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Cases que

ijudern

reeornanern

ais que

eus

ajuden

CAFÉ,S
TORREFACTES

09kagyE0
MÉS

EL

EX

Casa Central:

Salrner6n, 124 (cantonada Montseny)
Sucursal Sabade11:

Preus

especials

per

Plaça

a

Pi

Margall,

16

BARS

URANTS,
LLETERIES
RE

La

I
SOCIETATS

de 100 grams de cafè, que presenti aquesta
Revista, amb una capsa de pastilles de cafèamb
llet, de la merca .El Exploradors, de Logroito.

Casa

Central

obsequiarà a tot comprador

-

-_-_,-----_----

C1ONFITERIA

"

ESTISORA"
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BOU

SASTRERIA

VILA

Casa Centra1: Salmerdn. 101
Sucursal: Verdi. 54 (Gracia)
• • •

Dolços

1 pastes fines : Víns de marca
Espectalitat en els encàrrecs

ELEGÀNCIA

í lícors :

Bomboneres

:

Caixes de luxe

cellanes fines, pròpies per
EL

MILLOR

a

XAMPANY

Por

Encàrrecs

naajor

BONS

PREUS

presents
CATALA

ESTEVE LLACH-TOSSA
Ei troba en 1ea millors confiteries

I

calrnadoz

Rebudes les novetats
a
la temporajla
d'esti.

per

detall:

DOLCERI A BOU

SALMERÓN,

89

Cases que

Ajudem

recomanem

Garans

Fixe

ètiques

Salraerón, 47

Grans colgeccíons

SEDERIES,

ajuden

Magatzems

Les A
Preu

als que ens

en

Telèfon 71984

l'úliíma novetat desfiu

LLANERIA í

COTONS

en

FANTASIA

Mantons de MANILA autèntícs

Tapets

fil

esiampats

í cretones :
Seda a

Esiors, MALLES

PREUS

(,
Barnusos,

trajos

per a vísíllos : Bànoves

BARATISSIMS
1 gorres

de

bany

Llenceria a preus de fàbrica: Secció especial per
TOT

BO

I

a

dols

BARAT

ESCULTURA RELIGIOSA

JOSEP M1ACAMPS I ARNAU
111~1111E~111

Carrer Montseny,

77

Barcelona

(Gràcia)

Cases que

Ajudem

recomanem

als que

ens

ajuden

GRANS MAGATZEMS

ES

LES C I LU
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alfes novefais per estiu en
SEDERIA, LLANERIA, COTONS í FANTASIES
Qrans exisfèncíes

en

MANTONS DE MANILA,
ECHARPES í MOCADORS pinfats í brodafs

Esplèndít assortít

CASA ESPECIAL EN

OLLÉ
Salmerón,

en

Preu

ARTICLES DE DOL

Y

SALVADÓ,

113 i Sani Marc, 2,

4 1 6

Estorería

r

S.

Telèfon 73752

r

en

Fíxe

C.

Barcelona-Gràcia

JOSEP MEIIIIMONS

Espartería
Fàbrica de Persianes

Vdua
•

de

J. Carall

Venda i

reparació

totes

per

a

Senyores

de

Persianes
de

Peluqueria
Plaça

Ritta i Taulet, 18

BARCELONA

menes

Corlines orientals
pita, bambú, cep i
vidre
119, davani Plaça TrIlla
Sucursal: IISTÚRIES, 11

BARCELONA

Tallar el Cabell.
Onaular
Rentat dei

.

Ptes. i`oo
‘5o

Cap

.

O

FL AMA

i
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CASAL
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ROS

DE

OLANO,

7

í

9

BARCELONA

N úm

ANY

67
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LA

PERFECCIÓ CRISTIANA
(Continuació)

L'ordre presideix l'evolució

tats

superiors

de

la mateixa

de les nostres facul

que presideix
L'experiència ens ensenya que tots
regits per una llei universal de finalitat,
manera

tota la creació.

