vingué
poc després de començar, i dels altres
senyors de la Junta, extensives al pa
re i germana del violoncelista
senyor
Hernàndez, de 13 anys, la joventut
del qual fou remarcada amb admiració
per tota la concurrència.
Amb tota confiança i satisfacció po
dem acabar dient: Fins a una altra!

executar.

Comença el concert i immediatament
tothom es donà compte de que els qua
tre amics feien una tasca superior,
com mai havíem tingut •el
goig de sen
tir-la en aquest ordre de música ins
trumental en nostres sessions. La jus
tesa de so, l'exactitud de les quatre
veus
pures en l'excelsa forma del quar
tet no fallà ni un moment.
Ens do
naren una boníssima execució.
Ama
gats, com aquell qui diu, entre el nos
tre jovent, entre el qual tothom sap
que hi ha bon nombre d'estudiants de
piano i de violí, hi havia a més algun
dels professors que han fet arri
bar a la Junta la seva felicitació i
aplaudiment per la bona execució i el
bon exemple que els quatre amics ens
donaren en aquest concert. Tenia l'o
bra quatre tempsi sense desmentir cap
de les afirmacions dites, tenim la im
pdessió e què a mida que avençava l'e

NOTICIARI
Festa de la Immaculada
Patrona del Centre.

Concepció,

El

dia 8 del corrent, festivitat de
el Centre celebrarà Mis
sa i Comunió
general reglamentària, a
dos quarts de nou, al Convent de Car
melites del carrer de Montseny.
La Junta Directiva recomana l'as
sistència dels socis a aquest acte,
també deuen assistir-hi els socis de Jo
ventut, Orfeó i alumnes de les Escoles.
la

Puríssima,

—

Seguint

el costum dels anys

an

teriors, s'ha acordat fer enguany tam
bé Pessebre, havent-se encarregat la
seva direcció al senyor En Josep 3/1.a
Camps, del qual esperem que sabrà
acreditar-se

una

volta

més

com

a ex
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de ser-hi adherit, s'hi inscriví
soci assambleista.

i trassut pessebrista. S'obrirà al
públic el dia de Nadal, a les 5 de la
tarda.

pert

S'ha rebut d'una senyora benefac
tora de l'obra del Centre un donatiu
de cinc centes pessetes per a ésser des
—

tinades

les nostres escoles.
donar la grata nova i fer
constar el nostre agraïment a ia do
nant dient-li sincerament : Que Déu 1:
a

Ens plau

pagui!
La Missa de Joventut del segon
del corrent mes, dia i i, que
es celebrarà com de consuetud a la Ca
pella de les Germanes Carmelites del
carrer de Montseny, a dos quarts de
nou, serà aplicada en sufragi de l'àni
ma de l'antic soci del Centre én Josep
Antoni Poch (a. e. s:), del qual traspàs
donàrem compte en el número corres
ponent a novembre últim.
S'agrairà l'assistència dels socis a

diumenge

aquest
—

pietós

acte.

A l'Assamblea de la

Lliga

contra

la pública immoralitat, celebrada úl
timament a Madrid, el Centre, demés

Aquest

número

Tipografia Emporivm,

ha

S. A.

passat
•

Telèfon

com

11
a

—
L'enhorabona al nostre estimat
amic i consoci En Francesc Carulla i
a la seva gentil esposa Na Maria As
sumpta Serra, pel naixement del seu
primer fill, que ha estat batejat amb
el nom de Francesc.
De tot cor desitgem que Déu els en
deixi veure força goig d'aquest fruit
de benedicció per a consol seu i ale
gria de la seva llar.

L'OR i FLAMA desitja als socis del
Centre i als seus llegidors que puguin
celebrar amb pau, i alegria la Nativi
tat del Senyor; i un feliç i pròsper

Any nou.
Que Déu
nostres

CAIXA

Noste
obres.

Senyor

beneeixi les

D'ESTALVIS

Hom fa saber que per a millor faci
litar les operacions de la 'mateixa en
son estatge, les hores d'oficina seran
de 12..a i del matí, a partir del primer
diumenge de l'any vinent, en lloc de
11 a 12 com fins ara.

per
5329

la
A.

censura
•

governativa

Ferlandina, 9 i

II

•

Barcelona

Cases que

Ajudem

recomanem

Vulgueu

als que

ens

ajuden

ésser un dels escollits!
Sobretot per tal

èxit
PER

és

com

un

ENSENYAMENT

CORRESPONDÈNCIA
amb

tant

refinament

que

propaga

111 Eo p

el

c

BARGELONA: Salmerón, 137, I."

-

Telèfon 2602

(G.)

