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JOYENTUT VIGILADY-1
un bell nom aquest nom de
Joventut. Nota que
tothom hauria de tenir-se per obligat de pronunciar
amb
El respecte envers el nom de joventut
gran respecte.
deuria considerar-se com un acte del culte relatiu
que
la joventut ens exigeix.
Respecteu la vida de les flors! He vist aquesta lle
genda:en el rètol d'un jardí, ara no recordo quin. Les
flors fan goig a la vista, ens alegren el cor, car són
esperançadores de bells fruits.
No hi ha goig comparable al que fa la joventut, com
no hi ha fruits
alegradors com els que fan esperançar
als joves.
rètol d'aquell jardí no era una simple fórmula
literària ; si algun mal ensenyat acostava les mans als
quadros florits, amatent, un vigilant, corria a adver
tir-lo i fins a reptar-lo si calia. La vigilància era una
garantia del respecte envers les flors.
Escolta, doncs, jove, i deixa'm que et digui é Per
què et malfies de mi i t'allunyes mirant-me de reüll?
Ja sé el què em diries si gosaves. T'allunyes de
mí i em mires de reüll perquè trobes que et vigilo.
Per què et vigilo, et malfies?
per què et vigilo no
m'estimes ?
T'han dit que la vigilància matava l'espontaneitat
i tu dius que matar l'espontaneitat és matar la jo

ventut.

He de creure que saps i coneixes el significat i la
valor dels mots que estàs dient.
Vigilància no vol
dir, precisament, mala voluntat, ni espontani vol dir,

precisament,

arrauxat.

f
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Quan

la

dels

pares, — va sor
tir-ne per a posar-se a servir que tindria uns catorze
— va escaure's al voltant del
anys
poble una sagnant
acció de les antigues guerres civils. Finida la lluita i
ocupat el poble per la força triomfant, no trigaren a
reunir-se a la plaça els lluitadors de poc abans i, ren
tats de mans i cara, convidaven les noies a la dança, al
so de les cornetes de combat.
Descuidats i joiosos
dançaren fins que la corneta, mudant de so, els féu
esment que eren soldats.
I aquell descuit i aquella joia, é a quí ho devien,
aquells soldats?
No hi entra cap mena de dubte.
El descuit i la
en la
Mentre
el minyó cer
joia reposaven
vigilància.
cava en la dança el reps del cor que li havia llevat
l'arma homeiera, un company seu, dalt del turó que
domina la plaça, guitava les carreres per on podia
arribar l'enemic.
S'ha fet de la condició de vigilada, com un vitu
peri de la joventut que es redossa dins de les institu
cions cristianes.
Els que fa anys exerceixen aquesta
vigilància no poden consentir aquest afront.
La vigilància de què és objecte el jovent dins de
les institucions cristianes és l'honor més positiva que
al joven podríem fer. Ès un acte d'amor i reverència,
és un acte d'aquell culte relatiu que la joventut es me
reix.
La vigilància amorosa que l'educador cristià exer
ceix damunt dels joves que se li acosten en encerca
ment de conselr, té tot l'aire d'un agombol maternal,
és una veritable manyagueria.
La vigilància, és veritat, que significa una descon
fiança; suposa el desig d'esquivar un mal. Tanquem
al boig i el vigilem per ço, car estimem la seguretat de
la gent de seny; tanquem el malfactor i el vigilem per
ço, car estimem l'estabilitat de l'ordre social.
Què estimem, doncs, quan vigilem la jovenalla?
Estimem l'espontaneitat de les seves accions i els no
bles impulsos de la seva generositat. Som allà per ad
vertir-li els perills que ell no coneix; som allà per a
evitar-li els inconvenients d'un esgotament. El vigi
lem per ço, car l'estimem •' el vigilem per tal que no li
calgui de passar ànsia ni hagi de tenir por.
Quan vigilem la joventut fem com aquell sentinella,
fem com aquell jardiner.
mare era a casa

seus

CLAUDI NAL
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EDUCACIÓ CRISTIANA
Aquí tenim la finalitat del nostre «Centre Moral»,
portant-la a terme arrodoniria i faria més planera
la campanya de cristianització social, que, g. a D., cada

que

dia s'estén amb més èxit per la nostra formosa barriada.
És molt meritòria la tasca que per mitjà dels Sants
Exercicis, de les Missions i d'exemplars gestions per
sonals es porta a cap, però és indubtable que resulta
molt dificultosa pel mesquí fonament i la manca de
preparació cristiana en què moltes vegades es troben
L'indiferentisme dels pares, en enviar llurs infants a
escoles de les quals els consta que sels hi parla de tot
menys de Déu i en algunes, com les escoles protestants,
ho fan d'una faisó falsejada,—indthnt l'incipient esperit
infantívol a camins equívocs, qual pes feixuc portarà
en el seu constant desenrotllament de
l'intellecte, fins
arribar a la gran convulsió del coneixement de la ve
ritat, — és una greu responsabilitat que ens arriba a
tots els que podem aportar nostre esforç a aquesta no
ble i justíssima campanya, per la qual fou creat el
«Centre Moral», fa seixanta anys.
*

*

*

Cristianitzant tota la societat, ja es cuidaran els
pares, que llurs fills s'eduquin cristianament!
Aquesta és la probable resposta de molts, per nos
altres esperada, però és necessari també de manifestar
les objeccions que imposa la realitat.
És que per ventura el cristianitzar la societat és
feina d'un any o dos?
Es que cada any que passa no estenen les escoles
laiques i protestants els seus tentàculs n formes amo
rosívoles de regals, alimentacions fàcils i altres mit
jans que enlluernen nostre poble mancat de fe i, per
tant, sols preocupat de les coses materials?
No ingressen també cada any i d'una manera cons
tant nous alumnes a dites escoles?
Doncs no regategem nostra col.laboració a aquesta
obra, la doble finalitat de la qual és la salvació d'ànimes
i l'evitar l'ocasió que es puguin perdre, pensem en la
situació crítica dels nostres obrers i que si exercir la
caritat és sempre meritori, ho és molt niés quan jun
tament amb el cos es •salva l'ànima.

