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DEL

MOMENT

Devem als nostres socis

una

detallada

explicaci6

de les recents festes que han tingut lloc amb motiu
de l'homenatge al mestre Pérez Moya i del Romiatge

Anyal

Montserrat.
els
devem així mateix — i des •de més temps
Però
—
enrera
els discursos pronunciats en la memorable
vetllada del 6o Aniversari de la fundació del Centre.
No podent incloir-ho tot en un sol número, havem ob
a

primerament la publicació
sols
d'aquells discursos,
per no interrompre el pla
començat, sinó per que de les festes últimes podem
fer-ne una ressenya interina i de primer moment, amb
tat per la solució d'acabar
no

poques paraules, deixant per al número pròxim la rela
ció detallada dels fets. Les quals paraules són, consignar
l'èxit més complert per als actes i per la significació

llur; primerament en

el concert que els tres orfeons, el
de la Pia Unió de Sant Miquel, el de Sans i el nostre,
donaren al Palau de la Música Catalana, en el qual el

públic
siasme
els

omplia la gran sala, aplaudí amb un entu
afectuosíssim el mestre, els orfeons i els cants,

que

quals

corprenedors per la massa d'exe
exquisit amb que els diuen tots
cantaires, ensenyats pel mestre Pérez Moya.
L'anada a Montserrat, es realitzà segons el pla ja
resultaren

cutants i per l'estil

els
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consuetudinari
guany

la

un

major

en

nosaltres,

devent

major relleu i grandesa
multitud que hi prengué

en

consignar-hi

part.

Resultaren sobretot, grandiosos la Missa
i el Concert que tingueren lloc el diumenge
tot

en

tots els actes per

Solemné
21.

De

parlarem més extensament i mentrestant do
la més càlida enhorabona a tots els organitzadors

en

nem

executants, i afegim la nostra signatura en nom del
Centre i de la REVISTA al merescut homenatge que amb
aquestes festes s'ha retut al nostre amic i mestre se
i

nyor Pérez

Moya.
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Vetllada del 60 Aníversarí
(Acabament.)
La Vida

pel

Rrnd.

Religiosa

FRANCESC

DE

P. TORRAS

(Resum)
Manifestà la satisfacció de trobar-se
una festa verament familiar.
Diu
que la religió en les societats catòliques
té d'ocupar el lloc Principal. En ks
altres societats científiques, artístiques,
deportives, etc., arreu, i, màxim en
els països cristians, la religió té que
ocupar sempre un lloc distingit. No se
la pot ni se la deu sostreure.
Recorda les últimes disposicions de
l'Emm. Sr. Cardenal primat, Dr. Se
gura, de que tota la premsa se n'ha
ocupat. Féu fixar d'una manera espe
cial l'atenció d'aquest punt a la joven
tut catòlica.
Diu que
el Centre
Moral Instructiu de Gràcia ha mani
festat sempre la seva religiositat i ca
tolicisme en tots els seus actes, ja pro
curant que la seva Biblioteca fos del
tot seleccionada i verament catòlica;
que la Revista del Centre sia verita
ble vehicle de catolicitat. Aquí fa al
gunes reflexions referent a lectures.
Recorda també aquell acte tan grandiós
de catolicitat i patriotisme del Centre
Moral en el Certamen d'En Jaume I
el
celebrat amb entusias
me i presidit
per les autoritats en el
Saló de Cent de la Casa Ajuntament de
Barcelona. No ignoreu, diu, la vida
religiosa dels actes essencialment re
en

Conqueridor,

ligiosos manifestats ja Dels

ment

m'han precedit

raula.
Des de la

en

que

digna

l'us de la pa

fundació de les seves Es
coles inculcà el Centre als seus recoma
nats, els principis religiosos amb pre

ferència

a

tot altre

principi. Aquí

feu

L

A

M

.A

3

la necessitat de que convençuts
els pares, eduquin ells i facin educar
bé els seus fills, i amb autoritats de
Sagrada Escriptura, de sants Pares i
pedagogs, manifestà la necessitat d'una
formació altament religiosa. Les cièn
cies humanes, digué, no són patrimoni
de totes les intelligències ; la ciència
divina, continuà, la religió, és patrimo
ni de tota intelligència i recordà les
paraules de Tertulià : que l'ànima ra
cional és naturalment cristiana. Es
necessari formar la intelligència i el
cor. La vida de la
intelligència és la ve
ritat; la vida del cor és l'amor. Els fills
que estimen de veres Déu, estimen els
seus pares i el
proïsme.
Alentà el Centre perquè continués
avant el treball que joiós ve desenrot
llant, ja fa seixanta anys, i encomanà
als seus socis de que mai s'avergonyei
xin del nom de catòlics, que acreditin
sempre la nostra Societat, la qual no
solament davant de Gràcia, sinó de tot
Barcelona i arreu ha de donar exemple
dels seus principis netament catò
lics.
Interpretant el sentit de la digna
Junta, que presidia aquest acte, dels
socis i demés presents, proposà, amb
motiu d'aquest solemne LX Aniversari
i escaient-se l'any Jubilar Pontifici' de
remetre efusiu telegrama a Pius XI,
reiterant-li la submissió i adhesió del
Centre a l'Església Catòlica, Apostòli
ca i Romana.
veure