éssers

els

són
de la infinita Saviesa del Creador.
i els éssers inferiors obeeixen aquesta llei d'una
manera irresistible.
L'home, en canvi' té el privilegi
d'obeir amb plena llibertat.
I;home ha estat cridat
a col.laborar a la realització del
pla diví. Cada vegada
que per medi d'un acte conscient i lliure de la intel•
ligència i de la voluntat, camina envers de la seva fi,
l'home es perfecciona; cada vegada que, delibetrada
ment, rebutja o s'aparta de tal fi, peca, s'arruïna i

expressió

s'empetiteix.

Només Déu, l'Ésser infinit, és capaç de proporcio
a les nostres facultats l'aliment
que pugui satis

nar

fer-les.
Sant Agustí, instruït pels desenganys i per l'anà
lisi de l'obra creada, exclamava : «Ens heu fet
per 2V6s.
oh, Senyor; insaciables són els desigs dels nostres
cors, fins a tant que en Vós puguin satisfer-se».
Segons sant Tomàs la perfecció, per l'home, con
sisteix en poder assolir la seva fi, i aquesta fi és el
Bé increat, Déu.
•
I contemplant la realitat des d'un punt de vista
sintètic diu que la perfecció suprema d'un ésser con
sisteix en arribar a posar la seva fi: i encara amb

fl
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més pregonesa, diu : La perfecció de la criatura racio
nal és la de veure's unida al seu principi, perquè, afe
geix el sant Doctor; Tot ésser es perfecciona segons
la intensitat amb què s'uneix amb son principi.
En realitat, aquestes dues darreres fórmules vénen
a ésser equivalents.
Déu, principi i fi de totes les cria
és
llur
fi
tures,
perquè també és llur principi. Essent
no hi havia fora d'Ell, fins a
PÈsser
primer,
Déu,
tant que Ell el creà, altre ésser que pogués fixar-li
un terme a la seva
intenció creadora.
ll'aquí que,
com expressa mantes vegades el benaventurat Ruys
broeck, essent Déu 1Esser per excel.lència, el Super
Esser, necessàriament la seva bondat intrínseca ha
d'ésser superior a tot altre bé, l'amor d'aquesta Bon
dat ha d'ésser superior a tot altre amor: és, doncs,
intrínsecament impossible que la seva voluntat obeeixi
a altra cosa que a la infinita Bondat de sa pròpia natu
ralesa.
L'epfleg de l'Apocalipsi, conclusió dels Llibres ins
pirats, ens deixa entreveure, en el judici final, Pes
tat de les ànimes ja fixes per sempre en el bé o en
el mal, i proclama en aquests termes la sentència del
Jutge sobirà: «Ja sóc ací, diu el Senyor, m'he afa
nyat a venir; duc amb mi la soldada que correspon
a les obres de cada u.
Jo sóc l'Alfa i l'Omega, el Pri
mer i el Darrer, el Principi i la Fi».
Nosaltres venim de Déu i cal que retornem a Ell,
escriu Pillustre bisbe, Monsenyor Waffelaert. Tota
la vida de perfecció consisteix en conèixer i reconèixer,
d'una manera perfecta, a Déu com nostre principi i
nostra fi, i d'una faisó així mateix perfecta saber
a Ell.
En Pordre

retornar

natural aquesta unió amb Déu no pot
fer-se d'una forma immediata. En l'ordre actual aques
ta unió hi és. La caritat que té a Déu per objecte di
recte, ens uneix, sense necessitat d'intermediari, a
la nostra Fí.
Sant Pau ens aconsella que per medi de les vir
tuts i els dons, ens atancem a la caritat, perquè ella
és el nexe de la perfecció, la deu de la pau que el Crist
vol que regni en les nostres ànimes.
En el cel, quan el Bé infinit, objecte adequat i des
bordant de les nostres potències de conèixer i d'amar,
es revelarà a l'ànima tal com és, la voluntat s'unirà
a Ell d'una manera irresistible i mai més no podrà se
parar-se'n. L'unió a Déu serà un exercici continuat
de contemplació i d'amor, i per l'ànima vindrà a ésser
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una
pau ininterrompuda, sense possibilitats de
defallença, en la possessió de la seva fi, i un estat de
beatitud perfecta.
«En aquest estat, diu sant Tomàs
d'Aquino, la unió amb Déu s'opera per un acte únic,
seguit i sempitern».
com

En la nostra vida de prova, Déu no se'ns presenta
només que en els béns .efímers i
fragmentaris, els quals
reflexen enigmàticament i d'una manera força defec
tuosa, la Bondat suprema. La nostra voluntat es veu
sollicitada i distreta per moltes causes diverses, i la
vida interior està subjecta a inevitables fluctuacions,
a la discontinuïtat.
D.