SZ52525252.525252'55Z5E.52.525252.5-Z5.25252525Z5257:52'..12,525-E12.525-252.5-2.=225a5
0
R
1

Pensem també en la nostra pròpia salvació, recor
dem-nos de que ia responsabilitat és més gran quan més
coneixement se'n té i els molts equívocs a què pot
conduir l'inconsciència.
Ajudem el nostre «Centre Moral» en enlairar les
escoles, a què en elles els filis dels nostres obrers hi
tinguin el naàxim cl'enlairament cultural i eixopluc
material, tot acostumant-se a regraciar a Déu els pri
mers béns que després de l'acte de la naixença ens
va

concedir.

R. PICH

SALARICH
•

LA
VIDA
El

NOSTRA
ESCOLAR

dia 2 de gener la nostra escola
Val a
obrí les seves aules novament.
dir, però, que el moviment d'inèrcia
de les vagues de Nadal és prou intens
per a retenir a casa molts escolars fins
passats Reis. A casa, per altra banda,
sembla que faci de més bon esperar els
personatges d'Orient que no pas a l'es
cola. I, si més no, d'aquesta manera
a tots
duen el present d'uns quants
dies més de vacances.
Uns quants dies de vacances més,
no constitueixen cap gran obstacle, si
després hom s'aplica a la feina amb
redoblat delit.
Però, totes les festes
massa
sovint, ai las! desordenen i re
lexen la voluntat. I aleshores l'aplica
ció se'n ressent. El dia, així que s'a
llarga, el fred es torna com més viu.
De manera que podríem dir que els
Sants Barbuts que •projecten les seves
ombres damunt del gener, cl'enllà de
la foscúria dels temps, trobem uns
amables seguidors, sense voler-ho ells,
en tots aquells escolars que el fred els
arrauleix. I la grip, demés, aporta al

TASCA

rengle a tots aquells qui amen
d'enllaçar les vacances de Nadal gaire
seu

bé amb les del Carnaval.
I,'esport i l'excursionisme són una
bona pràctica educativa per a envigorir
les voluntats febles i espantadisses. Per
això, i per altres raons encara, la nos
tra escola té el bon costum de temps
ha consagrat, de dedicar, si més no, un
dia cada mes a una excursió d'una jor
nada completa.
La d'aquest mes de gener va ésser
exeçutada cap a la banda del Llobre
gat. Dalt de l'imperial de l'autobús,
sota un sol gris, era adient de fer
exercicis de resistèncía de voluntat con
tra la gelor de l'aire que brunzia el
a Viladecans, a peu
la marxa, per la carre
tera, devers Sant Climent. Ja el sol
havia esfilagarsat la boira i pampallu
Uns quants exer
gava porugament.
cicis de marxa atlètica i els nostres cos
sos estaven tots reaccionats.

nostre rostre.

Ja

emprenguérem

Esmorzàrem,

en

un

racer,

vora

ma

teix de la carretera. Ben aviat, reem
prenguérem la caminada, i ens rigué
rem una mica i tot del fred. Quan ar
ribàrem a Sant Climent, estàvem com
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i tot de calor. Situat en ?
vall fonda i petita, tancada arreu
de carenes, el sol hi té sempre l'ente
bionament primaveral. Poble poc im
portant Sant Climent. El més relle
vant d'ell ens semblà la seva situació

afeixugats
una

geogràfica.

Ja amunt, per la carena •de Querol,
el camí recte féu perlejar el nostre front
La carena llicorellosa,
de suor i tot.
a
parada mig jorn, nodreix belles plan
tacions de garrofers i cirerers, amb ter
rasses de vinya. Més enlaire els pins
bords lluquen, tots tendrals i olorosos
de reïna. Per un collet de la part de
Nordest es trasmunta la carena i es
guaita a l'altra vall : la vall de Torre
lles. Al fons es pot observar, des de
dalt estant, la situació d'aquesta vila,
nascuda sota la mateixa ra6 geogràfica
que Sant Climent i
qual moderna
ment es nota com ha anat eixamplant
se al
llarg de la carretera.
El mateix clima i el mateix paisatge.
L'olivera, en aquesta vall, pren una
certa importància. I, personalment, fou
el que ens interessà més que cap altra
cosa. Una llarga conversa amb un bon
pagès durant la migdiada ens propor
cionà forces dades interessants.
Havíem dinat en una font, la font
de •can Casals, i després no podien
mançar les
corregudes per aquells
suaus pendissos.
El sol, però, havia
tornat a aclucar-se sota una broma
llisa. Tombava de pressa cap a ponent,
decidírem la marxa cap a Sant Boi, a
peu

encara.

Ací arribàrem que el carrilet cèlebre
estava ja a punt ; fosq.uejava. I tota la
plana s'apuntillava de mils llumets ti
tillants. BelIa vesprada! Ja dalt del
tren, no ens adonàrem que arribàrem
a ciutat.
Després a casa, al so de la pluja,
feia bo d'evocar les impressions de tan
bella jornada.