Després d'aquest parlament, seguí

breu descans per a donar lloc a l'ar
de l'escenari per a la col.loca
ció de l'Orfeó Montserrat. I en el mo
ment oportú, els timbres cridaren al
públic i aviat en mig d'un religies si
lenci actuà la nostra gloriosa entitat
musical, presentant als socis i assis
tents, el següent exemplari de la tasca
un

ranjament
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de la data de
que ha desenrotllat des

sa

fundació.

Cumellas Ribó
Cumellas Ribó
Sancho Marraco

Deprecacions

L'hereu Riera
El dimoni escuat.

Muntanyes

Pregària

a

.

regalades

.

Millet

la Verge del

Remei
de la Cantata 78
Sant Ramon
Santa Agnès
Duet

J.

S.

Bach

Morera
Pérez Moya

demostració de les obres dar
rerament estudiades, les segiients
I

com a

fact
Tenebr
Sursum
Dintre el bosc

sunt

.

(sardana)

Victoria
Pérez Moya
Pérez Moya

Inútil és dir que foren cantades amb

aquella peculiar finor i equilibri de veus
a què ens té acostumats el mestre Pé

Fervorosos aplaudiments a cada
peça demostraven l'apreci i goig de
l'auditori.
A part dels quals havem
de consignar les felicitacions que rebé
la Junta de part de la majoria de les
persones invitades o que portaven al
guna representació en l'acte.
Seguí •aleshores la inauguració de
rez.

l'Exposició,

segons ressenyarem opor
tunament, i represa després la sessió,
es llegí el següent treball del Sr. No
gués president de la Congregació de
la Mare de Déu de Montserrat i Sant
Lluís, del Centre, el qual per lleugera
indisposició es vegé impossibilitat de
dir-lo

Les

personalment.

normes

Pontifícies

Social
Havem

de

l'Acció

Catòlica

parlat senyors

del nostre pas

sat.

Estem elaborant el nostre present.
Per aquest acte, per la solemnial mis
sa celebrada al matí, per les inaugura
cions que avui han tingut lloc, per l'ex

que ara havem vist, per el con
cert que havem oït, estem demostrant
el què és el Centre en el moment pre

posició

Cal tancar el cicle i parlar de
avenir.
I no pas, senyors, amb pretensions
profètiques, per endevinar o suposar
tan sols, ço que pot fer o deixar fer en
endavant el lliure albir dels socis que
avui hi són, i els que hi vindran demà.
Les societats, com els homes, tenen
de la
sempre al seu davant el misteri
pròpia llibertat; però tenen també la
llum del seu deure, i la fita del seu des
tí, i una cosa i altra han d'esguardar
a tothora : i sols per fixar, precisar i
remarcar aquesta ineludible ruta que
ei nostre caràcter ens imposa, podem
parlar del futur.
Gran responsabilitat és per la nos
tra joventut, de parlar de cara al
pervindre en aquest moment històric.
La primera temptació és portar i ex
posar a vostres ulls meravellats un
dossier de brillants projectes, de som
nis possibles que desvetllés un crèdit
de confiada admiració per nostres
ambicions nobles en vosaltres, i fins
un saludable optimisme en nostres ma
teixos companys per llençar-se enardits
des de
a una actuació poderosa i
sent.

demà,
Però,

senyors, reflexionem
als sagrats interessos
que indignament tenim en nostres mans
havem cregut que no era pas aquest el
nostre deure.
L'aplaudiment popular
pot ésser un mòbil honrat dels actes re
creatius, però no ho és en 1adminis
trac46 d'interessos espirituals. Ni les
nostres inquietuds estan per la manca
dels fàcils entusiasmes de la joventut,
per qualsevol novell ardit que s'oferei
xi, sinó en la manca de precisió en Po
rientació general de tota la llur activi
tat. I dic deliberadoment aquest mot,
molt Illtre. Senyor, demanant-vos hu
milment i sincera, vostre guiatge en
ascendent.
ho bé, de

cara
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•
aquesta convicció meva que l'expe
riència ens ensenya que el nostre perill
no està en la manca d'orientació gene
ral, sinó de precisió concreta en cada
moment, per la qual cosa, dintre del

catòlic general,

ens
complavem
secundàries, en sinuositats
inacabables, tal volta ens deixem portar

corrent
en

corbes

la deriva durant dies i mesos, i per
intermitències el nostre camí
esdevé trencat i fatigós, i arribem tard,
quan les millors energies s'than esmer
çat, jugant i discutint a la faisó d'irres
ponsables infants.
a

