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ANIVERSARI
La data del LX Aniversari de la
Fundació, ha es
dignament commemorada pel Centre Moral Ins
tructiu de Gràcia.
Els socis d'avui han demostrat
que continuen dignament l'obra d'educació i
propa
ganda cristiana que en bona hora començaren els bene
mèrits fundadors, tant per la fidelitat a l'orientació
que
ha tingut sempre, com per l'entusiasme amb
la
què
regeixen i la vitalitat que li saben infundir.
La nostra ressenya no ha d'ésser
pomposa doncs,
Per ésser fidel en donar la impressió dels actes celebrats.
De 'la seriosa solemnitat amb
què es projectava
fer-ho, n'és penyora saborosa el programa amb el qual
eren anunciats els
actes, i ara en el moment de donar
ne compte
fidel, sense amplificacions retòriques, havem
de dir que amb la mateíxa
dignitat, seny i plenitud
es realitzaren tots el dia
3 de febrer passat.
Els actes religiosos del Centre, temPs ha
que tenen
un
tipus establert. Una Missa Solemne nostra, vol dir
missa celebrada amb tota fidelitat
litúrgica, que, si per
una banda és
prova d'amorosa obediència a la Santa
Església, per altra és el medi de donar-hi màxima de
voció i corprenedora majestat. Com
sempre fou can
tada per tots, sota el
guiatge de l'Orfeó nostre i amb
de l'Escolania de Jesús, tan ben agerma
nada amb l'Orfeó des de vuit anys
ençà. Per la seva
Part el nostre Sr. Rector i Consiliari, volgué correspon
dre-hi ordenant la màxima illumjnacjó del
temple, ce
lebrant amb ministres i dirigint-nos una meritíssima
plettica, aplicació escaient de la paràbola del Sembra
dor—que la Litúrgia del dia duia—a l'obra que rea
litza el Centre, obra de propaganda catòlica
i, per tant,
tat

l'alternança
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difusió de la bona llavor doctrinal cristiana. S'acos
un
centenar
taren a participar de la Santa Comunió
de socis, sens comptar les noies de l'Orfeó •i les famí
lies ; i en acabar la Missa, cantarem el Magnificat, com
himne d'acció de gràcies i el Virolai a la Verge
de

de Montserrat.
El segon acte preparat per aquesta diada fou la
benedicció de l'imatge del Sagrat Cor en la sala cen
tral de la planta baixa, recentment decorad,a. En mig
silenci devot
de lanimaciópròpia del dia, es féu u
cerimònia.
a
la
Dirigí
es
revestí
per
quan el Sr. Rector
als presents breus paraules, congratulant-se de l'acte
del matí, remarcà la significació de l'acte present
que aquella benedicció fos auguri prometedor
del Cel, damunt l'acció total del
benediccions
de les
Pa
Centre. Beneí solemnement, i es resà per tots un
renostre davant la imatge.

desitjà

Després vingué el dinar. Essent molt difícil ser
vir-lo al mateix Centre com s'havía pensat en
del carrer "de
tingué lloc al Restaurant Monumental
•del
Sr.
Rector pren
Baix
la
Salmeron.
presidència
de T,
en la gran taula disposada en forma
lloc
gueren
els senyors socis següents:
Rvd. Sr. Rector; Rvd. Mossèn Antoni Batlle;
Sr.
Senyor Francesc Rovira; Sr. Josep Casajuana ; de
Sr.
Antoni
Olaguer Masip; Sr. Amadeu Serch;
la Portilla ; Sr. Joan jarque; Sr. Antoni Samsó; Sr.
•
Sr. Josep
Josep Carreras Sr. César Campillos;
Caste
Sr.
Francesc
Sr.
Narcís
Amat;
CamPs ;
•
Sr.
Raventós
(f)
Jau
llet ; Sr. Joan Raventós Sr. Joan
Sr.
Enric
Llansana
Sr.
;
Sr.
me Raventós;
Ramon
Salvador Llansana; Sr. Em.ili Julivert; Sr.
Sr.
Baell ; Sr. Evarist Rovira ; Sr. Francesc Carulla;
Sr.
Vicens
Edu,ard
Sr.
Bertran;
Francesc Bofill;
Sr.
Vidal; Sr. Josep M.a Lairisa; Sr. Josep Viñas;
Armengol Boronat.
con
A l'hora dels brindi,s començà el Sr. Castellet,
Centre i 'els socis
el
i
de
l'acte
felicitant
gratulant-se
celebrava. El
per la gloriosa commemoració que es

Alciltbó

senyor Ca,sajoan després va estar oportuníssim
enaltir l'esperit de germanor i mútua, solidaritat que
caràcter
ha d'haver-hi entre els socis d'una entitat del
del Centre.
amb
Les seves paraules no sols foren aplaudides
el
Sr.
Campillos
entusiasme, sinó que motivaren que
tots un programa de
concurrents
als
firmar
proposés
la festa i entregar-lo al Sr. Consiliari com a testimoni
en
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de cordialitat personal i unitat d'acció en l'obra, i
En mig de caliuroses aprovacions
govern del Centre.
es portà a terme la bella iniciativa.
Brindaren lam
bé els Srs. Portilla, Raventós, Samsó, el President i
el Consiliari, manifestant tots idèntics sentiments i els
més feliços auguris amb el favor de Déu per als dies
dels futurs aniversaris que el Centre celebri.
Fou, en resum, un acte• d'agradable record i en
el qual s'hi produiren i es canviaren les mis falague
res

impressions.