(Seguirà)

CARD. MUCIER

LES MEVES PROSES
V

LOURDES
A la benemèrita Hospitalitat
de Nostra Dona de Lourdes.
Heus aquí un nom.
Però, quin nom! EI1 sol om
la boca d'una infinitat d'ànimes i el cor de totes
les multituds. La Verge Blanca l'ha pres per palau
i sèu del seu tron i les nacions han
corregut a retrer-li
llur vassallatge. I allí, voltada de
muntanyes, sota
la blavor d'un cel immaculat, esguarda als
pobles, som
riu amorosa i amb dolçor de mare guareix les ferides
dels cors dels seus fidels amb aigua puríssima que
besa ses plantes i fa florir els roserars a son entorn...

plena

*

Els

*

*

malalts ocupen en forma de cercle tota l'ex
Hora solemne i augusta. Sols el suau re
moreig del Gave, i el pas frisós d'un lleuger ventitjol
per entre el brancam dels arbres, dóna fe de vida en
aquell moment. De sobte, un himne eucarístic fereix
l'espai. El Senyor dolçament embolcallat d'humilitat
Diríeu que els malalts estan tots en èxtasi.

planada.

s'apropa.

3
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Els

cants de

Fill de David
aquelles muntanyes

glòria

al

tot

pujant cel

i les abetoses
ho repeteixen al pas de l'oreig, i els ocells paren les
seves cantúries, per escoltar-ho millor...
Un sacerdot braços en creu prega en veu alta i els

amunt ressonen per

pelegrins

responen

Senyor guariu

a

cor:

nostres

malalts!

Cada malalt espera el pas de Jesús amb els ulls
humils i el cor fervent. L'Amor el mira, en conçola
i aquella ànima sent el què jamai el món li farà sen
tir... Jesús li ha parlat al cor, però no sap dir el què
li ha dit; li ha omplenat d'un desig insospitat, d'un
goig sense límits ; i aquell malalt, probrisó malalt,
plora. Però quines llàgrimes aquelles! Que en
diuen d'afectes i de coses! Quina roentor hi ha dei
xat la divina mirada a l'ànima del malalt humil...
Oh conço1 de la veritable Religió! El descregut
que espera veure amb els ulls del cos per creure, no
sabrà jamai compendre el miracle íntim realitzat en
l'interior del cor humà, miracle que es repeteix cada
dia, en tots els malalts. Per això tornen del seu pele
grinatge, radiants, animosos, ardits. Jesús els ha con
fortat. No els ha curat a molts les seves dolences i
sofriments, però sí que els ha mostrat a tots l'afecte
intensíssim del seu Cor i els ha ensenyat a ésser per
severants i soferts, a tenir confiança en Ell que tot
ho pot i en aquella Verge Blanca de graciós somriure...
*

*

*

als peus_ del Gave de Pau s'ha convertit
deliciosament poètica. La Naturalesa
ha decorat admirablement tots els seus voltants, veri
tables espectadors silenciosos, marc únic a la grandesa
de les quotidianes processons eucarístiques.