aquestes

Volem, doncs,

senyors,

en

aquesta

hora, afirmar els nostres deures per
manents, cada dia més grans, i més
sagrats. Havem de començar per con
vence'ns 1e que ho són més cada dia,
i que ara, després de 6o anys, els so
cis i les Juntes estem en una posició
molt diferent i molt més difícil d'a
quella en què podien situar-se els seus
fundadors. Hi havia aleshores els pro
blemes de doctrina. Feia tres anys de
la publicació del Syllabus de Pius IX,
però no hi havia l'organització discipli
nar de Pacció social.
No havent-hi ex
havia legislació.
no
hi
perimentació,
Es lluitava com es podia i com el bon
seny de cadascú li dictava. Nou anys
justos més tard, pujava al soli Pontifici
el Papa Lleó XIII i aviat totes les or
ganitzacions catòliques es varen haver
alçar a peu dret per escoltar les or
dres de Roma. I des d'aleshores ençà
l'han de repetir sovint aquest gest, per
escoltar reverentment el mot d'ordre
de la càtedra de la veritat. Ai d'aquells
que distrets no se n'adonen. Desgracia
des les societats catòliques que van
fent la seva via assegudes a la seva tau
la escoltant només les veus del carrer
o els remors interns de
les pròpies re
unions. Fatalment es trobaran al cap
quants anys, en que la seva obra
ja no se sabrà que és, desarticulada en

d'uns

la vida de l'Església, diferenciada de
les que han anat rebent la seva emprem
ta inesborrable, buides de la sava di
vina que volen participar i difundir.
La primera afirmació, doncs, de la
Joventut del Centre Moral, mirant l'a
venir del Centre, és la convicció i el
desig d'incorporar a la seva actuació
totes les normes d'acció catòlica, fent
que aquesta societat del carrer Ros
d'Olano de la barriada de Gràcia, no
actui sola, abandonada en el seu clos,
sinó continuament unida a la vida i a
l'acció general i particular de l'Esglé
sia Catòlica a la diòcesi de Barcelona.
Per Dret Canònic, el territori de
cada diòcesi es divideix en diverses
porcions anomenades parròquies, a ca
da una de les quals se li assigna una

església particular. La llei, doncs, ens
assigna una parròquia i una església:
la de Jesús de Gràcia; i en aquesta és
aquella en la qual ii correspon al Cen
tre desenrotllar la seva obra espiri
tual. Volem obeir el desig mani
festat pel papa Benet XV en la seva
lletra de

14

d'abril de

1917

sobre

l'obligació dels catòlics de restaurar
la vida parroquial, contribuint a que
la multitut dels fidels tinguin un sol
cor i un sol esperit, per tal que siguin
l'honor del

via.
L'obra

pastor

que el Bisbe hi

en

cabdal del Centre, l'herèn
cia que hem rebut dels seus venerables
fundadors, d'aquests homes que havem
admirat en les notes històriques d'a
bans, són les Escoles i la propaganda
catòlica. Doncs, bé : nosaltres volem
continuar la seva obra afirmant que la
societat ha de encaminar tot el seu es
forç a que les escoles siguin primària
ment educatives i en segon lloc intel
lectuals, tal com es desprèn de les pa
raules de Lleó XIII al cardenal La Va
lette.
«No es pot renovar en els infants el
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judici de Salomó i dividir-lo per un cop
d'espasa irracional i crudel que separi
la seva intelligència de la seva volun
tat. Mentre es conrea la intelligència

és necessari encaminar la voluntat a
l'adquisició dels hàbits virtuosos i a
la consecució del fi per al qual ha estat
criat l'home».
El mateix Papa en la carta «Militan
tis Ecclesi» diu :
«Cal que no solament la religió sigui
ensenyada als infants a certes hores,
sinó que cal que la resta de l'ensenya
ment exhali olor de pietat cristiana.
Si no és així, si aquesta aroma sagra
da no penetra i vivifica conjuntament
l'esperit dels mestres i dels deixebles,
la instrucció, sigui la que sigui, pro
duirà molt pocs fruits i tindrà gravís
sims inconvenients».
En últim lloc. L'escola no és pas tota
la nostra obra. Es un començament.
En l'esperit de nostres avant-passats la
nostra escola portava els nois a la con
gregació del Casal dels Llulsos. Avui
que això no és possible, el Centre és
qui té la inludible obligació d'educar i
organitzar la joventut que l'Escola li

entrega.