En retornar tot el grup de comensals al Centre, ja
era gairebé l'hora de començar l'acte acadèmic de la
tarda. Amb extraordinària. animació començava a
omplir-se la sala i deu minuts més tard de l'hora anun
ciada per a començar, quan la Junta entrà en el local,
era tot ell
atapeït de públic. Dalt l'escenari ocuparen
la presidència el Sr. Rector Consiliari, la Junta, Mos
sèn Francesc Torras i les representacions que hono
raren la
festa, i a una indicació de la presidència, el
Secretari Sr. Serch, donà lectura a l'acord pres per
la Junta de celebrar l'aniversari actual en la forma

següent:

En sessió celebrada el 16 de desembre proppassat,
el Sr. President del Centre, D. F. Rovira i Carol, va
12 de febrer d'enguany es
exposar a la Junta que
complia el LX Aniversari de la fundació del Centre
Moral de •Gràcia i que sometia a la deliberació dels
companys, la conveniència de celebrar-la amb l'esplen
dor que correspon a la importància d'aquesta història.
La Junta acordà per unanimitat fer-se seva la idea;
considerà com elements bàsics d'aquesta commemora
ció un acte religiós al matí i una sessió literària a la
tarda i comissionar als Srs. Consiliari, President
Secretari, per a procedir a l'organització d'aquests actes
principals i dels secundaris que poguessin incloure's
oportunament en la diada.
Aviat es va veure que diferents iniciatives unés
particulars podien cooperar a la brillantor de la festa:
així la del Sr. Josep M.a Camps, de col.locar dignament
en la Sala nova de
descans, com estrena, la imatge de
Crist, que ofrenà al Centre no fa gaire; la del Sr. Ca
rulla i socis del Grup Artístic d'inaugurar en la matei
xa data un local
d'exposicions, i la prestació dels se
nyors Campillos, Jarque i Carreras de cuidar els trà
mits d'un dinar íntim per tal d'arrodonir una diada
de convivència complerta.

3
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Foren aceptades, naturalment, aquestes collabora
cions simpàtiques, quedant sols la tasca de donar es
tructura definitiva als dos actes cabdals, i després de
convinguts amb el digne Sr. Rector nostre, de donar la
màxima solemnitat a la missa i amb el Sr. Mestre de
1'Orfe6 pels cants, quedava resolta la missa solemne,
els detalls de la qual eren ja d'incumbència parro
quial. Restava solament l'acte que amb el favor de
Déu

començar.
la Presidència que no fos una vetllada lite
rària segons el patró gastat, sinó un estudi de la nos
tra personalitat social a la llum de la seva història,
de les perspectives que s'obren davant de la seva situa
ió
Aquest és el pla de la sessió; el motiu
de triar els temes i de parlar els oradors als quals
se'ls ha encomanat el desenrotllar-los. Es a dir, els te
mes són les funcions orgàniques de la societat; els ora
dors, els homes que les han viscudes d'una manera
més plenària i representativa.
Per això, senyors, el tema cabdal «E1 Cen
tre Moral Instructiu de Gràcia» correspon al seu
President, no sols pel càrrec, sinó perquè soci de
la casa des de 35 anys ençà, no sols el representa dig
nament, sinó que n'és l'encarnació personal del seu
esperit, i el vincle més noble i venerat entre els socis,
les Seccions i la Junta.
anem

ara a

Volgué

I aleshores començaren els discursos que en lo pos
sible seran repraduits íntegrament en nostre Butlletí.
Però forçosament s'hauran de distribuir en diferents
números; puix donada la llur importància en sí i en
son conjunt, preferim resoldre la ressenya en aquesta
forma, que no escamotejar als socis de demà aquesta es
caient estructura que li volgué donar la Presidència.
En la primera part hi havia els següents temes.
I. El Centre Moral, per D. Francesc Rovira.
II. Les Escoles, pel Sr. Angel Grau.
III.
El Teatre, pel Sr. Olaguer MasiP.
IV. L'Orfeó, pel Sr. Ernest Rovira.
V. La Vida Religiosa, pel Rnd. D. Francesc
Torras, Pvre.
Publicarem a continuació el I i el 111. El segon,
la seva extensió, serà publicat darrerament.

per
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EI Centre Moral Instructíts de Gràcia