Lourdes

en

una

població

*

El

pis

del

*

*

pelegrí un cop finides les oracions i actes pro
Romiatge, es• complau en visitar el monumen

Via-Crucis, d'una valor considerable; la casa
diva, tota humil, de la benhaurada Bernadeta ; la
tal

na

col
lecció sense fi d'establiments abarrotats de gent; i
tantes d'altres coses...
Però el romeu català no deixa
de visitar la que és Reina i Senyora de la seva terra :
la tan formosa Verge de Montserrat, que es troba en
un altar de l'església parroquial de Lourdes.
Trobant-nos-hi en ocasió de que no hi havia pele
grinació catalana, anàrem a fer una filial visita a la

52525252525252525252R525?_52.5252.5"E.57525257525252.525Z5252.5-25-25252R52.5252

Verge Bruna,

peus, pregàrem
davant la seva
imatge, quan sentim que algú se'ns apropa i ens pre
gunta amb veu emocionada i en perfecte català:
—Sou catalans vosaltres?
Tota la vida recordaré l'impressió que em produí.
Abans de marxar hi vàreig portar com a últim
obsequi, els ciris que ens havien sobrat de la processó
de les lluminàries... i diria que em va somriure.
uns

moments.

i

agenollant-nos

Estàvem

encara

*

El

*

als

seus

postrats

*

adalerat en direcció a Toulouse i
enteniment encara hi passejaven vivament

tren corria

pel

meu

dos

noms :

Lourdes, Montserrat, Lourdes...

FERRAN

VICH

IMPRECACIONS DE
CAMILLÍ-1

Fa bastant temps un impuls d'exercici literari ens
de Cor
portà a traduir les «Imprecacions de
neille.
La velleiat de publicar la traducció em seduí
un moment.
M'adoní, però, a temps de la part de
vanitat i de l'absència totalt de mèrits literaris de la
tasca i, és clar, vaig renunciar-hi. Avui, però, pre
gat per veus amigues hi hem tret la pols per donar-la
a la
impremta.
És aquest un bell model del dramatisme viu i
vehement de la tragèdia «Horacis i Curiacis» del gran
Corneille. El mèrit intrínsec de l'original dissimu
larà, sens dubte, les tares d'aquesta traducció meva i

0
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algú a llegir-les en la seva llengua
vernàcula. Si així fos ja em donaria per ben pagat
i hom no podria dir que la present traducció era estat
del tot vana.
potser estimularà

Roma, l'únic objecte del meu ressentiment!
Roma, qui ve ton braç d'immolar mon amant!
Roma
Roma

qui
en

Poguessin
Minar
I si

sos

no

t'ha vist nèixer i que ton cor adora!
fi que detesto perquè ella t'honora!
sos

veïns, conjurats

fonaments,

encar

tots

mal

fossin prou els de tota

a

una,

cimentats!

l'Itàlia,

Que l'Orient contra ella i l'Occident s'aliin !
Que cent pobles, units d'arreu de l'univers,
Passin per destruir-la les
Que elra sobre meu rebati

muntanyes

i mars!

murades,
I amb ses pròpies mans estripi ses entranyes!
Que la ira del cel, encesa pels meus vots,
Faci ploure sobre ella un diluvi de foc!
Pogués veure amb mos ulls com hi cauen els llamps,
Ls

cases

llurs

en

cendres i

ses

sos

llorers

en

pols,

Veure el darrer romà en son darrer sospir,
I jo ésser-ne la causa, i morir de plaer!

Germana

dels Horacis, vencedors dels Curiacis, a
quals ella era promesa. Morí a mans del seu
germà quan en maleïa la victòria.
Els Horacis eren tres germans bessons, fills de
Publi Horaci, els quals combateren en temps de
Hostili, rei de Roma, contra els tres Curiacis, cam
pions de la vila d'Alba-Llonga, per a resoldre quina
de les dues ciutats tindria, en endavant la supremàcia.
Alba-Llonga, ciutat del Laci, era la mare de totes
les ciutats llaines, Roma incl6s. Segons Dionís d'Ha
licarnàs, fou fundada per Ascani, fill d'Eneas, l'heroi
de Troia, vers l'any 1150 abans de Jesucrist. El seu
rei Numidor fou pare de Rea Silvia i avi de Rómul
i Remo, fundadors de Roma, la qual creixent en im
portància, despertà l'enveja d'Alba i d'aquí vingueren
dissencions, rivalitats i lluites. Per acabar-les hom
convingué que lluitarien els tres Horacis contra els
tres Curiacis, davant dels exèrcits respectius.
A la
sucumbiren
dos
Horacis
i
resultaren
topada
primera
un

dels
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ferits els tres Curiacis.
fugida per a dividir els
tornant ràpidament sobre
a cadascú separadament.

