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EL
NOSTRE ANIFERSAR1 ENCARA
En continuar en el present número la recensió de
les idees exposades en la sessió celebrada en la tarda
del 3 de febrer Passat, creiem convenient la inserció
del programa complet de l'acte, Per tal que el lector
que no hi hagués assistit, es formi concepte del pla
general i del nexe que els treballs tenen entre si, sobre
tot havent-se de trencar externament, en
repartir els
treballs en números successius del Butlletí.
Fou, doncs, composada en la forma següent:
SESSIÓ SOLEMNE
dedicada

a

enaltir els records de la vida del Centre i pre
sentar el seu. avenir

I PART

EL PASSAT. — RECORDS

I.
II.
III.
IV.

V.

El Centre Moral Instructiu de Gràcia; pel president
Sr. Francesc d'A. Ro-vira i Carol.
Les Escoles, pe/ Sr. Angel Grau, director actual
llur.
El Teatre, pel Sr. Olaguer Masip.
L'Orfeó, pe/ Sr. Ernest Rovira.
La Vida religiosa, pel Rvd. Francesc de P. Torras,
Pvre.
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II

PART

CONCERT EXTRAORDINARI
PER 1,'ORFE(5 MONSERRAT DEL CENTRE.
EXEMPLARI DE LA SEVA ACTIVITAT

A)

Exemplari

històric.

Deprecacions

.

Cumellas Ribó
Cumellas Ribó
Sancho Marraco

....

L'hereu Riera
EI dimoni escuat

Muntanyes

regalades

.

.

Millet

.

Pregària la Verge del Remei
.
Duet de la Cantata 78 .
Sant Ramon
Santa Agnès ..... .
a

B)

Exemplari

de

la

J. S. Bach
Morera

Pérez Moya

tasca actual.
•

Tenebr facte sunt . . .
Sursum . . . .....
Dintre el bosc (sardana)

.

Victoria
Pérez Moya
Pérez Moya

INTRRM.EDI

Inauguració

de

la

Sala

d'Exposicions

del

Grup

Artístic

III PART

L'AVENIR. DIRECCIONS
1.

11.

I DEURES

SOCIALS

Les normes pontificies de l'Acció Social Catòlica, pc1
Sr. Joaquim. Nogués, President de la Congregació
Mariana del Centre.
Els nostres problemes presents concrets, pe/ Sr. An
toni Samsó, President de la Joventut.

A continuació inserim avui els treballs sobre l'Escola
i sobre el teatre que es llegiren en la primera part.
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L'Escola

l'eficiència

del dret

sacratíssim serà
a la vegada que
compartida per
pels ciutadans, per bé que sempre amb
la intervenció d'aquest.
Demés de la causa d'ordre econòmic,
existeix una motivació d'ordre moral ;
és el pèndul que el dret de l'ensenya
ment constituïa l'arma més formidable,
en l'Estat pe'r a conservar l'ordre cons
tituït, en els ciutadans per a renovar o
enderrocar aquest ordre. I així veiem
avui que el mateix socialisme, que eri
geix l'Estat en la seva ídola provident,
es reserva també
aquest dret i sosté a
tot el món una organització d'ensenya
ment privat, senzillament espaventa
ble. •
En l'embat de les idees dels vuit
cents, els catòlics o molts catòlics, tam
bé s'adonaren de la força que els res
tava entre les mans, amb el dret de
l'ensenyament. I de seguida organit
zats en societats democràtiques, en pa
tronats protectors en feren aplicació
immediata. De la concreció d'aquest
moviment ideològic nasqueren les nos
tres escoles. Per altra part, en la nos
tra barriada de Gràcia, l'enemic es pre
sentava amb tota una organització es
pecial : la secta protestant. Calia, preci
sava
desplegar una contra ofensiva a
fons. I la nostra entitat organitzà la
creació de tres escoles, una que era,
pròpiament, la del Centre, per bé que
no
era
en
aquest mateix Casal,
puix encara no estava bastit, la que
regia al carrer :de l'Aurora i la de la
Riera de Sant Miquel. Eren totes tres
per a nois, i absolutament gratuites,

l'Estat

Avui, en la celebració del seixanta
nari d'aquesta casa, l'Escola, amb un
títol que no li discutirà ningú, reclama
una intervenció, puix élla en el princi
pi en fou com l'ànima matriu, i avui
n'és la degana. La Junta ens encoma
nà de dir quatre paraules en acte tan
solemne, i nosaltres no podíem decli
nar un

tan

distingit honor,

ans

agrair

lo sincerament.
La creació de la nostra Escola obeí a
les necessitats d'un moviment espiri
tual, el qual, emergint per etapes, pot
ser encara avui no està clos del tot.
Per bé que esclatà d'una manera difusa
tot