Senyors:
En aquest

en

que,

en

com

del càrrec amb el qual im
merescudament m'ha honorat aa Socie
tat, em dirigeixo als meus consocis i
oients per a fer menció dels fets més
transcendentals esdevinguts
durant
aquest llarg període de temps, he de
confessar que sento alhora una joia
i una pena.
Una joia, perquè retrocedint als anys
de la meva jovenesa haig de gaudir en
evocar uns records de la meva vida en
aquesta Societat que m'ompliren de sa
tisfacció; i una pena en adonar-me
de que han desaparegut bon nombre
de persones que jo admirava i estima
va i foren els
principals promotors de
tota l'activitat social
d'aquesta casa.
I creix encara aquesta angúnia en
veure que
malgrat tota la bona volun
tat, amb les meves pobres forces, no
podré exposar-les a la vostra conside
ració en la forma que elles requeririen
i els seus fundadors es mereixen.
Fer ressaltar en un reduït espai de
els fets més transcendentals de
la Societat, ocorreguts durant els 6o
anys de la seva existència ; fer reviure
en
pocs minuts els moments culmi
nants d'activitat
social, és quelcom te
merari i àdhuc impossible. Per això
forçosament hauré de limitar-me a es
mentar-ne uns quants entre els que jo
•considero de més importància.

temps

El qui ha pogut conèixer el Centre
des dels primers anys de la seva fun
dació i l'han anat seguint pas a pas,
constatar que ha estat
de les Societats que més ha hagut
de lluitar, i una de les
qui Déu més
una

posat a prova. Crisis, contrarietats,
malvestats, dificultats de• tota mena ha
tingut de sofrir durant la seva llarga

i no obstant l'haurà vist
fent sa via, complint els seus
deures, i perseguint amb constància el
seu ideal.
Van passant els seus ho
mes, els seus fundadors i els seus con
tinuadors, passarem nosaltres, i el
Centre continuarà la seva obra perquè
és quelcom més que una Societat, és
una Institució.
Han passat aquells benemèrits socis
que es deien Rimbau, Vidal, Sagarra,

existència;
moment

pliment

haurà pogut

ha

ferm

Fortuny, Pareja, Berenguer, Guasch,
Parera, Pons, Banyeras, Fornells,
Llansana... En els que ja tenim les
testes

platejades

dels
del
seu amor a aquesta obra cultural del
Centre i aquest record ens esperona a
continuar-la perquè comprenem que no
és l'obra d'individus sinó de genera
seus

treballs,

del

viu e1 record

seu

entusiasme,

cions.

Deixant apart el fet de la fundació
la Societat i els fins pels quals fou
fundada, lo qual ja de sí és un fet trans
cendental, ens fixarem especialment en
l'edificació del nou casal social.
de

el Centre, com
recordaran, sols
ocupava un petit edifici, part de l'ac
tual. En aquell any fou ampliat amb
l'adquisició d'un solar anexe, i ender
rocades les edificacions es procedí a
Fins l'any 1904,
molts dels presents

la construcció de l'edifici nou.
Les
obres començaren a principis del mes
de setembre i foren beneïdes el dia 16
d'octubre per l'Illustríssim Sr. Bisbe
d'Eudoxia D. Ricard Cortés, Vicari
General del Bisbat, en representació
de l'Eminentíssim Sr. Cardenal Casa
nas.

EI magnífic
gons el

edifici fou construït se
de l'arquitecte don

projecte

6
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Berenguer,

Francesc
en

aquell temps

L'acte

de

de la

Vice-President
Societat.

l'inauguració tingué

lloc

desembile del mateix any
una sdlemne sessió que fou
presidida per l'Eminentíssim Sr. Car
denal Casafías, Governador civil, Al
calde de la ciutat i altres autoritats,
el 18 de
1934, amb

assistint-hi també els Rectors de les
tres Parròquies de la barriada i re
presentants de Societats germanes.
Cal remarcar que l'inauguració del
nou edifici fou considerat per la Junta
Diocesana com un dels actes de l'any
jubilar que es celebraven en aquesta
ciutat amb motiu del quinquagèssim
Aniversari de la proclamació del Dog
ma
de l'Immaculada Concepció de
Maria i amb aquest motiu em plau
repetir literalment fles paraules pro
nunciades en aquella memorable sessió
pel inoblidable D. Gaetà Pareja, Pre
sident del Centre.
«Quan s'hagi extingit el ressò de les
festes jubilars, quan després d'alguns
anys no quedi d'elles més que un llu
nyà record subsistirà, ajudant Déu,
l'edifici que avui inaugurem i quan
dintre cinquanta anys, arribat el Cen
tenari de la proclamació del Dogma,
els cathlics de Barcelona celebrin tam
bé amb joia no acostumada tan ditxós
aconteixement, aquest edifici que por
ta escolpida en sa façana la data de
l'any jubilar i l'obra de l'ensenyament
popular que aquí ha de desenrotllar
se, serà un viu monument que dirà als
catòlics de demà com hem celebrat
nosaltres les bodes d'Or d'aquesta de
finició dogmàtica.»
Un bell record és també aquella
Tòmbola que es celebrà l'any 1905 per
arbitrar recursos per a subvenir a les
despeses de la construcció de l'edifici :
Per a portar-la a la pràctica es nome
nà una Comissió de socis a fi de que