L'altre
seus

els

Horaci

simulà

tres enemics.

seus

passos els donà mort

Aquesta victória consolidà l'hegemonia

Alfa fou
Roma.

destruïda

i els

seus

Avui, Alb,ano, petita ciutat de
està emplaçada en el mateix
Llonga.
tants,

una

Llavors,

habitants

de Roma.

portats

a

prop de 7.000 habi
lloc que ocupà Alba

A.

SERCH

5252525-25Z5252525-25252525-25-25-25252525-257.52525-d5Z5252525-2S252525252525-252

0

O

LA
VIDA

NOSTRA
ESCOLAR

Oelebràrem la
ltima excursió el
dia 22 de maig. La ruta era Montgat,
Tiana, Conreria, Font dels Casta
nyers, Canyet i Badalona. Fou la que
arreplegà més inscripcions de tot
el curs.
I reixf agradosa de ben de
veres.

Bella

diada fou la que ensopegàrem.
un sol ble'idor
ja, i la terra
tota
vestida dels
oripells estivals.
Quan arribàrem a Montgat, escollírem
la mateixa platja per esmorzar. Hi
havia una mar lliça i aquietada, que
quasi temptava a banyar-nos-hi. Aca
baven de tirar l'art, i això fou una dis
tracció i una lliçó a la vegada. Pes
quera magra, pobra gent! Tota una
bellugor de sardineta petita, encasta
da en un revolcall de fang i algues ma
rines, que constituí la decepció d'a
quella míssera pobrissalla, i la deses
perança de l'amo. Els escolars pogue
ren
omplir-se'n els mocadors a pler,
i encara la que la carícia de les ona
des s'endugué mar endintre. Un ob
jecte ben pintoresc per a una lliçó ale
mental d'economia.
El sol picava de calent, que empren
guérem la marxa costa amunt cap a
Tiana. Les vinyes florides escampa
Cel

ven

blau,

aquella

sentor

especial

tan

carac

terística. A Tiana, després de reposar
una estona a la plaça, visitàrem l'Es

glésia. L'hora, però,
mica, i reanudàrem la

apressava

una

caminada fins
dalt del cim. Ací l'oratge ens adormis
cà a tots, i la frescor de l'aigua ens re

vingué. En aquestes condicions, po
guérem donar la petita lliçó de geo

TASCA

encamallats a una banda
la Maresma i del Vallés.
Banda de dalt, els fons verdiscans dels
bladars i els camps de patateres, i
encara els pendiços alts fornits de bro
lla gerda.
Banda de sota, els boca
llans de vinya, amb els quintars infe
riors plantats de verdura i hortalisses.
Era l'hora una mica avançada ja,
quan ens congregàrem a la font per a
dinar. Aquest só sempre és gustat amb
certa
frisança, més ho faci encara
aquell dia, en que dintre la xarxa espe
rava la pilota de futbol, per a fer de les
seves.
I en veritat, que es mostrà bo
tidora i divertida.
Sense vencedors
ni vençuts, de nou haguérem d'enga
biar-la novament dintre la xarxa. El
sol devallava com amb pressa, i man
cava bona ruta per a fer. I tiràrem de
seguida cap a la Font dels Castanyers.
En aquest passeig, què és una veri
table balconera, sobre la vall de Sant
Fost i damunt de .tota una gran part
del Vallés. Trobàrem els plançons de
la brolla en el punt més avinent de
llur florida. I en poguérem fer sen
gles manyocs i garbes, per documentar
les lliçons de botànica, i guarnir les
nostres motxilles.
El camí fou del
més bell i entretingut. I, demés, tro
bar en el final, l'ombra d'aquells cas
tanyers centenaris, í el rajolí de la