Joventut
Programa

del

mes

de

febrer

Dia 6.—A les vuit del vespre. Con
ferència a càrrec del Sr. Ermengol
Bach, sobre Química.
Dia io.—Missa a dos quarts de nou.
Sortida fotogràfica al Parc Güell. Reu
nió a les deu al Centre.
Dia I7.—Missa a dos quarts de nou.
Visita al Museu Diocesà. Reunió a les
deu i mitja al Centre.
Dia i8.—A •les deu, reunió familiar.
Conferència pel Dr. Joan Tarré, sobre
una excursió a París, amb projeccions.
Dia 20.—A les vuit del vespre. Ter
cera Conferència •del
Cicle d'Art, a
càrrec del Sr. Francesc Carulla, sobre
Pèrsia, Grècia i Roma.
Dia 24.—Missa a dos quarts de nou.
Excursió Infantil, el lloc i hora de la
qual s'avisarà oportunament.
Dia 27.—A les vuit del vespre. Con
ferència a càrrec del Sr. Angel Grau,
Director de les Escoles del Centre, so
bre Geografia Humana.
Dia 3 març.—Missa a dos quarts de
nou. Excursió col.lectiva a Granollers
La Roca. •L'hora •de sortida s'indi
carà a son dia. Vocal Sr. Samsó.

Crónica
Han tingut lloc les Conferències
anunciades a càrrec -dels Srs. Bach,
Samsó i M. Batlle. El Sr. Grau l'a
jornà pel mes entrant a causa d'haver
d'atendre obligacions peremptòries. No
sols les de caràcter artístic, sinó que
fins la del senyor Bach, dedicada, com
sempre, a la divulgació de la• Química,
foren il.lustrades amb belles projec
cions, que en el darrer cas eren de fo
tografies de la immensa fàbrica alema
na Badische Aniline •und Soda Fabrik.

.44.1
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El dia 27 es féu l'anunciada visita
al Foment de Pietat Catalana. Una
vintena de socis nostres foren amable
ment atesos i es feren càrrec de la rica
biblioteca, de •les pintures murals, en
una
paraula, de la gran quantitat de
valors artístics, científics i literaris que
hostatja aquesta prestigiosa entitat. Li
donem grans mercès i una coral felici
tació en nom de la nostra.

L

A

M

A

els cims de Colkerola i Sant
i que tant ha contribuït a
l'esplaiament dels ciutadans al facili
tar-los el pas a les boscúries que envol
ten la urbs.
entre

Pere

Màrtir

Excursió

al

VallesPir

Aquesta excursió a les valls dels Pi
francesos, formava part del pla
que algun dels nostres grups excur
reneus

Excursionisme
Aquest
del

Grup

mes

sovintejaren

els actes •

Infantil.
dia 13 tingué lloc una sortida a
les vessants •de Collcerola per efectuar
hi pràctiques d'installació de campa
ment, ultra els exercicis que s'acos
tumen, s'aprofitaren tots els moments
per explaiar-se de les delícies de l'aire
lliure.
Dimecres, 22. Indicat per la reunió
del Grup Infantil.
El Sr. Coll his
torià el Procés de la seva formació per
a cooperar a les tasques de cultura
ge
neral que la Joventut s'ha imposat vers
els seus associats, seguint les normes
generals del Centre. Exposà el pla de
treballs que es pensa seguir.
El se
nyor Serch els féu atinades observa
cions encaminades al major aprofita
ment de les sortides
manera de pen
dre horari, lo que han d'ésser els se
nyals Morse i els signes de muntanya.
Seguidament els inscrits elegiren la
nova Junta per al trimestre correspo

El

nent.

Es projectaren unes interessants vis
del cercle d'Espingo.
Día 27. L'itinerari fixat per l'ex

tes

cursió
dificat

d'aquest dia hagué d'ésser mo
degut a un petit contratemps;

son lloc s'efectuà un bonic recorre
gut: Bonanova, Nova Betlem i Vall
vidrera, aquest agrupament enclavat

en

sionistes s'ha proposat, d'anar co
neixent tots els passatges més fàcils
i concorreguts de la frontera pirinenca.
Es tractava en aquesta de conèixer el
Plerthus i ses rodalies, i al mateix
temps visitar els monuments romànics
d'Elna i Arlès—sur—Tech, i les gor
ges del Mondony.
L'itinerari primer, fou modificat a
conseqüència de la informació donada
amablement pel President del •Centre
Excursionista Barcelonès.
Nosaltres volíem tornar pel Santua
ri de les Salines, i en adonar-nos de
que el Centre esmentat feia una ex
cursió per aquests indrets el 8 i 9 de
desembre, anàrem a preguntar-los da
de's del camí i de l'hostatge. I ens
confirmaren nostres temors de que
Santuari de les Salines fos tancat en
aquest temps : ells també varen haver
de renunciar-hi. El pas doncs per les
Salines i Massanet de Cabrenys serà
objecte d'una excursió d'estiu.
Posats doncs a Figueres el dia 27 a
les ii, pujem a l'auto del Perthus, i
veient que la millor combinació per
anar a Elna,
és arribar a Perpinyà,
on ens hi porta el mateix auto, no ens
sap greu afegir al nostre projecte una
visita—ni que sigui ràpida—a la bella
ciutat francesa. Un cop d'ull tan
sols pels principals carrers, i prenem
el tren cap a Elna on arribem a les
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quatre

de la tarda.