Aquest,

senyors, és el nostre proble
és l'avenir que les normes
eclesiàstiques senyalen al Centre Mo
ral.
ma

i

aquest

JOAQUIM

NOGUÉS

I

PINILLA

Immediatament pujà el President de
Joventut Sr. Samsó, a parlar de
Els nostres

problemes presents
concrets

Anem,

senyors, a acabar aquest acte.
moment en que el nostre es

En aquest

perit

està tan dolçament orejat pels no
bles i enyorats records de la història

s'ha desenrotllat dins les parets
per l'alenada renova
cants que recullen i
diuen al món de fora les més pures
emocions de nostra vida col.lectiva pre
sent; després que el meu amic i com
pany Sr. Nogués ha senyalat els ca
mins veritables i segurs, explorats per
aquells que posats en els cims espiri
tuals veuen clares les sortides dels via
ranys per als quals la humanitat aven
ça, em toca a mi dir-vos en quin punt
d'ells estem nosaltres : per on ens ve
una devallada cançonera que es
perd
sense fi concret per
les garrigues er
mes, i, per contra, on s'obiren els cims
que

d'aquesta casa;
dora d'aquestos

gloriosos cobejats pel jovent ardit, pro
metedors de nobles joies, de difícils

triomfs i de belles descoberts.
Aquest avenir immediat són els nos
tres problemes concrets actuals.
Exarninem-los sense més preàmbuls.
El Centre existeix per assegurar una
educació cristiana en les noves genera
cions que arriben a la vida. Per això
sosté unes escoles, i al seu entorn des
enrotlla una activitat sense altre objec
te (diu ben clar el Reglament) que la
propaganda catòlica.
Doncs, bé.
El fet inicial i dolorós que s'imposa
a la nostra observació, és
que els nos
tres alumnes un cop entrats al taller, a
la fàbrica o al despatx, perden ràpida
ment la fe i la virtut. Poc preparats,
inadaptats a aquest ambient on sovint
la corrupció hi desborda, l'adolescent,
s'avergonyeix de la seva religió, es
deixa arrossegar pels fanfarrons del vi
ci, renega pràcticament de les seves
creences, i cau en la immoralitat. I
no pot ésser d'altra manera. Ni la famí
lia, ni l'escola, ni el catecisme l'han
armat com calia; no era possible ales
hores, i ara es troba moralment aban
donat davant de les sollicitacions i pe
rills que per dintre i fora l'amenacen.
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Les causes d'aquest estat lamentable
són nombroses, però una paraula les re
sumeix totes. L'apatia general en to
tes les classes de la societat.
Hi ha
una mena de fatalisme molt
generalit
zat, que fa acceptar com un mal inevi
table la fallida moral de la joventut
obrera.
I aleshores, senyors, per què obrim
escoles? è Per què sostenim els nostres
Centres?
Si l'obra realitzada a l'escola cau
arruïnada abans d'acabar-se, si les nos
treS institucions han d'emparar joven
tut sense creences ni moral personal,
encara que n'aparentin de
pública, è què
en
queda dels fins de la nostra socie
tat? è De quines institucions podem re
fiar-nos per assegurar la continuació
de la nostra civilització cristiana, per
respondre als clams dolorosos d'auxili
de l'Església, per posar remei a aquest
flagell de l'adolescència moralment

abandonada?
•

Senyors

socis del Centre Moral de
nostre problema d'avui és
tutela moral de la nostra

Gràcia: Fl
aquest : La

joventut.
L'escola primària és una obra abso
lutament insuficient.
L'obra de l'escola s'acaba a l'hora
crítica. El noi desapareix del davant del
mestre, i de davant del Sacerdot al mo
ment del

perill,

va a passar frec
Per això avui per
tot arreu se sent el mateix clam. Tant
se val
que siguin bisbes francesos, com
belgues, alemanys, americans o asià
tics; tots amb el Papa Pius XI al da
vant, clamen urgentment per l'aposto
lat de sacerdots i laics en favor dels
a

frec

de

quan

l'abisme.

adolescents inexperts.
Havem de resoldre, doncs, com a pri
mer problema actual
nostre, la conti
nuació del contacte que s'ha establert
a l'F„scola
; i en segon lIoc, l'eficàcia
moral

d'aquest

contacte.

L

A

M

Cal establir-lo a base de les neces
sitats que el jove sent;
però ha d'anar
a remeiar no sols
aquestes, sinó que
com fi immediat
per part nostra, ha
d'anar a remeiar-ne unes altres
que ell
no

sent.

Es

a dir que havem .de realitzar una
obra doble. Per una banda, el que ells
volen ; per altra, el que ells no volen.

Escolteu les paraules d'una gran
«Els joves treballadors—diu

autoritat :
—són més

pohres cle vida religiosa
de riqueses materials.

en

De
de catecisme no en serven
res més
que una sèrie d'actes manats o
prohibits, dels quals no en comprenen
pas el sentit. El seu pensament íntim
és que això estava bé pels temps que
anava a l'escola. Després ja han d'és
ser com els homes
grans, com son pare.
Quan s'és gran i es treballa s'està
fatalment en pecat. A més, matí i tar
da senten improperis i burles de la re
ligió i del clero ; la inexperiència, la
crisi de pubertat, les seduccions dels
companys, tot fa feix, tot els arrossega
i els sedueix.
En fi, al cap de sis me
sos d'haver deixat
l'escola, la major
part ja han deixat les pràctiques reli
cara

les

que

no

lliçons

gioses».