a la Junta Directiva en la rea
lització dels treballs. El Vice-Presi
dent D. Francesc Berenguer tenia el
càrrec de Tresorer i el soci D. Fran
cesc Castellet el de Secretari.
Demés, es nomenà una Junta de Se
nyores en la que figuraven com a Pre
sidenta, D. Eulàlia Sala d'Oliveda ;
Vice-Presidentes, D.a Agna Bruguera
de Girona, i D. Concepció Mercader
de Sabadell; Secretària, D. Carmen
Serra de Montaner, i Vocals, D. Tri
nitat Sastre i altres.
S'obtingueren lots de l'Excellentís
sim Sr. Cardenal Casafias, del Gover
nador civil, de l'Alcalde de la ciutat,
de l'Excma. Diputació Provincial, de
la Cort Angèlica de S. Lluís Gonçaga,
de Gràcia, etc. La lectura de la llis

ajudés

ta

es

faria interminable.

inaugurada el 21 de març de
festa
de l'Anunciació de Maria,
1905,
Sr.
Bisbe
d'Eudoxia, assistint-hi
pel
també el Governador civil i altres re
Fou

presentacions.
Parlem també de la creació de
Secció de Beneficència
Es cantava en l'Església dels Jose
pets en el Nadal de l'any 1904 la Mis

del Gall pel Cor de la Societat, i un
alumne de les classes de música que
prenia part en l'execució de la Missa
tingué de descobrir als seus companys
so
que anava a l'Església sense haver
a casa seva.
falta
de
recursos
pat per
El Director del Cor i varis socis varen
atendre de moment a aquella necessi
tat en el noi, i acabada la Missa s'ini
cià entre varis socis del Centre una
subscripció el producte de la qual, junt
amb algun altre donatiu, es féu entre
go al dia següent a la seva família.
el
Aquest acte de caritat,
dia
commemora
mateix
que l'Església
el Naixement del Messies, pobre i hu
mil en el portal de Betlem ; compre
sa

practicat
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nent que

repetir-se

aquestes

necessitats

podien

entre alumnes de les escoles

i fins en els mateixos socis, féu néixer
la idea de crear aquesta Secció, amb
l'objecte d'indagar-les i socórrer-les.
La Junta Directiva acceptà amb
complaença aquella iniciativa i des
de llavors funciona en el Centre aques
ta Secció, complint la seva missió dis
cretament i sense cap mena d'osten
tació.
Cal fer també referència com ha fet
històric important, del mitín catòlic,
celebrat en el Teatre Principal de Grà
cia, el dia 18 de novembre de 1906,
organitzat a iniciativa del Centre per
la Junta Local de Gràcia, contra el
projecte de Llei d'Associacions. Aquell
acte, que fou el primer que tingué lloc,
contra l'esmentat projecte, fou presidit
pels Sr. Pareja, President del Cen
tre; Sr. Romagosa, President del Cír
col Catòlic ; Sr. Carrasco, President
de la desapareguda Joventut Catòlica
de Gràcia, i Sr. Tàpias,• President de
la Cort Angèlica de S. Lluís Gonçaga,
de Gràcia, qui actuà de Secretari.
Hi prengueren part els següents
oradors, demés del Sr. Pareja que
pronuncià el discurs presidencial:
D. Josep Parellada i Faura, D. Joan
de Déu Trias i Giró, D. Dalmau Iglé
sias i Garcia, D. Miquel Casals,
D. Mariano Fortuny, D. Narcís Pla
i Daniel, D. Joan Brugada i Julià i el
Sr. Comte de Pomés.

En parlar de la construcció del nou
edifici social no he fet esment de la
sala d'espectacles. La Junta Directi
va de
llavors, com l'actual, conside
rant secundari tot ço que es refereix
a aes diversions
que la Societat per
met als socis, deixà
per a més enda
vant la convenient modificació d'aque
lla ; però fatalment l'incendi ocorre

gut la nit del 25 d'octubre de 1910
féu que forçosament s'hagués de rea
litzar i així fou com es construí aques
ta artística sala d'actes, projectada pel
Sr. Berenguer.
Fàcilment es compendran les dificul
tats que es presentaven a la Junta Di
rectiva per a atendre als compromisos
contrets. Quedaven pendents part de
les despeses ocasionades pel nou edi
fici i aquestes venien augmentades per
la construcció del saló, ço que després
de moltes temptatives, esforços i engú
nies la induí a efectuar una operació
de crèdit que facilités la marxa nor
mal de la Societat. Aquest crèdit, del
qual es paguen interessos correspo
nents, es va amortitzant paulatina
ment,

estant

son

import garantit

tres

sols pel valor del immoble so
cial apart el local anexe al Centre,
propietat del mateix, que es troba ac
tualment arrendat.