amunt

pujem de seguida

Per la carretera
a la Catedral :
saludem el Sr. Rector i com que la
claror s'acaba ens diriguim a l'Hotel.
Donem un tomb per la part baixa i
nova de la vila, i ens retirem a
sopar
i descansar.
L'endemà la primera feina és la de
fotografiar el Claustre i la façana de
la Catedral. El Claustre és una me
ravella d'art romànic. No sols els ca
pitells, sinó el fust de les columnes
i les de les arcades estan treballats i
historiats amb una finor de renaixe
ment italià.
La façana és severíssi
ma un xic malmesa, i l'interior
gran
diós i auster. El Claustre i l'Esglé
sia són dues obres ben diverses d'estil.
A mig matí partim en tren cap a
Arlès, i seguint el mateix ordre, que
a tot arreu ens dóna bons
resultats,
cerquem de bell entuvi l'església Par
roquial, antiga collegiata romànica. La
torre del rellotge ens fa l'efecte de
campanar i som enganyats : aviat però
el gran cloquer quadrat ens orienta.
M. le Curé, ens rep amb gran cordia
litat i ens permet dinar allí al
gran
claustre, d'on treiem al mateix temps

fotografies a pler. Després ens mos
tra les particularitats i tresors de l'es
glésia ; ens dóna totes les notícies his
tòriques pertinents. Obra els grans
reliquiaris d'argent de Sant Abdon i

Sant Senen ; ens revela els relleus del
gran retaule ; ens regala medalffis :
ens
fa conèixer la imatge de Crist
la memòria del Cavaller de
Tallet,
en una
paraula, té amb nosaltres ino

blidables atencions. Ens acompanya
encara a l'Hotel
Solà, i ens recomana
al propietari, el
qual per aquest motiu
ens va

atendre d'una

Cal

manera

especial.

dir, però, que ja es tracta d'un
confortable, amb calefacció, i
totes les
comoditats, malgrat ésser Ar
les
hotel

un

petit poblet.

El
a

tercer

dia, de bon matí, a peu cap
Amèlie-les-Bains. Bell trajecte d'u

hora de carretera. Amèlie és una
estació balneària ben caracteritzada.
Tot són villes i hotels : carrers asfal
tats : profusió de
botigues i magazines,
senyors i senyores delicats i aristòcra
tes prenent el sol, passejant o
llegint
pels bells indrets assoleiats. Talment
es sembla
que som lluny de casa nos
tra, a Suïssa. Els nostres companys
-admiren les diferències d'indumentà
ria i de costums, i es donen
compte,
més que abans, de que són a l'estran
ger. Remarquen les dones amb capell
que venen verdures i betes i fils a la
plaça : la profusió de bicicletes munta
des per homes i dones de tota edat etc.
Després de recórrer la vila ens fi
quem a les gorges del Mondony, se
guint el camí estret, artificial cons
truït per medi de barres de ferro em
potrades a la roca. Aquestes gorges
són una meravella i fan una gran im
pressió. Difícilment es troba una gor
ja tant estreta i tant alta. Quatre o
cinc metres d'areny, en molts indrets,
tot lo més set o vuit,
per cent o dos
cents d'altura vertical.
El riu remo
reja al fons. El camí està construït a
un
parell de metres sobre l'aigua, de
manera que l'altura de la roca damunt
del vianant és aterradora. El
sol, sols
hi penetra per algun biaix, amb grans
efectes per a la fotografia. Sortint de la
gorja un gran pla, ens ofereix xamo
sos
prats, aptes per reposar-hi i di
nar.
Hi aprofitem l'estada fins a
na

minut; ret,ornem a Amèlie, com
alguns records de la xamosa vila

prem

i anem al garatge,
mès per nosaltres

d'Arlés,

ens

porta

on

un

sols,
en

auto compro

per M. Solà
tres quarts al

Perthus, on hi arribem a les dues.
D'aquí baixem a peu fins a La Jun
quera, on després de complir amb les
formalitats

legals

de

passaports,

un
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altre auto particular ens
gueres. A dos quarts de
tren que

ens

retorna

porta

a

Fi

sis, para el
feliçment a Bar

celona.
Festes de Nadal
d'onze de la nit del 24
vetlla
de Nadal, a l'Es
desembre,
glésia de Sant Felip Neri, illuminada
com en les grans solemnitats, comen
çaren les Matines de Nadal cantades
per la Reverenda Comunitat, escolania
i poble, o sigui els cantors habituals
de Sant Felip Neri, entre els quals
tinguérem la satisfacció de veure-hi
alguns elements del nostre Orfeó.
Produïa una certa emoció 1 encís,
l'esperit devot amb què era execu
tada la salmodia religiosa ; els fidels
A

un

quart

de

no

cantaven

corn

vulgarment

es

diu,

per sortir del pas, sinó que sentien
amb devoció el que deien, portats pel
zel i entusiasme apostòlic del Reve
rend P. Solé, al qual es deu el que en
aquella Església siguin observades tan
escrupolosarnent les disposicions de la
litúrgia catòlica.
A mitja nit, l'hora en què comença
la Missa, l'església s'omplí material
ment de •gom a gom. Alguns seients
que estaven reservats per als elements
d'una entitat coral gracienca que de
sitjaven pendre part en el cant de la
Missa es veieren assaltats, i a la ma
jor part d'aquells no els quedà altre
remei que romandre a peu dret.
Sota la direcció del Reverend P. So
Missa Fons Bonitatis,
lé es cantà
i donà
que produí un grandiós efecte
al religiós acte una majestuosa solem
nitat.
El dia de Nadal, a les io, assistírem
també invitats pel Sr. Rector a l'Ho
ra de Tèrtia i Missa Solemne a nostra
Parròquia de Jesús. Havem de con
fessar amb fonda satisfacció, que els