a

Europa, s'aglutina en centres
dispersió, els quals, al

secundaris de

generaren altres derivacions
matitzen sota les circumstàncies
que influencien llur desenvolupament.
Aquest moviment a casa nostra no ha
estat historiat sinó molt fragmentària
tnent. I això ha estat potser una de
les causes de les diverses crisis, que
amb massa freqüència sofreixen els
Centres Catòlics.
No venim pas amb
la pretensió d'estudiar-lo ací. Creiem,
però, necessari d'esquematitzar-ne qua
seu

torn,

que

es

línies.
Una gran

tre

de la Història con
les lluites de l'Es
tat i el ciutadà: la col.lisió entre els
drets inalienables de l'un, i els que
l'altre vol apropiar-se per tal de fer
més expedita l'eficència dels drets d'a
quell. Un d'aquests és el de l'ensenya
ment, Tothom es capté de la seva im
portància. Tots es mostren gelosos de
retenir-lo.
Tots s'adonen, però, a la
vegada de les dificultats econòmiques
que comporta el fer-ho efectiu, el ma
teix l'Estat, que els ciutadans organit
zats en partits
polítics. La conscièn
cia de la gravetat en les dues
parts, de
termina conciliacions i pactes arreu,
zona

temporània l'ocupen

d'organització unitària, com era es
caient i corrent en aquell temps, l'any
1869. I enen molt concorregudes.
No posseïm altres dades concretes.
La bona lògica indueix a creure que no
foren ni més bones ni més dolentes
que les que llavors imperaven, i per bé
que l'ensenyament en la nostra Barce
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ben bé d'una organització for
ça primitiva per l'estretor d'horitzons
en què es desplegava, per l'organitza
ció, més que unitària, unitarista que la
prenia i àdhuc per la tècnica i tot, irra
cionalment empírica, (tot el qual ens
consta avui per l'estudi al viu d'aquests
tipus d'escoles que s'han perllongat fins
quasi ara mateix), hem de suposar,
però, que portarien força bé en l'ànima
d'aquelles generacions de fills del po
ble, molts o alguns dels quals qui sap
si s'haurien esllavissat dintre dels sec
tors aconfessionals o senzillament anti
religiosos, i molts d'altres sabem tota
la vida llur han servat un llevat cristià,
adquirit en les escoles del nostre casal.
I això, senyors, té algun valor.
Les nostres escoles sostingudes i
alentades d'aquesta manera, sofriren
moltes crisis, segons ens informa un
antic deixeble, avui preclar membre de
la nostra clerecia. No hem d'historiax
les pas ací, puix moltes no tindrien
cap interès i d'altres no escauria tam
poc de retreu-re-les. Es possible que
algunes causes d'aquelles crisis fossin
interiors i particulars, pròpies de l'or
ganització de la societat. Però és més
veritat de dir que les principals i més
profundes obeïren a un oi•dre general.
I per això aquestes crisis de les nostres
escoles no són característiques d'elles
soles, sinó de totes les escoles similars
i de societats semblants.
En aquest punt de la nostra disserta
ció potser no és inoportú capbrevar al
gunes consideracions sobre l'escola. Per
manca de virtut d'objectivació, podríem
dir, és difícil per a molta gent de cer
car-se una fórmula del procés psíquic
i moral de la seva educació. Per això,
molt generalment, massa generalment,
hom no recorda altra cosa de la seva
formació que una tasca mecànica o una
aplicació mnemotècnica. Així la gent,
-de l'escola en té un concepte purament,
lona

era

F

L

A

M.4

objectivament mecànic. L'ensenyar,
instruir, educar, constitueix un poli
grama de processos exteriors aplicats
damunt del noi, com quan s'agença o
es disposa a que li tallin el cabell, per
usar un símil massa vulgar i tot.
D'ací arrenquen dos fenòmens
cials ; un fet i un prejudici : el fet el
constitueix el desinterès, el deseixi
ment d'un considerable sector d'opini6
envers l'escola : el prejudici radica en
el concepte de facilitat amb què es pren
l'educació i la instrucció, com realitats
manuals en que se'ls considera. Tan
mateix l'escola no pot viure sense una
alenada de simpatia social i sense una
dosificació de cooperació familiar. L'en
senyar, íntimament, nativament, està
vinculat amb tot mitjà d'expressió
primordialment amb la paraula, vehicul
consuetudinari d'expressivitat en l'ho
me. D'ací es deriva el perill que l'edu
cació sigui guanyada per mils contin
gències familiars i socials. No res
menys però, l'escola veritable serà sem
pre una creació artificial i arbitrària. I
en quan •posa a contribució tots els va
lors morals de la família, s'erigirà en
una entitat superadora, per bé que limi
tada, de la mateixa família. De manera
cada dia
que quan el noi s'hi reintegra
i un dia definitivament, aquella esde
vingui millorada pel mateix procés le
superació de què ha estat subjecte.
D'aquesta primera etapa de la nos
tra escola podríem fàcilment cercar una
correspondència a Europa en el
de Universitats populars.
Aquestes,
com les de la nostra terra, sense dir
es pot
que constituïren un fracàs, si
afirmar que no reportaren els fruits
somniats. Es canvià aleshores de tàc
tica, o millor dit, es cercà un comple
ment, un adjutori de l'escola : aquest
fou el joc o la divertició.
Entre l'any 8o i el 90, al nostre país
encara no havien arribat la sèrie de