grafia, com
i l'altra, de

font d'aigua regalada.
Ací férem una altra parada bere
nàrem.
I reposats una bona estona,
enfilàrem de dret la muntanya fins dalt
del coll, que guaita a la vall de Ca
nyet. Aquest tros fou, en veritat, el
més fatigós. Trobàrem als carriols de
caçador tot invadits de la brolla, i en
alguns punts de l'esbarzerar i

hagué

o
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d'obrir-nos pas a cops de destraló.
Però, és cosa confortadora l'ardidesa
dels escolars. A dalt del coll, qui més
rem

menys, mostrava la seva esgar
rinxada. Però, era encara una penyora
de coratgia.
Camí avall, pels fondissos de Ca
nyet, entre els costers de les vinyes
florides, amb algun tossal o grany de
pins, hom pogué constatar una vegada
més encara les diferencials marcades
entre les dues comarques. El sol, pe
rò, ja s'havia post, i calia apressar la
marxa.• I així i tot, arribàrem una mi
ca massa tard.
Sinó, que quan tot va bé, el fer tard
encara és una certa facècia agradosa
de l'excursió.
I per aixe, no és es
trany que deixi unes ganes més fortes
de tornar-hi més aviat.

qui

Joventut
A part de la tasca ordinària de les
Conferències i actes religiosos, cal con
signar la forta participació de la Jo
ventut

els actes solemnes de l'en
són ara les processons de Cor
Sobretot en la de Gràcia, la as
pus.
sistència del nostre jovent fou gran i
titat

en

com

esperançadora.

Les Conferències setmanals a. càr
dels Srs. Bach, Gran i M. Batlle,
han mantingut amb tot interès l'espe
rit de corporació i han donat belles
ocasions de profit intel.lectual.
L'aplec a Sta. Creu d'Olorde tal
ment estarà
ressenyat en dir que el
programa fou realitzat per una gran
gernació d'amics nostres amb tota pun
tualitat i entusiasme. Trobant-nos a
Santa Creu al mateix dia que l'Asso
ciació de Maries del Sagrari, hi ha
gué sermó pel P. Vives, S. J., ple de
delicades allusions per la nostra festa.

et

La Processó, bella i devota per aquells
camps assoleiats. Els jocs, el dinar i
•les diversions de la tarda transcorre
gueren amb franca alegria.

Programa pel

mes

de

juliol

Dimecres, 3.—A dos quarts vint,
Reunió ordinària. Conferència pel se
nyor Bach. Lliçó de Química.
Diumenge, 7.—A dos quarts de nou,
Missa.
Dimecres, 9.—A dos quarts de vuit.
Sessió festiva al Grup infantil. Presen
tació d'assistències del trimestre finit
en

juny.
Diumenge,

14 .—A dos quarts de
Missa ordinària. Excursió a Sant
Llorenç del Munt.
A les nou, Missa a Valldonzella de
dicada al Grup d'excursionistes a Po
blet.
Dimecres, I7.—A dos quarts de vuit,
Reunió. Conferència.
Diumenge, 21.—A dos quarts de
nou. Missa. Sortida fotogràfica.
Dimecres, 24.—A dos quarts de
vuit. Reunió. Conferència de Geogra
fia pel Sr. Grau.
•
dos qtarts de
Dtiulmenge,
nou, Missa.
Dimecres, 31.—A dos quarts de
vuit, Reunió. Conferència.
nou.

rec

D'interés
per als socis del Centre
En virtut d'haver ordenat l'Excel
lentíssim i Reverendíssim Sr. Bisbe,
que passés al M. I. Sr. Fiscal el Re
glament general del Centre a fi d'aco
modar-lo a les disposicions canòniques
vigents, els articles que es detallen a
continuació han estat modificats per
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l'esmentada Autoritat
la forma següent :

Eclesiàstica

en

Artículo 39.
Serú elegido el que
obtuviere mayoría de votos, pudiendo
en
caso
de empate decidir el Presi
dente.

disponibles
cencia.
Referent
la Societat

Artículo 48. Para su Consejo y di
rección superior tendrú. la Sociedad un
Consiliario, nombrado por el Reveren
dísimo Prelado de Barcelona.
Artículos 50 y 51.
(Suprimits).
(Corre dos números més l'articulat
del Reglament.)
Artículo 49.
(Atribució especial 7.a
del Consiliari).
Intervenir en las se
siones de las Juntas generales ordi
narias y extraordinarias que celebre
la Sociedad).