troben, a la seva Parrò
Sant Felip, magnífics exem
de pietat col.lectiva i d'oració, se
gons l'esperit de l'Església.
Una multitud que ocupava gairebé
la meitat del temple cantà bellament la
salmodia, el Propi i el Comú de la
Missa A Ime Pater i els encisadors
cants de l'Adoració, que •foren a més
d'Adeste rideles, la seqüència Lceta
bundus, Puer natus, i Omnis mundus
jucuna'etur. Per nostra part, satisfets
de veure-hi a totes dues esglésies, so
cis nostres, orfeonistes, nois de iles
Escoles i de Joventut, en donem grà
cies a Déu i li demanem que això ens
serveixi per acréixer l'esperit de pietat
en totes les manifestacions de la vida
del Centre.
nostres socis

quia
ples

com a

Orfeó

Montserrat

En el passat mes de gener
Montserrat, del Centre, donà

güents

concerts

l'Orfe6
els se

:

dia i6 un concert de Nadales i
el dia 27 un escollit concert en l'Ins
titut
Cultura per a la Dona.
L'Orfeó s'està ja preparant pels
Concerts especials de Música religiosa
que per Ràdio ha de ,donar en la vi

El

nent

Quaresma.

Romiatge

a

Montserrat

els treballs d'or
•
Es celebrarà (s1 Déu ho voi)
els dies 20, 21
22
d'abril vinent,
seguint el torn establert, enguany hi
cooperarà la Congregació del Sant
Crist de la Parròquia de Sant Joan de
Gràcia, que hi assistirà amb la seva
Imatge del Sant Crist.
Aquest any el romiatge tindrà unt
solemnitat e-xtraordinària. El mestre
Pérez Moya celebra el vint-i-çinc ani
Han

començat ja

ganització.
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versari de la seva direcció d'Orfeons,
i amb aquest motiu coincidiran a Mont
serrat en aquells dies, l'Escola Can
tortun, l'Orfeó de Sans i l'Orfeó Mont
serrat, actuant conjuntament no sols en
els actes religiosos sinó també en un
Concert, que, amb especial autorització
dels Monjos, es donarà en els claus
tres d'aquell Santuari.
Com no estan encara ultimats, no
podern adelantar els detalls referents
al Romiatge. Esperem poder-ho fer en
el número vinent, en publicar el pro
grama .que
ment.

es

confeccionarà oportuna

Mentretant anem-nos preparant per
fer la visita anyal a la nostra Pa
trona, la Verge Santa de Montserrat.
a

Teatre
mica sorprenent el què pas
l'obra «Los Pastorcilles en Be
lén».
s una obra
que com ja hem
dit altres vegades es representa fa més
de cinquanta anys en aquesta barriada.
Aquells que la van a veure la saben de
memòria, i no obstant, almenys pel que
fa referència al nostre Centre, les re
petides representacions que d'ella es
donen omplen la sala d'espectacles,
quan es diu prou encara resten famí
lies que manifesten clesitjos de veure-la.
No és pas perquè l'obra tingui qua
litats eminents. Sols l'esperit la salva,
i la forta emoció que en el cor de les
mu;tituds cristianes desperta el Miste
ri del Naixement de Jesucrist, drama
titzada per personatges vivents. I
més encara si una certa ingenuïtat o
inconscència l'acosta a la comprensió
dels infants. Alabat en sia Déu de to
tes maneres. Sempre demostra
això, al
menys per part del públic de les nos
tres
Societats, que aquest es troba pre
disposat a preferir el teatre, senzilla
is

sa

en

una

A

L

M

A

emotiu per l'esperit, al què im
pera actualment ple de vulgaritats, xa
ment

vacaneries i buit d'idees aconhortadores
profonds sentiments.
Llavors creuríem arribada l'hora de
prestar-hi una especial atenció i orien
tar en forma que adquirís cert enlai
rament aquesta tan arraigada diversió.
Mentre això se'ns faci més possible
alegrem-nos de què l'espectacle que
crida més •fortament l'atenció i atrau
el nostre públic és aquesta obra, de
caire i sentiment religiós.
Felicitem-nos també de comptar amb
un bell decorat, que fa
que l'obra pre
ferida sigui presentada esplèndidament
i no ens cansem de recomanar una ve
gada més als joves interpretadors dels
personatges que intervenen en ella no
deixin de percatar-se del lloc especial
que en els moments de la representació
assoleixen. Llavors ells són superiors
al públic que els escolta, puix tenen
la missió de imposar a l'ànim d'aquest
l'efecte i intenció perseguit per l'autor
de l'obra.
No volem acabar aquestes ratlles sen
se fer constar Pagraiment del Centre
als socis de l'elenc dramàtic, que baix
la direcció del Sr. Masip interpretaren
l'obra nadalenca, amb tant bons desit
jos i bona voluntat que el públic sabé
reconéixer, premiant-los amb constants
mostres d'aprovació.
—

En

la

Secció especial•

actes recreatius que
rant

el

present

mes

reservada
tindran lloc du
de febrer.