Això són paraules

del savi Abbé Car
fundador de la Joventut Obrera
Catòlica de Bèlgica, però per aplicar
les aquí no havem de canviar ni un mot.
Aquesta misèria que l'adolescent no
sent, nosaltres li havem d'advertir ;
aquest remei que ell no busca, nosal
tres li havem de donar. I li havem d'advertir amb tanta força,
havem de
donar en tal dosi, que és pueril pen
sar-se que amb una
plàtica setmanal
sostindrem aquest edifici de la cons
ciència cristiana que va caient, un tros
cada dia.
Per tant, senyors, passem revista
breument a les obres que nosaltres po
dem oferir a la nostra joventut.

din,

•
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Primerament :
Una adequada activitat religiosa en
actes de culte propis de la Societat;
en els quals per la nombrosa assistèn
cia de Socis, seriosa organització, bon
gust i exactitud litúrgica, i activa par
ticipació de tots en la celebració dels
Sagrats Misteris, hi trobin els joves
el fort nodriment espiritual i la comu
nicació freqüent amb les deus de la
gràcia que els cal per conservar la fe
en l'enteniment, i la santedat en l'àni
seduc
ma, en mig de les dificultats i
cions dels nostres enemics.
En segon lloc:
L'Escola nocturna.—Els nostres es
forços s'han d'encaminar a fer-la pro
fessional i comercial, que per la força
del seu prestigi imposi una forta dis
ciplina educativa, i que per la seva am
plitud contingui normalment una in
tensa

En

catequesi religiosa.

tercer lloc :
Les lectures.—Dia amb molta raó
l'anterior ministre d'Instrucció públi
ca de França:
«La veritable educadora
de nostra joventut, avui no és l'Esco
la ; és la Premsa». I aquí, entre nosal
tres, mentre els llibres de la nostra Bi
blioteca dormen coberts de pols, els
nostres xicots devoren, més o menys
amagadament, les revistes de cine,
d'esports, en una paraula : tota la lec
tura del quiosc i del carrer.
Es, doncs, necessari dotar el nostre
Centre d'abundor de lectures de tota
mena, sanes, on en mig de tot ço que
els interessa per l'edat, hi hagi una li
teratura honesta i educativa i una forta
contribució a la cultura general.
En quart lloc :
L'Associació.—La nostra associació
de Joventut s'ha d'orientar vers l'efi
càcia social professional. Així única
ment serà estimada i honrosa.
Quan
per la seva potència numèrica i per la
qualitat dels seus membres pugui ac

el contracte del treball, en la
legal dels socis aprenents o de
pendents, quan assoleixi derivacions de
caràcter econòmic, aleshores serà una
força positiva i el fruit tardc.,ral curull
de sanes llavors que el Centre fretura.
I en últim lloc:
Les distraccions i els esPorts.—Que
per la seva organització, pel seu caràc
ter selecte i fi, per la depuració del
gust, i proporcionada i discreta fre
qüència, lluny de rebaixar els seus
adeptes, els comuniquin la sanitat del
cos i la gentilesa de l'esperit, i el sua
víssim equilibri cristià de totes les acti
vitats humanes.
Aquesta és, senyors, la nostra con
vicció. Déu faci que en complir-se el
pròxim decenni immediat, els setanta
i
anys del Centre, una legió de sincers
ferms cristians, models de civilitat, de
cultura i de creences, ocupant aquests
mateixos llocs de Presidència i de pú
blic que nosaltres havem de deixar,
demostrin el nostre encert, beneeixin
nostra memòria i ens descarreguin da
vant de Déu de nostres responsabilitats
personals i collectives.
tuar

en

situació

ANTONI SAMS6

I

Bozzo

Després d'aquestes Paraules, el se
Parròquia de Jesús,

nyor Rector de la

del Sr. Bisbe en l'acte,
la
sessió
amb breus paraules de
clogué
comiat, d'aprovació de les idees verti
des i de felicitació per l'entitat que tan
bella prova de vitalitat social i cristia
na havia donat en la data del seixanta
Aniversari. Res més cal afegir-hi,
digué aleshores, car el croquis de la
Societat que s'havia dibuixat era coin
plert en tots els seus aspectes, i la visió
de l'avenir donava així mateix la ve
ritable llei del seu expandiment
creixença normals dintre les caracte
rístiques essencials de la seva funda

representant
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ció.

I amb llargs
memorable.

aplaudiments

aéaba

I ara nosaltres, en donar aquest breu
.trasllat de l'ideari vertit aleshores, no
.creiem cedir en res a la impressió ca
lurosa del nzoment, cloent la ressenya
.amb un altre mot de felicitació a la
junta i a tots els oradors, Orfeó i Grup
Pictòric que prengueren part en la fes
ta, per haver-li donat aquest sentit aca
clèntic i alliçonador, en el qual tots els
..socis hi han pogut enrobustir la seva

coneixença

de la naturalesa de la So
cietat a la qual pertanyen, i saturar-se
de fe i d'optimisme perqtth sota la be
nedicció divina posin el seu esforç amb
tota noblesa i desinterès al servei de
la gran obra cristiana d'apostolat que
el Centre pot i deu realitzar en enda
vant.