perlock
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avui

hi estan
altra
latitud. El joc o la divertició que es
prestava més a ésser maniobrat com un
ressort, desvetllador de valors morals
de bracet amb l'escola, era el teatre.
En les nostres recerques per pobles es
tudiant certs problemes de la nostra
pagesia, de Centres morals, per a la
moralització del jovent per mitjà de
l'escena, n'hem trobat molts que fo
ren, com avui hi trobem sales de cine.
Aquestes etapes, per bé que correspon

jocs d'origen anglès
tan aclimatats

guin

a una

que

qualsevol

com en

general

europea,

a

casa nos

determinants i
característiques particulars. Ací no hem
de fer ni l'elogi ni el blasme. Altres
si per cas ho poden fer millor que nos
altres.
Ens limitem a constatar un
fet. La fundació d'aquestes escenes
morals, unes al costat de les escoles,
d'altres damunt del clot de la sepul
tura de l'escola, són el signe de quel
com.
Ens trobem a la darrera diada
del vuitcents i aflora com una roma
nalla de les lluites antigues, un anti
clericalisme retardatari. Es el temps
en què els mestres de molts
pobles són
públicament materialistes i ateus. I
moltes societats d'esquerra de ciutat
sostenen escoles laiques. A aquests fets
generals podem inscriure les crisis que
sofreixen novament les nostres escoles.
Segons les dades recollides, de les tres
que sostenia la nostra Entitat, primer
tra se'ns

en

plega

presenta

una,

am

després

un

altra,

res

tant-ne una sola abandonada del tot al

profesor,

amb

cent alumnes.

un

contingent

Al món les gents
d'altres neguits i

es

senten

de més de

punyides

altres
en
de
les
Les
quimeres.
preocupacions
necessitats materials priven molt pel
damunt de les d'ordre espiritual.
Aquest moviment ideològic ens apareix
en dues realitzacions ben
vistents, en
un cantó les
cooperatives sobretot de
somnien

consum:

La gent

altre cantó, els Patronats.
adelerada el pa i el re
Adhuc l'es
que l'educació.
en

cerca

bost ans
cola és considerada com un taller, per
a capacitar d'hora a la conquista del
pa. Es la tongada de la fundació de les
escoles de les arts i dels oficis i de l'i
nici de l'educació tècnica que tant de
desenvolupament havia de prendre pos
teriorment. Tot això sembla que es
I aquesta
parvera una mica l'amo.
massa puerilment creu que si l'escola
no servia per a fer fer bondat a la
gent,
ni com a homes ni com a obrers, potser
que

aquest s'amansiria allargant-li

dàdives de més a més del seu jor
nal ordinari a través d'un Patronat
social.
Avui a la nostra terra no resten a pe
nes Patronats. Deuen restar una
quar
ta part de les cooperatives, fundades
en la meitat darrera de l'última dèca
da de fi de segle. Al món han esclatat
altres idees : l'han envaït nous corrents
ideològics. Adhuc el sectarisme ha
canviat de tàctica.
Tots els sectors
de
les
latituds
s'han ave
totes
d'opinió
sat a compendrer l'home en un sentit
integral, totalitari; subjecte de neces
sitats materials, sí, perd també morals,
espirituals. Per això totes les insti
tucions socials han evolucionat o se
n'han infantat de noves. I tots tenim
la consciència i ens bat la sensació que
si la societat ha d'evolucionar cap a
una organització millor, serà per aques
ta via integral i totalitària compren
siva.
A aquest corrent ideològic han nas
cut les noves cooperatives, les mútues,
els sindicats, les escoles complemen
tant-se una a l'altra.
A casa nostra,
en aquest aspecte, potser la pagesia, so
bretot la de la Catalunya occidental,
ha passat al davant de les gents de
ciutat. L'excursionista que va a Po
blet, no pot deixar mai d'admirar
unes
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edificis que troba després d'un
poble l'altre caminant enlià. Són els
cellers cooperatius de vi. Alguns els
han anomenat les Catedrals del vi.
Potser no és exagerat el mot. S'equi
voquen, però, els qui creuen que tots
els afanys dels nostres pagesos estan
concretats en la producció i venda del
vi en comú, puix ells estatgen d'altres
formes de cooperativisme i mutualisme
social i sobretot l'escolar.
Aquest
hem de confessar que les circumstàn
cies no l'han afavorit. Cal, però, ésse

aquells

a

optimista.•
Això, després de tot, és una ombra
en comparació del què s'esdevé arreu
d'Europa. No hi ha temps ni tan sols
d'esquematitzar-ho. Vagin, doncs, no
més unes poquíssimes dades. A An
glaterra les mútues i cooperatives de
les Trade-Unions despenen en escoles
uns catorze milions de francs a l'any.
Les de Dinamarca, Suècia, Noruega
les altres nacions del Bàltic hi destinen
el tres per cent dels guanys, l'import
dels quals puja molts milions.
«Els amics de l'escola i de la infan
tesa», organització internacional socia
lista, que ràdica a Viena, despèn a
Aústria sol, anyalment, dotze milions
de francs en escoles. Es quelcom for
midable l'organització -de l'ensenya
ment del partit socialista belga. Exis
teix també una Internacional BoIxe
vista de Pensenyament, que per diver
ses circumstàncies, més polítiques que
socials, no han reportat els resultats
que llurs fundadors n'esperaven. De
totes maneres, però, aquests no
tren pas descoratjats encara.