Obres de restafiració
Han acabat ja les obres de reforma
i restauració que fa uns dos mesos co
mençaren en el nostre estatge social.
Per tal •de donar compliment a
cord d'una Junta general anterior, s'ha
procedit al canvi de llbe dels serveis
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d'higiene,

que han estat traslladats al
lloc que ocupaven la cuina i menjador
del conserge, els quals han estat ins
tallats a l'es.pai que abans ocupaven

aquells.
L'installació,
ment,

encara

s'ha fet tenint

en

que modesta

compte

totes

les prescripcions higièniques.
La sala .d'esbarjo o cafè que en
dèiem, ha estat modificada totalment.
Els antiestètics armari i taulell de be
gudes han desaparegut, substituint-los
un escaient i fins elegant mostrador,
adherit a les dependències del conser
ge a l'espaiós corredor central de l'es
tatge i davant mateix •de la gran sala
a

què

ens

referim.

Una vidriera separa el billar d'aques
ta sala, la qual ha quedat convertida
en
un saló de reunió i conversa
pels
socis i famílies concurrents a les nos
tres festes. Per tal fi se l'ha dotada de
• mobiliari
adequat i s'ha separat d'ella
tota classe de joc.
Als socis que no tenen altre alicient
per a passar les tardes dels dies fes
tius i els ratos lliures que l'utilitzar
els jocs permesos prudentment per la
Societat i també pels que es dediquen
al noble i instructiu joc dels escacs,
se'ls ha destinat una sala especial, la
abans
la Biblioteca.
que
ocupava
Aquesta ha estat installada a una sala
del primer pis i es muntarà en forma
i en condicions que l'hauran millorada
notablement.
La restauració ha estat efectuada
baix la base de ;la pintura mural, d'un
to de groc palla, amb sòcol color no
Del
guera i amb franges de to blau.
mateix color noguera, són pintades les
vidrieres, i els vidres d'aquestes fins a
mig indret han estat glaçats.
En el mur principal de l'esmentada
sala de reunió i presidint-la hi ha
l'Imatge del Sagrat Cor, obra escul
tórica del Vocal d'Escoles Sr, Camps,

ha tingut la gentilesa d'ofrenar-la
la Societat.
En la restauració hi han intervingut
els següents industrials, quasi tots so
cis del Centre : Mestre d'obres : don
Jaume Brasó. Fusteria : Carulla Jau
me, Roviralta, Baell. Pintura : Merca
der Jaume. Installació Aigua i Gas:
Guillumet. Installació elèctrica : Rivi
ra Santaló. Direcció tècnica :
J. Camps
Arnau.
L'acte •de la benedicció de l'Imatge
del Sagrat Cor i inauguració de •les
reformes coincidirà amb la celebració
del 6o Aniversari de la Societat, pel
qual se'n parlarà detingudament en el
número vinent.
Ara sols resta afegir que la Junta
Directiva espera que els socis veuran
amb gust aquest millorament de l'es
tatge i els servirà d'atractin per a
cooperar en l'obra general de la So
cietat amb aquella fe, aquell amor i
entusiasme q-ue inspiren les coses que
s'estimen com a pròpies.

qui

a

Conferències
Junta Directiva està fent les ges
oportunes per tal que en els diu
menges de Quaresma, a la tarda, abans
de la sessió recreativa es donguin con
La
tions

ferències adients al emps, en el saló
de descans, recentment restaurat. En

cara que en aquest moment no podem
concretar l'ordre definitiu, podem avan

çar els

de Mossèn Torras, senyor
Moragas i Dr. Homs per les

noms

Geroni de

primeres conferències, que indubtabie
ment despertaran tot l'interès, no so's
pel prestigi dels oradors sinó també
aquest
per ésser tan adequades en
temps

quaresmal

al caràcter de la

nos

tra Societat.

Amb motiu del XXV aniversari del
Motu-Proprio sobre Músiea. Sagrada,
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els nombrosos elements gregorians de
Gràcia han demanat a M. Penina un
curset de teoria i pràctica del cant gre

gorià

que

es

pot considerar ja

com a

la pròxima
organitzada per
del
dia
a
partir
14 de fe
Quaresma,
brer. Sollicitada alguna de les sales
del Centre per les classes, la petició
ha trobat favorable acollida en els
membres de la Junta, i així totes les
probabilitats són de què a part d'ho
norar-se el Centre amb una important
collaboració a aquest magnífic movi
ment que arreu vivifica el culte catò
lic, els nostres amics podran aprofi
tar-se fàcilment d'aquest guiatge de la
pietat cristiana que amb mètode i opor
tunitat ens ofereix l'illustre amic i
mestre M. Ricard Penina.
Les lliçons es donaran els dijous i
dissabtes de cada setmana, a les 8 de
la vetlla.
La tercera setmana de Qua
resma, del 24 de •febrer al 3 de març
es suprimiran les lliçons per raó dels
Exercicis a Sant Felip.
a

cosa

Inauguració

de

les obres
Catòlic

del

Círcol

El diumenge, dia 23 de desembre
últim, vàrem assistir atentament invi
tats, als actes organitzats per l'entitat
germana, amb motiu de l'inauguració
de les obres realitzades al

seu

Casal

social,
Al matí, a les vuit, a l'Església de
Sant Josep de Gràcia es celebrà Mis
sa solemne i Comunió
general, que fou
concorregudíssima de socis i famílies,
als quals dirigí unes atinades i belles
paraules el seu Vice-Consiliari Reve
rend Doctor D. Eduard Roman, Pvre.
A les dotze, tingué lloc la benedic
ció de les reformes del Casal, pel molt
Illustre Rvnd. Dr. D. Sebastià Puig,
Consiliari de la Junta Diocesana d'Ac
ció Catòlica de Barcelona.