Sigui
lemnials

gis,

FELICITER IN

tan

doncs el mot final aquells so
auguris dels concilis carolin
adients en aquest moment :

DOMINO

MULTIS ANNIS

10
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LA
VIDA
Febrer...

OSTRA
ESCOLAR
Març...

Abril...

Durant

aquests tres mesos, des de la darrera
crònica ençà, la vida de l'escola ha

continuat normalment, celebrant de la
manera acostumada les vacances del
Carnaval i de la Setmana Santa, i ame
nitzant el treball de les aules amb al
gunes sortides a la tarda, i amb algu
nes excursions de tot un dia sencer.
Aquestes foren la del dia 23 de febrer
i la del dia 14 d'abril respectivament.
El dia 23 de febrer, agafàrem el tren
fins a Molins de Rei.
Des d'ací enfi
làrem cap dalt de Sant Bartomeu de la
Quadra. Magnífiques plantacions de
pruners i de presseguers poblen aquells
conreus assolellats, qui acaben de des
plaçar-ne del tot la vinya, i és possible
que facin recular els pins i tot. Exem
ple vivent de geografia econòmica. Ja
arribats dalt de la carena, visitàrem

l'antiga església,
guiats

massa

deformada,

per les explicacions del bon se
Rector.
Transmuntàrem la serra
nyor
i devallàrem cap a la Rierada. D'a
questa interessà a tots, els poblaments,
posats tots en els recolzes i petits mean
dres de la fossada de la vall, a la banda
de dalt, orientats cap a mig jorn. Sem
bla estrany que es conservin uns pobla
ments així, tan medievals a tants pocs
quilòmetres de Barcelona. L'excursió
terminà a la floresta, propiament. Aeí
dinàrem, ja tard, i després de donar-se
cada escolar a les seves plasenteries
preferides, prenguérem el tren de re
torn, directe cap a la Capital. Havem
aconseguit el nostre objecte, sense cap
destorb.
En la segona excursió vam tirar cap

Florit,

el moderníssim pobla
la desembocadura de
Valldaura a la ribera de Sant Cugat.
L'itinerari consistí en seguir la ruta
de Sant Medí i guanyar el collet a fil
dret pel darrera d'aq-uest. A dalt, a la
vista dels dos paisatges esmorzàrem.
Devallàrem boscos a través fins a la
font de can Cerdà, on reposàrem una
estona. Després ja no deixàrem el camí
ral i la carretera fins al rieral.
Rebérem una certa contrarietat de
trobar la vegetació tan endarrerida,
efecte palès i vivent de la perllongació
del fred. Les vinyes amb prou feines
encara borronaven i els sembrats escas
sament tot just. No hi ha que afegir
per això, que les espècies d'herba que
cercàrem les trobàrem encara massa
poc crescudes, per als objectes princi
pals que ens proposàvem. De totes ma
neres, no ens enduguérem pas l'herba
ri buit del tot. I donava bo de sentir els
escolars amb poms d'herbes a les mans,
anant definint les llurs característiques
i cantar-ne la família, espècie, sub clas
se i classe.
Després de dinar a la vora de la rie
ra, s'organitzaren les corredisses de
costum, fins a mitja tarda. En aques
ta hora, reemprenguérem la caminada
riera avall fins a Montcada i d'ací a
Sant Andreu, sempre a peu. L'autobús
acabà de menar-nos fins a casa.
La jornada havia estat plaent de
debò, i tots ,ens acomiadàrem, fent
vots per repetir-la aviat.
a

Mont

TASCA

ment format

en

loventut
Per raó de l'abundor d'original re
dactem amb tota brevetat les nostres
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S'han realitzat sens contra
les excursions, visites i confe
rències anunciades. Mereix ser con
signat el nostre agraïment al Sr. Du
ran i Sampere, per les atencions que
,ens
tingué en la visita a l'Arxiu his
tòric de la ciutat.
Per al vinent mes tenim el següent
notes.

tunament

temps,

reunió.

Dimecres

i.

nyor Bach.

Dijous

Conferència pel

se

A les deu. Sessió selecte
de l'Epopeia de l'E

2.

Projecció

de cine.
verest.

Diumenge

5.

A dos

Missa ordinària.

quarts

de nou,

Dimecres 8.
A dos quarts de vuit
de la vetlla Reunió i Conferencia so
bre el tema «Discussions actuals sobre

l'Eucaristia».