es mos

Finalment, existeixen les organitza
cions confessionals. D'aquestes, pot
ser les més importants són les de la
Internacional Sindical Cristiana. Des
pèn

en

l'any, uns nou
(r). En els països lla

ensenyament,

a

milions de francs
tins el més respectable són les de les

L

diverses
seces,

associacions

especialment,

-

M

/1
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catòliques fran
tal vegada, les

Conferències de Sant Vicens de Paúl.
Sense que ara poguem precisar en nú
meros rodons, el muntant de les su
mes que hi esmercen, no és exagerat
calcular-ho en alguns milions de francs.
La crisi màxima de les nostres es
coles sembla que està assenyalada als
dos o tres anys anteriors a la incorpo
ració d'elles pels Germans de la Doc
trina Cristiana.
L'esperit vell tremia
els
darrers
batecs
i encara un espe
ja
rit nou, una concepció nova no les
havia inspirades.
L'entrada dels be
nemèrits religiosos, diríem que clou
definitivament la crisi i alenen una
vida nova.
D'unitàries s'estructuren
en
graduades: tota la tècnica, pres
tigi i bon nom són conquistats, i elles
guanyen

en

tot.

Aquests benemèrits religiosos les di
rigiren fins a l'any tretze. Des d'a
data fins a l'actualitat en la
memòria o en •l'esperit de la major
part dels qui en escolten està lo es
devingut. Era de llei pròpia de tot
ésser viu que l'esperit nou que anava
treballat-les per dintre arribés un dia
al punt màxim i les modelés de l'ex
terior i tot. Aquest moment està as
senyalat per la renovació de material
de les aules que es féu l'any 26. Ho
nor als qui portaren a cap un esforç
semblant.
gent de l'avenir així
com nosaltres avui en la celebració d'a

questa

(1) Mireu a «La Documentation
Oevres
postescolaires laiques en

Catholiquea,

Les

t.

16.

1923-1924.

553-576.
Les Institutions de
Progrés Social, par Charles
Gide. Librairie de la Societe du
Recueil SireY•
Rue Soufflet. París, 1921.
A la «Internationa'e Syndicale Chretiennes. Orga
nisations de ieunesse,
par R. P. Zyrill Fischer.
O. F. M. •(Mars 1927).
A «Informations Socialesn 19, 4, 28). Les COOPe"
ratives Scholaires en Lettonie.
A la «Revue Internationale du Travail, (Oct. 1922).
Organisatinia de reducation socialiste en Belgique
A «Lettres. (r, 6, 22). Une Internationale bolche
viste de PEnseignement.
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festa, rendim justícia a tots els
homes, qui laboraren per la prosperi
tat, per la perennització de la nostra
societat, així també els de demà sa
questa

bran fer-ne als renovadors de les nos
tres escoles actuals.
L'error més greu però que podríern
cometre i que desdiria de l'optimis
me amb què commemorem el sexante
nari de la fundació de l'Entitat, fóra
de creure que ja tot està consumat. Si
nosaltres hem pretès inscriure çada
una de les crisis
que ha sofer la nos
tra escola, en ordre d'idees generals,
ha estat per tal que avui, aixequem
més enllà la testa del sostre d'aquesta
sala i inscribim també en el que passa
pel món, la nostra vida corporativa,
la vida de les nostres escoles. No som
nosaltres qui per a esbrinar si hi han
hagut fallides en el coratge, pròpies
de tota lluita dura i perfidiosa, ni si
s'han comès errors de tàctica, de pers
pectiva, de psicologia. Esguardem les
constel.lacions que es dibuixen en
Cel d'Europa. Pensem en la dita Bal
mesiana, el món avança, i al que no el
segueix l'aixafa. 0 renovar-se o mo
rir. I deixeu-nos expressar finalment
el nostre vot sinceríssim
que el rotllo
més durader, la perafita que quedi de
la celebració del seixantenari de la nos
tra
Entitat, sigui una altra insuflació
de vida, per a les nostres escoles. Així

sigui!

cions teatrals, convenientment selec
cionades i arranjades a la nostra es
cena, són una honesta i convenient dis
tracció, no sols per als socis, sinó a
l'ensems per a les famílies llurs.
Ès per això que en fer referència als
passatemps que el Reglament del Cen
tre permet als seus socis, tasca que
m'ha estat confiada, em limitaré a par
lar de quan i com fou instituït el teatre
en
la nostra Societat, entenent que sí
en aquest particular hi ha d'haver quel
com interessant, és indubtablement el
seu historial.
Es ben curiós recordar com foren
iniciades les representacions teatrals
en el Centre.
Els medis que s'utilit
zaren no podien ésser més rudimenta
ris ni més senzills, i, per consegüent,
les despeses ocasionades per la seva
implantació també eren ben insignifi
cants.