Entre els assistents hi veierem un
Rvnd. Sr. Vicari dels Josepets, que
portava la representació del Sr. Ecò
nom, el qual no assistí a l'acte per
motius de salut; al Rvnd. M. Pla, be
neficiat de la mateixa Parròquia; al
Rvnd. M. Urdaniz ; Germans de les
Doctrines Cristianes; al representant
del Casal dels Lluisos, etc. I assistí
també l'arquitecte Sr. Bassegoda, Di
rector de les obres.
Abans i després d'efectuada la ce
rimònia, atesos amablement per indi
vidus de la Junta Directiva fórem in
vitats a visitar les dependències refor
mades i les que encara estaven en vies
de reforma.
L'impressió general de les obres és
que han estat fetes amb mires pràcti
ques i amb el desig de treure'n tot el
partit de l'espai disponible. Davant la
competència reconeguda de l'Arquitec
te Sr. Bassegoda fóra redundant qual
sevol comentari laudatori nostre.
El Casal consta de planta baixa i
dos pisos. A la planta baixa hi han
installats el saló cafè, sala de billars,
habitacions del conserge, biblioteca,
sala dispensari, secretaries, sala de
reunions i sala de Juntes.
Al pis primer hi ha el saló teatre,
que consta de pati i dos galeries cir
culars, amb seients, per una capacitat
total de setcentes persones. Al costat
del saló a més de les dependències de
guardarropia, higiene, etc., hi ha una
sala de descans, ben airejada i illumi
nada per una sèrie de finestrals que
donen al carrer.
Al segon pis, que correspon al pri
mer del teatre hi ha també una altra
sala de descans, que segons ens ma
nifestaren, quan s'installin escoles se
rà utilitzada com aula, amb taules pe
gables a fi de que els dies de funció
pugui ésser dependència del teatre. El
tercer pis, que és sols damunt el saló
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teatre i com a segon pis d'aquest—i de
més sobre el sostre del saló i per tot
el seu espai i constituïnt el que s'en
diu el sostre mort per amb elevació
suficient,—hi queda un altre pis, des
tinat a magatzematge de decorat, mo
bles i objectes afectes al servei del
teatre.

A la tarda,
sentació teatral

tingué lloc una repre
extraordinària, amb la
qual quedaren inaugurats el saló i es
cenari.

L'enhorabona.
Secció de

Benefiancia

Aquesta modesta .Secció, desitjant
fer patent la joia de la Societat amb
motiu de la celebració del 6o Aniver
sari de la seva fundació, ha efectuat
un
repartiment extraordinari de bons,
destinats a famílies menesteroses de la
barriada.
Durant l'últim mes ha efectuat l'a
bonament de dos matrícules d'ingrés
a les escoles a favor de dos nois, qui
nes respectives famílies es troben man
cades de recursos.
Socis del Centre i llegidors de l'OR
FLAMA no oblideu aquesta Secció!
Contribuiu al seu sosteniment!
Ella
actua dins del Centre, inspirada en el
veritable esperit de Caritat cristiana!

NOTICIAR1
Na Esmerag
(a. c. s.), germana del
Centre, nostre estimat
Oriol, al qual, el mateix
mare i demés família,
repetim l'expressió del nostre més sen

senyoreta

tit condol.
La difunta havia pertenescut -anti
guament al nostre «Orfeó Montserrat».

Aquest

Fou

una

MA

A

de les

primeres

que s'allistaren quan

baix la direcció del
D. Josep Cumellas.
Al Cel sia.

orfeonistes

aquest

seu

es

primer

fun&I,
mestre

El

dia ii de gener últim, féu son
traspàs D. Antoni Jutglar Serra
(a. c. s.), pare dels socis del Centre
senyors Jutglar i sogre del senyor Vice
Tresorer de la Junta Directiva D. Joan
Jarque, als quals i a la família tota re
petim el més sentit condol de la Socie
tat, recomanant a les oracions dels so
cis del Centre i llegidors de l'OR
FLAMA l'ànima del difunt.
— D.
Miquel Tusquellas, el conegu
díssirn pessebrista, President honorari
de l'Associació de Pessebristes, ha fet

traspàs (a. c. s.) Els pesse
bres que cada any
amb una
assiduïtat i constància envejables fins
l'any últim, malgrat els seus 83 anys
d'edat, foren sempre molt celebrats i
admirats per la seva perfecció i juste
sa. Era en
aquest sentit un veritable
artista i no en và posseïa remarcables
coneixements d'escultura i pintura.
Preguem a Déu per l'etern descans
de la seva ànima i rebi la seva famí
lia, especialment el seu gendre, nostre
amic Sr. Morros, soci antic del Cen
tre, el testimoni del nostre sincer con
dol.
son

construí,

SUFRAGI

OBITUARI
Ha mort la
da Domènech
soci actiu del
amic En Josep
que a la seva

L

l

número

Tipografia Emporivm,

ha

S. A.

passat
•

Telèfon

Missa de Joventut que el dia
del corrent, a dos quarts de nou del
matí es dirà a l'Església de les Ger
manes Carmelites, del carrer de IVIont
seny, serà aplicada en sufragi del soci
protector del Centre 1il.lustríssim se
nyor D. Santiago López del Piélago i
Díaz de Quijano (q. e. p. d.), que
morí el dia 9 de desembre últim.

per
15216

la
•

censura

governativa

Ferlandina, 9 i

ii

•

Barcelona
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SECCIO DE FESTES
PROGRAMA PEL MES DE FEBRER DE
Día 2:
Día 10:

Representació

A les 5 de la tarda: 1.er

Asistentes

Los
2.°n

de la

Baró

catalana,
(Pitarra)
Sr

D. Fadrich
D. Godofredo

a

D. Grinyol
Basora

>

Sr, Gualtero

>

Ganyota

»

»

r.,

E1

amb el

en un acte:

Ignasiasip

Sr

Vicenle
Guillamón
Torrents

D. Simfredo
El Bou
El
dc la

Bor,k-o

Manfredo
Mahomed
Presoner.