vegades

Com no assenyalar com a
importants la celebració de

altres fets
les Bodes
d'Or del Centre? Ara fa deu anys,
l'any 1919, en una festa com la d'avui,
després de celebrats els actes religio
de caràcter apropiat, tin
sos i altres
en aquest mateix saló una so
lloc
gué
lemníssima sessió que fou presidida
pel llavors Bisbe de Barcelona Dr. don
Enric Reig, qui tan belles paraules

encoratjadores dirigí
tat i

en

la que

a

aquesta Socie

pronuncià aquell

nota

bilíssim parlament que tots recorda
rem
l'illustre Doctor Lluís Carre
ras, Pvre.
D'aquella data memorable servem
com a records vivents la bella bandera
que presideix els actes corporatius del
Centre, i el tàlem, que fou ofrenat a
l'Església de Santa Creu d'Olorde.
I per què no citar també la visita
que ara fa un any féu a aquesta So
cietat el nostre Bisbe l'Excelentíssim
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Sr. D. Josep Miralles, al
dedicà
una interessant sessió,
qui
donant-li compte de l'actuació del
i Illustríssim

F

L

A

M

A

L'Orfeó

es

Centre?
Com oblidar aquelles autoritzades
paraules del nostre Prelat comentant
la nostra obra, exhortant-nos i alliço
nant-nos per a continuar-la i que pre
cediren a la seva paternal benedicció,
que plens d'emoció rebérem?

Els socis que em seguiran en l'ús
de la paraula faran menció d'altres
afers referents a la Societat, jo aca
baré recordant, ja que es tracta de fets
històrics, les paraules que l'Eminen
tíssim Sr. Cardenal Casafías dirigí al
Centre en l'acte a què m'he referit, de
l'inauguració de l'edifici.
Congratulant-se de l'acte que es ce
lebrava, explicà la satisfacció que li
produïa. Qualificà de veritable aposto
lat seglar el que realitzaven els socis
del Centre, ,difundint la moralització i
instrucció de conformitat amb l'espe
rit de l'Església. Glosà els sentiments
de fe, esperança i caritat, indicats
com a fonament de l'obra, i alabà el
zel i bon esperit que revelava per part
dels socis, assegurant que assentada
sobre tals fonaments aquella duraria
anys i segles.
•

consocis, actualment en la
siguin confirmades,
siguin un fet les paraules d'aqucll

Amics i

nostra mà està que
que

Príncep

de l'Església que en tan me
morable ocasió dirigí al Centre. Pre
guem a Déu que ens doni forces per
dels nos
a continuar l'obra heretada
tres antecessors per a que poguem dei
xar-la en son temps dignament en
mans dels que irrimissiblement, però
per raó natural, han d'ésser els nostres
successors.

He dit.
FRANCESC ROVIRA

Sembla ahir • que l'encís de la mú
sica germinant en uns cors jovenívols
engendraren l'Orfeó Montserrat! Sem
bla ahir i han passat 22 anys! En re
cordar aquells moments d'entusiasme,
que obraren el miracle de poder vèn
cer tots els
obstacles que s'oposaven
a la realització de la idea de transfor
mar aquell Cor del nostre Centre en
Orfeó, sento l'ànima envaïda d'una
gran tristor, puix ja han desaparegut
d'aquest món molts dels fundadors d'a
questa institució artística, i els que
quedem en peu portem marcada en nos
altres l'acció del temps.
Els homes passen, les obres resten.
I si aquestes estan inspirades en ideals
nobles i dignes, constitueixen l'aureo
la d'admiració i respecte que crea el
prestigi que devem guardar per trans
metre a aquells que ens succeiran.
Als que l'hag-ueu viscut no us dol
drà el record. Aquells que no tingueu
aquesta sort, crec que us plaurà el sa
ber com s'operà la gestació d'aquesta
obra.
De temps antic, gairebé dels inicis
del Centre, existia una secció coral,
la qual actuava amb més o menys
assiduïtat, fins que fou veritablement
reorganitzada quan s'encarregà de la
seva
direcció el mestre Josep Cume
lles Ribó, el qual aconseguí infiltrar el
bon gust artístic i ensenyar la bona es
cola de cant als qui integraven aque
lla secció.
La susdita secció es com
ponia aleshores d'homes i nois, i sen
tint tots ànsies de perfecció i compre
nent que per manca de veus blanques
els nostres cants serien sempre man
cats d'equilibri harmònic
s'inicià la
idea de constituir-se en Orfeó. Però
el caràcter de la nostra Societat difi
cultava l'empresa, puix la creació de
la secció de noies era considerada com

EZ5252.525252525252.525Z2552.52525257525Z5252,52.5252525-2525ZEZ52.52525-a5zszn
R
1
o