Amb dir que tot el decorat, teló de
boca inclusiu, consistia en unes corti
nes de llustrina de un to blau clar, bas
tarà per a fer-se càrrec de la modèstia
amb què es muntà el primitu escena
ri en el Centre.
Parlem d'uns trenta vuit anys en
rera.
Aquella sala d'espectacles que
destruí l'incendi ocorregut la nit del
25 d'octubre de 1910, tenia tot l'aspec
te d'una sala de ball d'un Casino se

n3rorial.
I és que efectivament tant la sala
l'edifici que ocupava part del ter
reny del que ocupa l'actual local so
cial, havia pertangut a una d'aque
lles Societats recreatives tan en boga
en aquells temps, anomenada «Numan
cia». Durant alguns anys, i perte
neixent ja el local al Centre, aquest
nom es llegia en una de. les parets de
l'esmentada sala, amb lletres de guix,
que junt amb altres aplicacions del
mateix material, constituien els orna
ments murals.
com

He dit.
ANGEL GRAU
El Teatre

Senyors:
Entre els esplais que per als socis
permeten les Societats del caràcter de'
la nostra, sens
dubte, el teatre és el
més generalitzat,
les

puix

representa
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En

dació,

primers

els
en

anys de la

el Centre

no

seva fun
celebraven
de les anome

es

altres festes que algunes
nades vetllades literàries musicals, en
els dies de la Puríssima, Candelera,
Sant Pere... ordinàriament, i en alguna
altre festivitat amb caràcter extraor
dinari.
Cal notar l'interès que com a medi
culturat ha merescut sempre a la nos
tra Societat la música, i en aquelles
festes a què em refereixo hi prenia
sempre part el Coro del Centre, com
posat d'uns vint a vint-i-cinc socis, els
més joves per suposat, que celebraven
els assaigs de tant en tant i amb més
assiduïtat quan s'apropava la festa en
que havia d'actuar.
Doncs d'aquests joves, socis del Cen
tre, que constituïen en sa major part
el Coro, sortí la idea d'organitzar al
guns actes de caràcter recreatiu per a
ells i per a les famílies dels socis, con
forme amb l'esperit del Reglament, i
que foren la iniciació, com dic, del
teatre en la nostra Societat.
Al principi els actes recreatius es
celebraren de tard en tard, per exem
;
ple els dies- de Carnaval, Innocents,
tenien lloc a l'estrada del saló sense
cap mena d'aditament de draperies que
li donessin caràcter d'escenan.
Consistien en la recitació de poesies
humorístiques, execució de cants fes
tius, i qualque presentació, amb la in
dumentària corresponent, de quadros
populars, fragments de zarzuelas lla
vors en

boga,

etc.

Entre els quadros populars, cal
cordar la presentació dels Gegants

re

de

feien sa passejada per
rnig de la gatzara dels
petits i dels grans i tot.
Per la figuració de l'Hereu i de la
Pubilla s'escollien, naturalment, els jo
ves més espigats, els quals, amb ma
jestuosa serietat, representaven el pa
la

Ciutat,

tota ia sala

que

en

personalitats, No
els bastaixos amb ses gor
res
granes i el típic Sànchez de bigoti
gros, el nas vermell com un pebrot,
voltats d'una colla de marrecs que s'o
ferien voluntàriament d'entre la con
currència, acabant de completar l'ale
per de les elevades

hi

mancaven

gria del quadre.

Però aviat, a indicació de les matei
famílies concurrents a aquests ac
tes i al mateix temps per atreure els
socis a la Societat, es sentí la conve
niència de sovintejar les festes, i lla
vors fou quan, esgotats els recursos de
la presentació de quadros populars i
per a facilitar la preparació de les ma
teixes, es pensà seguidament en la re
presentació de comèdies senzilles.
Vençudes les dificultats que s'oferien
i les observacions que hi posava la Jun
ta de govern d'aquella època, es muntà
un escenari provisional i desmuntable
en la forma rudimentària que he re
ferit.
I heus aquí que la innovació que se
intenta introduir actualment en el de
corat del teatre modern, llavors en
quant al Centre, era ja un fet. El pú
blic s'havia de fer el pensament i la
il.lusió de veure un bosc, un palau,
un carrer, una masia... etc., en una
cortina de color blau, amb el sol adita
ment d'unes cadires, uns testos, una
taula, un banc, i altres atuells amb
què s'intentava donar la impressió del
lloc de l'escena representada.
xes