Compte

Sabaté
Monlero

clragons

tres

següent repartiment:

amb sa assídua assistència les
de

Representació

»
»

Mitja

Lluna.

Bosch
Garcia

Calvcras

»

Saivany

»

Oriach
Coderch
U. U.

>
>

representacions teatrals d'aquest
comèdia castellana, en i acte:

Miquel RamosCarrión i Vital Aza,
jada per la nostra escena:

Contrabando
baix el

Vicente .
Antonio
D. Juan
Ivaro
Sr. González
D. Benigno
Sastre.
A les

*
»
»

la

Sefior

següent repartiment

tarda,

Bo:go
Monlero'
Vicente

»

Guillamón

»

Sabaté

•

Garcia

»

2

gobernador
Sr

°

°

>

arran

:

Guardia r.•
»
2.°
Empleado r.°

Sr. Palau

..

5 de

Centre.

l'aplaudida

Re-estrena de la celebradíssima comè
dia castellana, en 2 actes, dels escriptors

Día 13:

castellana,

un

Nobles, guàrdies del castell, guerrers, etc.
les 9 1/2 del vespre, Sessíó especial dedicada als Socis del Quadro Escènic, que es
complauen en oferir-la als Socis del Centre i a les distingides famílies llurs que hon
ren

2.on

»

M

de la comèdia

El castell dels

paròdia

festiva
en 2 actes, d'en F. Soler

Represa

Día 12, a

1929

Festivitat de la CandeIera, a les 5 de la tarda, interessant SESSIÓ DE CINE amb
extens y variat programa de pel.lícules.

Portero
Ordenanza

Guardias y empleados
escollidíssima Sessíó de Cíne,

Capafons

»

Oriach

»

Torrc77iS
Sever

»

3

Jarque

»

Calveras

>

projeetant-se•

les

Pellicer

»

interessants

pellícules.

E1

Rey

de

la

mermelada

• •
••

T

acrooata

Dies 17 í 24:

A les 5 de la tarda i a les 9 1/2 del vespre, selectíssimes Sessions de
jectant-se en les dos Sessions del primer dia. la

super-producció:

L

os

M.aestros

inspirada en l'Opera mestra del
Sessions, la grandiosa cinta:

Jaque
NOTES

insigne

a

pro

Cantores

Wagner;

la

Cine,

i en el segon

dia,

també en les dos

Reina

Per al mes de març, la Comissió de Pestes tà el
projecte d'organitzar dos Sessions de Cine en cada festa o Diumenge,
(tarda i nit) en les que projectarà (m. ll.), les super-produccions de gran fama «La campana de alarma”, ,tMercado de
«Mio
es
el
amor»,
mundov, «Dama de armifío», ,,Prueba sublime», ‘,0 Marquesa» i «Maldita memoria», convenientment
censurades
S'admeten encàrrecs d'invitacions per a les Sessions de vespre, per a les qtte seatS organitzant un abo
nament especial.

Cases que

Ajudem

recomanem-

als que

ens

ajuden

Disponible

-

POLICLÍNICA GIRÓ
Adjunta

al

Sanatori

Marítim de Sant

Josep

111~111~11111~111111111•111

Plaça del Sol, 3

4

Barcelona (Gràcia)
eememe~ernmeem

HOMEOPATIA.
ESPECIALITATS:

Malalties dels infants, de les dones, dels ulls, de
la boca, del nas, gorja orelles, de les víes uri
nàries, cirurgia, electricitat i massatge, anàlisis

Cases que

Ajudem

recomanem

ais que

ens

ajuden

Companyia Trasallànfica
Vapors Correus
Espanyols

Serveis
DIRECTE:

RÀPID:

Regulars:
Espanya -New

Nord

Espanya

Servei

York
7

14

EXPRESS:

Mediterrani

a

a

Puerto

•

a

•

a

a

les

Agències

A Barcelona:

Expedicions a l'any

V'enezuela i CoIombia

Expedlcions a l'any
Expedicions a l'any

Filipines
3

inrormes,

de

Expedicions a l'any

la

Oficines de la

Companyia en els principals ports
Companyia, Plaça de Medinaceli, 8

Anuricíani-vos

Or

lefonia,Orques
tra, Capella,etc.

Fernando Póo
12

a

l'any

Expedicions a l'any

Rico,
14

Per

a

Cuba i New York
14

•

Expediclons

l'Argentina
12

UNEA: Mediterrani,

Expedicions a l'any

Cuba i Mèxic

a

a

Rama

profegiu la nostra obra
DEMANEU PREUS

_

tipus

Gran
Hotel,
T.3. P.,Radite

d'Espanya

Cases que

Ajudern

reconianern

GEN

El?E5

D

als qze

E

ens

LI

ajuden

T

1,03 D
CARRER

DE;

SALMEP-ÓN,

56

GP

ÀC1

ESCULTURA RELIGIOSA

JOSEP M.A CAMPS I ARNAU
Carrer

Montseny, 77

Barcelona

(Gràcia)