dificultat. Aquest contratemps fou
vençut per l'acte ardit de presentar-se
en audiència davant d'aquell sant apòs
tol el Sr. Cardenal Casanyes, 1 ja en
la seva presència es desbordà el nostre
entusiasme, i amb tota la senzillesa ex
posàrem la nostra idea i la nostra con
fiança filial •d'obtenir juntament amb
el seu permís la seva benedicció per a
la feliç realització del nostre ideal ar
tístic.
L'èxit coronà aquestes gestions se
gellades amb el compromís contret de
donar el nostre primer concert en el
Palau Episcopal.
L'Orfeó es veié privat de poder sa
tisfer aquesta demostració d'agraï
ment, puix la mort implacable arras
trava al poc temps el molt plorat Sr.
Cardenal, que Déu tingui a la Glòria.
Iniciats els treballs d'organització de
l'Orfeó, aquest celebrà Junta General
el dia 30 de maig de 1907, en la qual
s'aprovà el reglament interior que ha
via de regir en avant l'Orfeó Montser
rat, essent aprovat per la Junta Direc
tiva del Centre en sessió del dia io de
setembre del mateix any.
Permeteu-me que rendeixi un tri
but a la memòria del president fun
dador de l'OTfeó, En Joan Saltor Bui
xada i a lla del president del Centre
Sr. Gaietà Pareja Novelles, personali
tats que han constituït les dues colum
nes
bàsiques del nostre Orfeó Montser
rat.
Que Déu hagi acollit les seves
ànimes en el seu si i que aquesta oració
sigui el nostre tribut d'admiració i
agriment envers ells.
A l'Orfeó li calia una Senyera que
simbolitzés l'ideal de la seva existèn
cia, on es compendiessin els nostres
una

sentiments,

Senyera que presidís
Aquest emblema, ve
ritable joia artística, fou degut a la
inspiració d'aquell sant baró, orgull
d'aquesta Societat, En Francesc Be
una

els nostres cants.

renguer i patentitzà a l'ensems d'una
manera fefaent les exquisides aptituds
de les senyoretes Panyella, les quals,
en brodar-la, realitzaren un treball me
ritíssim, tant més digne de considera
ció perquè fou desinteressat.
Ja en plena constitució, l'Orfeó feia
via en la seva carrera artística i la
demostració del seu vigor fou patentit
zada a la muntanya de Montserrat.
è Qui dels que hi foren presents no
recordarà amb entusiasme i unció
aquells moments solemnials de la be
nedicció de la nostra Senyera? è Així
com també el concert que amb fervor
religiós es desgranà en el claustre del
Monestir de la nostra Patrona, la Ver
ge de Montserrat?
La manca de temps no ens permet,
ni que sigui superficialment, fer men
ció dels actes realitzats per l'Orfeó ;
m'he de limitar a fer constar que el
22
seu éxit és innegable durant els
anys d'existència i estant sota les con
secutives direccions dels mestres se
nyors Cumelfas Ribó, Sancho Marraco,
Ràfolls i de l'actual, Sr. Pérez Moya,
ha pres part en nombroses festes re
ligioses i socials i ha donat un cres
cudíssim nombre de concerts. Ha es
tat premiat diferents vegades. Ha estat
admirat a Manlleu, Igualada, Olesa,
Badalona, Sant Vicens dels Horts, Sa
llent, La Garriga, etc., al Palau de la
Música Catalana, Pompeia, Olympia,
Institut de Cultura de la Dona, Sala
1Vozart, Orfeó de Sans, Orfeó Gra
cienc, Casal dels Idluïsos, CírcoI Catò
lic, Radio Barcelona, Gran Teatre del
Liceu, etc., i a l'Asil de Santa Llúcia,
Casa de Caritat, Asil de Sant Joan de
de Déu, Hospital de Sant Pau, Hos
pital de Sant Llàtzer, etc. En aquests
últims hi ha donat concerts en obsequi
a llurs asilats.
El Romiatge a Montserrat que efec
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nostre Orfeó.

anyalment, és obra del
Després d'haver realit

diferents dates visites col.lectives
decidí celebrar cada
any la festa de la seva Patrona, allà
en la seva pròpia Basílica.
En efec
tuar-se ei tercer, coincidí el XXV ani
versari de la Congregació del Sant
Crist de la Parròquia dels Josepets,
la qual desitjava commemorar tan bell
edeveniment amb una visita a la Ver
Es posaren d'acord les dues enti
ge.
tats i des d'aquell any 1924, d'acord
els Srs. Rectors de les tres Parròquies
i llurs Congregacions del Sant Crist
amb l'Orfeó Montserrat, es celebra
anualment aquesta pública manifesta
ció de pietat que se'n diu : Romiatge
Gracienc a Montserrat.
Aquest any assolirà el Romiatge, si
Déu vol, una extraordinària solemnitat
en els
seus actes, puix s'hi trobaran
aplegades tres entitats corals : la Sco
la Cantorum, l'Orfeó de Sans i el nos
tre Orfeó Montserrat, amb motiu de
celebrar llur mestre el 25 aniversari de
la seva direcció d'Orfeons, i tindrà lloc
ajudant Déu, els dies 20, 21i 22 d'a
bril proper.
zat
a

en

aquell Monestir,

L'Orfeó

Montserrat que dintre tres
celebrarà
les seves bodes de plata
anys
com
a
Orfeó, s'ha especialitzat tot