La idea de manteir l'escenari interí
durà alguns anys. L'estrada en aquells
temps estava collocada al mateix indret
i poc
que ocupa al present l'actual,
al
lloc
fou
traslladada
oposat
després
o sia on estava quan l'incendi destruí
l'antiga sala. Estant ja llavors l'esce
nari dotat de decorat més o menys pre
sentable i amb teló de boca pintat de
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gudament, fou desmuntat quan el Cen
tre celebrà el 25 aniversari de la seva
fundació, desapareixent teles, fustes,
lluminàries i tot lo que li donava as
pecte d'escenari, quedant l'estrada
completament lliure per a ésser ador
nada amb tapissos i plantes per a ce
lebrar-hi una solemne sessió amb què,
demés dels actes religiosos, la memo
rable data fou festejada.
Les

primeres

—ens

comèdies que

es

repre

l'improvisat teatre, foren
sembla—, «Cura de moro», «El

sentaren

en

barret de rialles» i «Tal hi va que no
s'ho creu», convenientment arranjades
a la nostra escena i
que quedaren de
repertori. Encara les veiem represen
tar actualment alguna vegada, lo que
no
podem dir dels seus intèrprets.
germans Liansana, l'Antoni
Sagarra, l'Alemany, En Cosme Ba
nyeres... han fet son traspàs. Del qua
dro d'aficionats d'aquella llunyana èpo
ca deu quedar, com a únic supervi
vent, el soci Lluís Munné.

de

Després de la celebració de
plata, l'escenari ja no fou

les bodes
desmun

tat més.
com

Des ,d'aleshores anà prenent,
si diguéssim, consistència i per

feccionant-se.

Alguns

anys

després,

i actuant els socis germans Llansana,
Jaume Raventós, Abril Virgili, Pà

mies, Calmell, Català, Munné,
primeres parts,

com a

és quan es pot dir que
el Centre comptava amb un immillo
rable elenc escènic.
Llavors s'estrenaren les obres dra
màtiques dels celebrats autors, Abril
Virgili i Pàmies. Del primer, «El rou
re centenari», «El castell de Montso
liu», «L'Afany», «Iselda» i altres,
del segon, «L'Orfe», «L'hereu de la
Baronia», «Maleït de Déu» i «L'Estel
de Nazareth». Més endavant fou estre

nada

l'obra

original
Com

g

d'espectacle «Montserrat»,

del Sr. Abril.

representació

notable cal es
en una ocasió
l'obra «San Hermenegildo» del Doctor
Gatell. Es commemorava l'aniversari
de la seva estrena i els que la represen
taren per primera vegada feia uns 25
O 30 anys,
tingueren la gentilesa d'in
terpretar-la novament, amb la sola di
ferència que quan l'estrenaren eren jo
vincels de 15 a 17 anys i llavors homes
madurs, de carrera la major part.
Hi prengueren part els senyors Pa
reja, Monteys, Samsó, Pujol i altres,
els noms dels quals sentim no recordar;
una barreja de
professions, advocat, mi
litar, fabricant, metge, agents de nego
cis, etc. Completaren el quadro, substi
tuint als absents o difunts, el Sr. Llan
sana, Anton i altres elements de l'e
lenc que actuava.
a

mentar la que

obtingué

L'espectació
representació i

que

despertà aquesta

l'éxit que obtingué fo
ren baix tots els
conceptes extraordi
naris.

representacions anaven conti
amb les alternatives i modifi
cacions en el personal, tan freqüents
com naturals en
aquestes coses de tea
tre, fins que sobrevingué la forçosa in
terrupció, motivada per l'enrunament
a què ja m'he referit.
Amb aquest contratemps el teatre
del Centre sofrí una veritable crisi que
fins arribà a repercutir en la Societat
Les

nuant

en

general.

Durant l'enderroc del destruït saló
d'espectacles i la consfrucció de l'ac
tual s'intentà, acceptant els oferiments
que amablement se'ns feren, donar al
guna representació en altres locals,
perd perdien el seu caràcter, les nos
tres famílies no s'hi trobaven a casa i

10
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pintat per l'escenógraf amic nos
Garcia' i d'entre aquest cal fer
menció especial del que pintà exprofés
per a els «Pastorets», el qual és molt

esforços, tots els sacrificis, es
devenien estèrils.
Calia bastir a tota costa i aviat
aquest nou saló d'espectacles, i tantost
cobert, amb les bastides encara dins la
sala, es muntà altra volta un escenari
provisional, en quins treballs tant es
distingiren per son entusiasme i vo
luntat els socis Joan Cerezuela, mort
en
l'epidèmia de l'any 1918, i En Mi
quel Bozzo, avui religiós del Monestir
de Montserrat.

corat

De dia en dia, de mes en mes, d'any
any, s'han anat millorant sala i es
cenari fins arribar a l'estat en què es
troba actualment. I ara, com que es
tracta de dades recents, ja no té inte
rès el seu record. Cal, sí, fer menció
que l'actual Comissió de Festes que
administra el teatre, compta per les
seves representacions amb esplèndit de

quat, comparant aquells temps

tots els

en

LA

i no hi ha dubte que contri
bueix a que anyalment totes les repre
sentacions que es donen d'aquesta obra

nadalenca,

es

d'abril

:

dia 3.
A les vuit del
soci Doctor
Conferència
pel
vespre,
Bach, sobre ús del Microscopi.
Diumenge, dia 7. Missa, a dos
quarts de nou. A les onze del matí,

per

plens.