Dijous 9. A les vuit. Missa can
tada i Comunió a la Parròquia de Jesús
,amb motiu de la Primera Comunió de
l'Escola del Centre.
Diumenge 12. A dos quarts de Vuit
Missa ordinària. Sortida fotogràfica.
Dimecres 15. A dos quarts de vuit
de la vetlla Conferència sobre «Geogra
fia humana», pel Sr. Angel Grau.
Dijous 16. A les io de la vetlla,
Conferència sobre Poblet.
Diumenge 19. A dos quarts de nou
Missa ordinària.
Dilluns 20. Excursió amb autocar
a Poblet.
Inscripció limitada. Vocal
senyor Nogués. Sortida a les 5 del matí.
Dimecres 22. A dos quarts de vuit,
Sessió ordinària i Conferència.
Diumenge 26. A dos quarts de nou
Missa ordinària.
Dimecres 29. A dos quarts de vuit.
Sessió i Conferència sobre «La festa
de Corpus».
Dijous

ne

a

tència

la
a

30.

A les

Parròquia.
la

Corpus

Processó

10. Missa solem
A la tarda assis
en la ciutat. Opor

el lloc i hora de

Chisti

Recordem

als socis del Centre i als
Seccions la conveniència
d'assistir a la Processó del Corpus de
la nostra ciutat, que sortirà de la Santa
Església Catedral Basílica el dia de la
festivitat de Corpus (30 del corrent
mes), a les cinc de la tarda.
Aquest és el desig de l'Excellentís
sim i Reverendíssim Sr. Bisbe de Bar
celona al qual és un deure nostre cor
de les

programa:

s'indicarà

seves

respondre.

Oportunament es donaran les ins
truccions pertinents respecte al lloc i
hora per a assistir al solemnial acte.
Són pregats també els socis d'assis
tir el matí del mateix dia a l'ofici so
lemne de les deu, que es celebrarà a la
nostra Parròquia i al qual ha estat in
vitat el Centre pel Reverend Rector
Consiliari nostre, Mossèn Marcelí Gar
riga.
Processó

del

Corpus

de Gràcia

El dia 2 del vinent mes de juny tin
drà lioc la Processó del Corpus de la
nostra barriada, que enguany, segons
el torn establert, sortirà de l'Església
de Sant Joan.
El Centre, com tos els anys, hi as
sistirà (si Déu ho vol) corporativament,
amb la seva bandera i banda de mú
sica.
La Junta Directiva, tenint en comp
te la importància de l'acte, es dirigeix
a tots els socis, actius i
protectors, or
feonistes i socis de Joventut, recoma
nant-los la seva assistència, amb la
que retran homenatge a la Divina Ma

jestat,

acompanyant-lo

en

son

pas

255252SZES252.125
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barria4

triomfal pels carrers de la
Com de costum, seran designats per
sorteig entre els socis actius, el pen
donista i cordonistes d'enguany, lo
qual serà comunicat oportunament als
interessats.

NOTICIARI
Primera Comunió del nois de l'Escola
del Centre

corrent, diada de l'As
censió, seguint la tradició le cada any,
a la Parròquia de Santa Maria de Grà
El

dia g del

cia es celebrarà la festa de la Primera
Comunió dels nois de les nostres es
coles.
Assolirà aquest acte tota la solem
nitat acostumada ; els mateixos nois
cantaran la Missa i faran la renovació
de les promeses del Baptisme segons
el ritual establert.

Els nous combregants, un cop aca
bat l'cte religiós, seran obsequ5ats
amb un desdejuni a l'estatge social.
La Junta Directiva, al notificar per
medi del portaveu de la Societat la ce
lebració d'aquest tan importantíssim
acte, convida tots els socis del Cen
tre, de Joventut i de l'Orfeó perquè hi
assisteixin, esperant que amb la seva
presència contribuiran al màxim es
plendor que deuen revestir aquestes
festes principals i més significatives
per la Societat.
— La llar del nostre estimat consoci
N'Antoni Samsó Bozzo, Vice-Secreta
ri del Centre i President de la Joven
tut s'ha vist enjoiada amb el naixe
ment d'un nou fruit de benedicció.
Repetim la nostra més coral enhora
bona al preuat amic i a la seva dis
tingida esposa, desitjant que, junt amb
els altres fillets que Déu els ha conce

de les dolceses fami
liars per molts anys.
Amb igual motiu felicitem i donem
l'enhorabona al també soci del Centre
En Salvador Garriga i a la seva dis
tingida esposa pel naixement d'un al
tre fill, el qual ha estat batejat amb
els noms de Ramon, Joan i Francesc.
Que Déu els hi en deixi veure força

dit, puguin gaudir

goig.
— El
Círcol Catòlic de Gràcia ce
labrà la seva festa Principal del Patro
cini de Sant Josep, el diumenge, dia
zt d'abril últim.
A l'acte religiós del matí, que tin
gué lloc a la Parròquia de Sant Josep
de Gràcia i al qual fou invitat el Cen
tre, hi assistí en la seva representació
el Sr. Vocal d'Escoles, D. Josep
M.a Camps Arnau.