en

la

interpretació

de la músi
i
fou
recollí
l'herèn
religiosa
qui
cia de l'antiga Secció Coral, que tenia
en el seu repertori misses de Calv6
Puig, Mercadante, Gounod i altres
composicions religioses i profanes usa
des en aquell temps, que cantava amb
més entusiasme que perfecció en les
solemnitats de casa i de fora. Misses i
composicions que han estat bandejades
de resglésia en virtut del Motu Pro
prio de Pius X.
L'Orfeó Montserrat així com ha
anat creixent i desenrotllant-se més i
més cada dia, ha anat també afinant i
perfeccionant la seva tècnica artística.
Avui podem estar
del nostre
Orfeó, puix a més de dominar els cants
litúrgics es distingeix per la justesa
d'interpretació de les altres composi
cions del seu repertori, i tot això grà
cies a la constància i a restudi dels jo
ves orfeonistes i a l'encertada i compe
tent direcció del seu mestre, la qual
cosa ha obrat el miracle de convertir
aquells primitius Cors en un valuós
element de cultura i de difusió de l'o
bra que persegueix el Centre Moral
Instructiu de Gràcia.

temps
ca

orgullosos

He

dit.
ERNEST ROVIRA
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Joventut
Programa pel

Dia 6. A les 1930. Reunió set
manal. Conferència pel Sr. Bach, so
bre Química.
Dia io. Missa ordinària a dos
•quarts de nou. Una comissió assisti
rà a l'Aplec Excursionista a Sta. Creu
d'Olorde, a les ordres del Sr. Serch.
Dia 13. A les 1930.
Reunió Set
manal. Lliçó pel Sr. Carulla, sobre
el tema: L'Art de Grècia i Roma.
Dia 17. A dos quarts de nou. Mis
sa de consuetud. Excursió a La Roca,
ajornada el dia 3 per la solemnitat dio
cesana a la Catedral.
Dia 20. A les 19'3o.
Reunió set
manal. Lliçó sobre l'Art de les Cata
cumbes, per M. A. Batlle.
Dijous, 21. A les io de la vetlla.
Vetllada Selecta, organitzada per la Jo
ventut del Centre, d'acord amb el C.

E. Barcelonès.
a) Presentació pel Secretari
E. Barcelonès, Sr. Ramon de

del C.
Semir.

b) Projecció

de la gran pel.lícula
poema d'a
les belleses imponderables de la

«La Muntanya Sagrada»,
muntanya.

dia 24. A dos quarts de
Missa de consuetud.
Dimecres, dia 27. Reunió ordinà
ria.
Diumenge de Pasqua, dia 31. A les

Diumenge,

a

la

Parròquia

de

i 3 d'abril. Excursió al
Montseny. Itinerari : Barcelona, Pa
lautordera, Sant Julià del Montseny,
Pla de la Calma, La Castanya, Taga
manent, Figaró, Barcelona. Pressu
Dia i,

de març.

l'Escola.

nou.

Missa solemne

Jesús.
mes

Dia 3. A les 8. Assistència a la
Missa i Comunió que es celebra a la
Catedral per a donar gràcies a Déu per
la solució a la Qüestió Romana. A dos
quarts de nou, missa ordinària al car
rer del Montseny, per als alumnes de

mor a

TASCA

NOSTRA

post,
LA
El

25

2

pessetes.

SALA
nou

D'EXPOSICIONS

saló d' Art,
3

En

inaugurat

el dia

passat

a la novella sala ja ens
favorablement.
Decorada amb
sorprèn
discreció fa força goig i us convida al
Ha
tast •de les obres allí exposades.
estat un encert de la Secció de les Arts
i el seu Grup Pictòric el pensar en
l'acondicionament d'aquesta dependèn
cia que permet esperançar un seguit
de manifestacions artístiques, que sens
dubte vindran a arrodonir els esforços
que la joventut desenrotlla en profit de
la cultura general.
En la sala destaquen algunes valors
conegudes que ens estalvien un anàlisi
detingut. Fóra repetir ço que la crí
tica ha parlat de les seves obres. En
Llaverias ens mostra dues aquarelles
resoltes de la manera que ell sap fer
ho. Mestre Vilàs hi exposa una
ció de dibuixets, un aigua fort, un
quadro a loli, i varis aigua-tintes que
cridaren fortament l'atenció, especial
ment
l'anomenat «paisatge amb ge
bre». En Joaquim Sunyer honora la
sala amb un aigua-fort. En Carbonell
hi té un dibuix i dos quadros a
força ben construïts, essent de remar
car el bodegó.

entrar

12
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Completen l'exposició interessants
treballs de consocis, els quals segura
ment esperonaran els diversos asso
ciats al Centre que senten predilecció
per les belles arts i que afortunada
ment són en gran nombre.
En Josep M. Camps ens presenta
dues escultures : Sant Joan i la Verge
de l'Esperança, executades amb aque
lla serenor que caracteritza les seves
coses.
Es de remarcar pel seu con
decoratiu
el relleu del Sant So
cepte
par.

En Francesc d'A. Carulla expoa un
cap de noia, bronze i dos grupets que
titula «maternitat», de visió moderna,
s'hi nota en l'autor la tendència a cer
car en conjunt decoratiu la bellesa que
harmonitzi les línies.
I finalment hem de remarcar els di
buixets i projectes de decoració d'En
Lairissa ; confessem que ens ha sor
près, molt ben encaminats demostren
en el seu jove autor una inclinació per
la decoració sobre la quat el guiatge
del mestre ajudarà a portar a bon ter
me.