pretè

rits, aquells primitius

elements de re
presentació, amb els actuals bastant
presentables i que no deixen de signi
ficar tots plegats un estimable valor,
retreure aquella dita nostrada : i Qui
t'ha vist i qui et veu!
He dit.
OLAGUER MASIP

na.

mes

comptin

I ara, per acabar, com a comentari
final referent a aquest medi d'honest
esbarjo que per als seus socis i famí
lies autoritza la Societat, trobo ade

visita

La conveniència d'avençar la publi
cació dels treballs que es llegiren en la
sessió solemne commemorativa del LX
Aniversari del Centre, ens imposa una
màxima concisió en les notes de les
Seccions.

Dimecres,

celebrat,

TASCA

NOSTRA

loventut

Programa pel

tre Sr.

a

l'Arxiu Històric
: al Centre,

de Barcelo
les deu i

a

mitja.
Dimecres,

dia io. A les vuit del
Conferència
pel soci Sr. Sam
vespre,
só, sobre Fotografia.
Diumenge, dia 14. Missa, a dos
quarts de nou. Sortida fotogràfica.
Dimecres, dia 17. A les vuit del
vespre, Conferència pel soci •Sr. Coll,
sobre «Art Romànic».
Dissabte, dia 20. Sortida de la Ro
meria a Montserrat.
Diumenge, dia 21. Missa, a dos

quarts

de

nou.

•Dimecres,

dia

24.

A les vuit

de4
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vespre, Conferència a càrrec del senyor
Grau, Director de les Escoles del Cen
tre, sobre «Geografia •humana».
Diumenge, dia 28. Excursió a Sant
Llorenç del Munt pel Grup de novells
Detalls
excursionistes de Joventut.
a la Secció Excursionista.

Crónica
Han tingut lloc les Conferències
Barcelonès, el qual comentà les excel
sió

Granollers i La Roca.
21, tal com estava anunciat, es
celebrà la selecta vetllada organitzada
per la Joventut d'acord amb el C. E.
Barcelonès.
Obrí l'acte el secretari del C. E.
Barcelonès el qual comentà les excel
lències de l'alta muntanya, i l'entu
siasme que desperta en els seus afor
tunats devots.
Efectivament, com una variada gm
ma
d'aspectes i belleses que les altes
cimes ofereixen, és projectà «La Mun
tanya Sagrada», la magnífica pel.lícula
que ja compta amb un públic addicte
per la justesa en què han estat cop
sades ses múltiples escenes; ignorats
ressorts que atrauen l'atenció de tot
aquell que el seu esperit s'enlaira vers
les virtuts que s'apleguen sota l'ideal
de l'excursionisme.
La sala, plena d'una escollida con
currència, presentava brillant aspecte.
Veritat és que hom procurà arrodonir
tots els detalls
que poguessin contri
buir al seu major esplendor i ho acon
a

El

seguiren.

Actes com aquest haurien de sovin
Amb molt d'encert tenim entès
que es prepara pel dia 2 de maig altra
festa semblant en la qual és projectarà
la pellícula «La Conquesta de l'Eve

tejar.

rest.

I

Els organitzadors

no han escatimat
per poder-la presentar al
nostre Centre.
El film d'aqüesta gran aventura ha
impressionat fortament tots els públics,
per la sèrie d'esforços i dolors que
Pheròica cobejança d'assolir el cim
culminant del món en l'abr:upta ser
ralada de l'Himalaya ha motivat, i eu
la qual trobaren la mort aquells dos
alpinistes Mallory i lrvine quan inten
taren la última temptativa per tal de
satisfer la seva màxima ambició.
Les secretaries d'ambdues entitats
facilitaran les corresponentes invita
cions ; preguem als nostres amics que
s'apressin a sollicitar-les, per a tenir
lloc preferent en la sala d'actes.

cap

esforç

Orfeó
JJII

Montserrat

Romiatge gracienc

a

Montserrat

Organitzat, amb l'aprovació i bene
dicció del nostre Excm. i Rdm. Senyor
Bisbe, per l'Orfeó Montserrat del Cen
tre Moral Instructiu de Gràcia d'acord
amb les Congregacions del Sant Crist
de les tres Parròquies, col.laborant-hi
enguany la de Sant Joan, segons el
torn establert.
Dies 20, 21 i 22 d'abril de 1929.
La inscripció es farà per als socis
de les Congregacions i del Centre des
del dia 2 al 4 inclisiu, i per al púbiic
des del 5 al 15 del corrent, de 8 a 9 del
vespre, al local del Centre, Carrer Ros
d'Olano,

7.
recorda que els bitllets del tren,
com de costum, seran facilitats als se
nyors romeus al mateix local del Cen
tre els dies 17, 18 i 19 del corrent,
mitjançant la presentació de les con
trasenyes que se'ls entregaran a l'e
fectuar-se la subscripció.