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

Cal pensar

en

l'esdevenidor!

esmerçàveu uns instants del dia
seguir amb profit els nostres MÈ
TODES MODERNS, EXCLUSIUS,
que s'adapten amb una meravellosa
eficàcia a
de l'alumne,
assoliríeu de possessionar-vos aviat
Si
a

i bé de:

Reforma

ràpida,

Càlcul

lletra, Ortografia
mercantil, Correspon

dència

pràctica,

de

Teneduria de llibres.

Sens dubte seria per

a

vós:

lil clau do majors 1s2I1
IOS VOSINS 1111111103 NIONSIS
Sol•liciteu

prospecte (temps, preu, mètodes)

Manquen agents actius

Bones condicions

Cases que

Ajudem

recomanem

ens

ajuden

CLÍNICA

POLI

ADJUNTA

als que

AL SANATORI

MARÍTIM DE SANT JOSEP

HOMEOPATIA
CIRURGIÀ: ELECTROTERAPIA

:

ESPECIALITATS

LABORATOPI D'ANÀLISIS

PLAÇA

DEL

SOL,

3

i

4

:

BARCELONA

(GRÀCIA)

Fàbrica

d'Articles de Pell

GASA
Va51~11/21111

MARTÍ

Moneders,
Carteres

CASA

SENSE

ENTRE

-

I

MAURICI

-

221

SERRAHIMA

Cin

de totee classes

COMPETIDORS TANT

SALMERÓN
BETLEM

corlegial,

a

C omp oeturee

COM

221

per a

Carteres,

cavaller, senyora
per
hàbit. Musiquers, etc., etc.

turons

Gran assortit de moneders garantitzats
en colors rentables

LA

Petaques,

MATERIAL
PELS PREUS

PEL

]IAMENESES
REBUDES LES ÚLTIMES
NOVETATS
Gèneres
de les mIllors

fàbríques

Tall acurat
Preus límítats

ENCINA, 42 (Plaça Nord)
A tots els socis del Centre se`ls farà un io

0/0

de

descompte

sobre els preus marcats

ESTABLIMENT
DE NOSTRA DONA DE MONTSERRAT

Merceria i Novetats
Perfumer;a
La

. 11

casa

mulor

assortida

tota mena

:

Gèneres
r.,

en

secles de les

his

d'articlen

per

a

.1,

millors marques

la confecció

FRANCISCO RA_GNONI
Vercli,

36

:

Gracia

15

Cases

que recomanem

Ajudem als

que

ens

ajuden

Companyia Trasailànfica
Vapors

correus
Trasallanfics

=

Serveis:

RÀPID.— Nord Espanya
EXPRESS.

—

Cuba

Mèxic

Mediterrani-.Argentina
Filipines-Japó Xina

Servei

tipus Gran
Hotel, T. 3. P., Ra
diotelefonia, Orques
tra, Capella, etc.

MEDITERRANI.—

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

Per

a

informes,

a

les

Agències

de

A

Oficines de la Companyia
Plaça Medinacell,

The

la

Companyia

en

principals

els

ports

d'Espanya

Barcelona:

Consignatari:

8

Via

Laietana,

A. RIPOL

5

Elixir Puiol

i

J

1111111011111

LAXANT I DESINFECTANT

Cura

tota uteria

de malalties infeccioses,

verola, serautpió, grippe,

tifus, pulmonies,

com

tautbé
facilitar
ettèrgic
la baba als infants
remei per

essent

utt

a

(Pb
DESCONFIEU
DEMANEU-LO

Dipósit General:

EN

DE LES

DROGUERIES.

IMITACIONS

FARMÀCIES

Sant Pere Màrtir, g

oe

I

HERBOLARIS

Barcelona ( Grcia)

Ajudem

Cases que recomanem

GÈNER

ES

DE

als que

ens

PUN

,ajuden

T

LOS DOLLARS
CARRER

DE

SALMER

CLÈRIES

(5N,

GRÀCIA

56

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

Salmerón,

JOIER

127

ESCULTURA RELIGIOSA

JOSEP M1A CAMPS l ARNAU
Carrer

Montseny, 77

JOSEP

Barcelona

PLANA

I

(Gràcia)

PLANA

CONSTRUCTOR GENERAL D'OBRES

L.

a preu

fet i per administració.

Especialitat en la conser
vació de finques urbanes.

ENCÀRRECS:
B.RAMON, 6, Baixos - TELÈPON 2496 A.
TELÈPON 2351 O.
VERD1, 54, Baixos
particular: PARÍS, 69, 1.er, 2..
B
AR
CEL
ONA