Heus aquí una manifestació artísti
de caràcter seriós a la qual tenim
entès que en seguiran periòdicament
d'altres i siguin d'art lliure o bé d'art
aplicat. Era una necessitat en la nos
tra casa, on d'antic hi ha establert
una escola de dibuix de la qual n'han
sortit alumnes força aprofitats, que
se'ls procurés anar formant aquell am
bient agradable a les seves aficions i
que a redós del Centre conjuntament
ca

amb ses vàries activitats poguessin
desenrotllar la seva predilecta.

NOTICIARI
VIII

Romiatge gracienc

Dies 20,
Mentre

21
es

i

22

a

Montserrat

d'abril.

realitzen els treballs

d'or

ganització d'aquest Romiatge es fa avi
nent que la data senyalada per a la ins
cripció és, per als socis de les Congre
gacions del Sant Crist i del Centre,
des del dia 2 al 5 d'abril, i per al pú
blic, des del 6 al 15 d'abril, de 8 a 9
del yespre, al local del Centre, Ros
7 i 9.
bitllets del tren, com de costum,
es facilitaran als romeus al mateix local
els dies 17, 18 i 19 d'abril mitjançant
la presentació de les corresponents con
trasenyes que se'ls entregaran a l'efec
tuar la inscripció.

d'Olano,
Els

El

nostre amic

i meritíssim col.la
Sr. Hermenegild
Bach, Llicenciat en Ciències Quími
ques i en Farmàcia, ha obtingut per
oposició la plaça de Tècnic facultatiu
del Laboratori Municipal de Barcelona.
En donar-li la nostra més cordíal
enhorabona ens plau manifestar el nos
borador de

tre

goig en

Joventut

veure

triomfar

públicament

altes i difícils proves d'intel
ligència i cultura els nostres més ferms
i abnegats propulsors de Porientació
acadèmica de la Joventut del Centre.
en

tan
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SECCIO DE FESTES
PROGRAMA PEL MES DE

Dies 3,

10, 17, 19, 24

25:

í

A les

5

1/4 de la tarda.

SELECTES SESSIONS DE
en

les

que

es

DE 1929

MARÇ

projectaran

interessants

CINE

films

000000000000

Dia 31:

PASQUA DE RESURRECCIÓ

FESTIVITAT DE
a

les

5

de la tarda

Inauguració de la temporada de Teatre amb la representació de la popular
aplaudida sarsuela castellana

EL CABO PRIMERO
prenent-lai part

tots

el Socis del quadro

escènic

00:000000020

Día 1.er d'Abríl:

A les

5

de la tarda.

EXTRAORDINÀRIA
amb

Aquest

Tipografia Emporipm,

S. A.

-variat programa

un

número ha

SESSIÓ

passat
•

per

Telèfon 15216

DE

CINE

de pellícules

la
•

censura

governativa

Ferlandina, 9

i

11

•

Barcelona

Cases que

Ajudem

recomanem

presenta

Serà

la

producció
de l'any

més

als

que

ens

gran

el

major aconteixement d'aquesta
temporada, estrenant-se el 18 de
març

en

els aristocràtics
salons

Capitol

i Coliseum

ajuden

Ajudem

Cases que recomanem

GÈNEPES

E

D

als que

ens

ajuden

PUNT
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LOS DOLLARS
CARRER

DE

SALMERÓN,

bé

:

GRACIA

ESCULTURA RELIGIOSA

JOSEP IVI: CAMPS I ARNAU
Carrer

Montseny,

77

Barcelona

(Gràcia)

Cases

que

Ajudem

recomanem

als que

ens

ajuden

Companyia Trasallànlica
Vapors torreas
Espanyols

Serveis

DIRECTE:

RAPID:

Regulars:
Espanya New
Espanya

Nord

Servei

York
7

Expedicions a l'any

Cuba i Mèxic

a

14

Mediterrani

EXPRESS:

Gran

a

Expedicions a l'any

l'Argentina
12

Expedicions

LÍNEA:

a

Pany

P.,
lefonla,Orques
tra.Capella,etc.

Venezuela i Colombia

a

Puerto

•

a

Fernando Póo

•

a

12

informzs,

Expedicions

Rico,

•

14

a

l'any

tipus
I-lotel,
Radite

Mediterrani, Cuba i New York
14

Per

a

=---

a

les

Filipines

Expedlcions a l'any
Expedicions a l'any
Expedicions a l'any

de
la
Companyia en els principals ports
Oficines de la Companyia, Plaça de Medlnaceli, 8

Agencies

A Barcelona:

d'Espanye

POLI~CLÍNICA GIRÓ
Adjunta
Marítim

al Sanatori
de Sant Josep

Plaça

del

Barcelona

Sol,

3 l 4

(Gracia)

HOMEOPATIA
ESPECIALITATS:

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