Es
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FESTA DE GERMANOR
El diumenge, dia 14 del present mes
d'abril, a la tarda, tindrà lloc al Palau
Música

de la

Catalana

interessant

un

el qual prendran part con
juntament la Schola Cantorum de la
Pia Unió de Sant Miquel Arcàngel,
l'Orfeó de Sans i el nostre Orfeó Mont
concert

en

serrat.

El

meritíssim mestre N'Antoni Pé

Moya, director de les tres entitats
corals, commemora enguany el XXV
rez

Aniversari

feons,
hi ha

de la seva direcció d'Or
i entre els diferents actes que

en

organització

joiós esdeveniment,

per
sens

a

festejar tan

dubte tindrà

especial importància aquesta eloqüent

demostració de les seves activitats i
mèrits remarcables.
Cantaires i oïents, aquell dia en sim
pàtic aplec de germanor, palesaran
l'admiració i afecte que senten vers el
llorejat mestre que ha vingut consa
grant els millors anys de la seva vida
a l'ensenyament i propagació de la bo
na música, constituint per a ell tan no
ble professió un veritable apostolat.

NOTICIARI
Per

a

coneixement i satisfacció dels

nostres consocis i

llegidors,

trametem

el següent telegrama
rebut en contestació del que fou remès
a Sa Santedat Pius XI, expressant-li
la filial submissió del Centre.
Centro Moral Instructivo, Grà
cia.

respetuosament

AUGUSTO

PONTEFICE

PATERNAMENTE

RINGRAZIA BENEDICF,NDO.

Card. Gas

parri.
—Dels albaceas testamentaris del que
fou soci protector del Centre D. Josep

Batet i Bore1l (a. c. s), havem rebut
la quantitat de cinquanta pessetes per
als fins del Centre. Que Déu el tingui
en

sa

santa

—Amb destí a la Biblioteca del Cen
tre s'han rebut les següents obres:
«Diccionari Litúrgia» de Josep Braun
S. F., donatiu de D. Josep Grau;
«Código Civil de Catalufia», 4 volums,
de Josep Pella i Forgas, donatiu de
don Josep a Pelle. 1VIercés.
—En l'últim sorteig celebrat pel
Grup de subscriptors del guarda-roba,
resultaren amortitzats els títols cor
responents als següents números: i r,
ioo,

El

118, 136, 193.
vinent sorteig

s'avisarà

oportu

nament.

—Ens plau

donar

compte

nostre amic i soci del Centre

que

el

En Ja

cint Gonzàlez, que anys enrera havia
format part del quadro dramàtic de 1a
nostra Societat, després dels exercicis
pertinents efectuats bricantment, ha
estat ascendit a «Capità de la Marina
mercant».

cordialment a l'amic, i li
bon
èxit i prosperitats en el
desitgem
nou càrrec de la seva carrera nàutica.
—La llar dels esposos En Joan J.
Altabella i Na Josefina Casabayó, s'ha
vist enjoida amb el neixement d'una
filla. Al nou fruit de benedicció li ha
estat imposat en les fonts baptismals
el nom de Maria de la Purificació.
Rebi el nostre consoci i individu de
la Junta de l'Orfeó i la seva esposa,
la nostra més coral enhorabona.
—El dia de S. Josep celebrà la pri
mera missa a la Basílica de Montser
rat el Monjo d'aquell Monestir Dom.

Felicitem

Isidor Fonoll i
Dr. Montserrat

Oliver, apadrinat pel

i Turull i el
i
senyor.Josep Casajoana Oliver, Vice
president del nostre Centre. ,
Rebin tots la nostra més cordial fc
licitació.

Oliver
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SECCIÓ

DE FESTES

Programa pel
en

3

actes,

1
ct7abral
de 1929

mes

D i
El drama

13I

7

a

d'en J. Casanovas

PESCADORS1
14

Dia
Sessió

de Cine, projectant-se

variat

un

Dia

SESSIÓ

ESPECIAL

DE

un

posant-se

L'HERETJET
la

xstosa

i

EL

en

FORA

extens

Dia

Representació teatral,

escena

pellícules

D'ABONAMENT

programa

28
el drama

DE

popular sarsuela castellana

de

21

CINE,

projectant-se

programa

en

en 2

FERRERIA

LA
un

actes

acte

CABO PRIMERO
balx
el següent repartiment:

Simón
D. Fabian . . ,

Parejo
Juan
Colis

Sr. Calveras
Sr. Torrents
Ranchero 2 ''
Sr. Salvany
D. Victorio
°
» Derch
» Guinemón
»
3
» Oriach
Sargento
°
c»
» Oriach
4
» Bosh
Bosch
Melindree
„
°
»
» Bozzo
5
» N. N.
Vicente
Soldado 1.0
°
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ESPECIALITATS:
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