Atentament invitat el Centre per
de Portants de Tàlem, de
la Parròquia de Sant Josep de Gràcia,
assistí una Comissió del mateix a l'ac
te solemníssim de portar la Sagrada
Comunió als malalts impedits de la fe
ligresia, el diumenge, dia 7 del passat
abril.
També assistí el Centre al solemne
Via-Crucis de la barriada de Gràcia,
en
que, en virtut del torn establert,
de
Sant
sortí
de
la
Parròquia
guany
Joan el Divendres Sant, al matí.
—

l'Associació

— La Societat Anònima «El Tibi
dabo» ha tingut l'atenció, que agraïm,
de remetre'ns algunes targes de boni
ficació, les quals en ésser exhibides
es
en les taquilles del F. C. Funicular
facilitarà pasatge reduït de pujada
baixada al qui les usi, i mitjançant
les condicions que senyalen.
Algunes d'aquestes targes han estat
entregades a les escoles i als grups de
Joventut per a la seva utilització.
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Els socis que desitgin aprofitar-se
avantatges que ofereixen les tals
targes, poden dirigir-se a la presidèn
cia del Centre, la qual tindrà molt gust
dels

en

complaure'ls.

OBITUARI
Han mort
D. Pau Sagrera Bosch.
Molt Illustre Sr. D. Josep Franquet
i de Dara, Baró de Purroy.
D. Andreu Bohera Oliver.
D. Antoni Freixas.
D.a Elvira Bartolí, Vda. de Terres.
Socis del Centre.
D. Maria de Lourdes de Ologuer
Pelui, filla del soci del Centre D. Lluís
Pérez Samanillo.
D. Maria de Gràcia Balada i Carol,
esposa, sogra i àvia, respectivament,

L

A

M
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dels socis del Centre D. Francesc Mas,
D. Francesc Dalmau i D. Francesc
Dalmau Mas.
D. Maria Monteis de Lairisa, espo
sa i mare, respectivament, dels socis
D. Josep Lairisa i Joan, Josep M. i
Anton Lairisa i Monteis.
D. Maria dels Angels Minoves Pla
de Valldeperas, mare del soci del Cen
tre D. Santiago Valldeperas, i la mare
i sogra, respectivament, dels socis del
Centre D. Josep Fornells Bertran
D. Pere Guiró (q. a. c. s.)
Preguem per les seves ànimes.
Per manca d'espai i de temps dei
de fer menció dels actes del Ro
miatge a Montserrat i de la festa de
germanor celebrats últimament. En el
número vinent, si Déu ho vol, en par
larern amb l'atenció que un i altre es
mereixen.
—

xem

14

525252525252.52525252525252525252575252525=5?..52.52E=525-25257.52RS2

0

SECCIÓ

Programa pel
Día 5:

DE FESTES
de

mes

Maig

de

SELECTA SESSIÓ DE CINE, varíadíssím

1929

programa

de

pel•lícules.
Día 9:

Extraordínàría sessió de Cine.

Día 12:

Projeccíó d'un selectíssím programa de pel•lícules, projec
tant-se l'interessant film de més gran actualítat, cedít com
exclusiva al nostre Centre per a projectar-se a Gràcía, per
la important Casa Cinaes:

El Concordato
Día 19:

entre

Italia

y-

el Vaticano

Sessíó especíal de teatre a càrrec del quadro escèníc, amb la
representacíó de la xístosa comèdía catalana en 3 actes

Lo Plet cleri Balclomero
prenent-hí part els Srs. Vicente, Montero, Alsius, Torrents,
Calveras, Bozzo, Masip, etc.
Día 26:

Escollída Sessíó de Cine.

Nota:

Amb motíu del canví d'hora,
a les 5 72 de la tarda.

Día 30:

FESTIVITAT DE CORPUS. Atesa la festívítat de la
díada,no es celebrarà cap acte en el Centre, per a poder assís
tír a la Solemne processó de Corpus que sortírà de la Santa
Catedral Basílica.

Aquest

número

Tipog,rafia Empori5)1n,

S.

ha
A.

passat
•

per

Telèfon 15216

tots

la

els

actes

censura
•

començaran

a

governativa

Ferlandina, 9 i

•

Rareelona

Ajudem

Cases que recomanem

GÈNERES

DE

als que

ens

ajuden

PLINT
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LOS DOLLARS
CARRER

DE

SALMERÓN,
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:

GRÀCIA

Disponible

Anunciant-vos

a

Or í Rama
prolegízz la nosíra obra
DEMANEU PREUS

Cases

Ajudem

que recomanern

als que

ens

ajuden

Companyia Trasallanlica
Vapors

tonew
Es pa nyo 1 s

Serveis
DIRECTE:

Regulars:
Espanya -New

Nord

Espanya

a

7

a

Expediclons

a

l'any

npus
liotel,

T, S.

lefonla.Orques
tra,Capella,etc.
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