(Atribució especial

8.a

suprimida).

Artículo 54. S'hi afegeix : Para
las procesiones y romerías serú nece
saria la licencia del Ordinario Dioce
sano.

Artículo

S'afegeix

6o.

el

requisit

següent:

1) La reforma no surtirú efecto
hasta que sea aprobada por el Reve
rendísimo Ordinario de Barcelona.
Artículo
mento

de

su

El

61.

presente

empieza regir
aprobación por
a

Regla

desde la fecha
la Autoridad

Eclesiústica.
Artículo
disolución

62.
(Afegit). En caso de
de la Sociedad los fondos

a

destinaran

aquestes

a

benefi

modificacions

ha complert els requisits
legals prop de l'Autoritat governativa
als efectes de la Llei d'Associacions.

ja

El President,

Artículo 40.
Suprimit.
A partir d'aquest article i en virtut
de l'esmentada supressió, corre un nú
mero l'articulat del Reglament.
Artículo 41.
S'hi afegeix : —siem
no
pre que
contradigan al mismo

se

FRANCESC

Processons de

ROVIRA

CAROL

Corpus

Corresponent als desigs de l'Ex
cellentíssim i Reverendíssim Sr. Bis
be, manifestats en les invitacions cir
culades en nom seu i de 1 Excm. Ca
bildo Catedral, el Centre assistí a la
solemne processó general del Corpus,
que sortí de la Santa Església Cate
dral Basílica en aquella festivitat, dia
30 de maig últim.
Cal també consignar l'assistència
del Centre a la processó de Gràcia, sor
tida enguany de la Parròquia de Sant
Joan. El Centre, com és tradicional,
hi assistí corporativament amb els
alumnes de les seves escoles i figurant
en el seu
seguici la banda de música
que dirigeix el Sr. Novi.
Portaven la bandera de la Societat,
elegits per sorteig els socis D. César
Campillos, com a pendonista i D. jo
sep Carreras i D. Narcís Amat, com
a cordonistes.
Les vares d'ordenadors
foren ofertes a les presidéncies de les
del Centre «Orfeó Mont
serrat)), «Secció de Joventut», «Secció
de Beneficència» i «Declamació» les
quals delegaren als senyors Nogués,
Raventós (S.), Llansana

Seccip,ps

(Salvador),

l_Triach, respectivament.
Seguint les tradicions d'exactitud a
les normes litúrgiques iniciades per

fa molts anys, durant el
cantaren els lainines eacarís

nosaltres
curs es

no
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tics, propis de la festa, avinguts amb
els grups de l'Apostolat de l'Oració,
Llthsos,

etc.

De retorn al nostre casal el Sr. Pre
sident donà les gràcies als socis per
llur assistència i s'acabà l'acte, exe
cutant la
banda algunes sardanes
en obsequi als concurrents.
Una volta més creiem de justícia fer
constar l'enhorabona i sincer reconei
xement a la Comissió pro Processó pel
bon èxit dels seus treballs d'organit
zació d'aquesta festa que és sens dubte
de les que revesteixen més importàn
cia pel Centre.
Per molts anys.
Abans de cloure aquestes ratlles de
vem fer esment que en
aquesta pro
cessó fou estrenada una valuosa cus
tòdia la qual han fet ofrena a la Parrò
quia de Sant Joan els seus feligresos.
Fou construïda pel joier Sr. Su
nyer, segons projecte le l'artista se
nyor Camps Arnau, al qual adrecem la
nostra felicitació, unint-la a les moltes
que ha rebut amb motiu de la con
cepció de tan magnífica obra.

Orfeó Montserrat
La sala d'assaig del nostre Orfeó
ha estat objecte d'una notable millora.
D'ara en avant serà presidida per una
bella Imatge de la Verge de Mont
serrat, patrona de l'Orfeó, obra de
l'escultor Sr. Camps Arnau, amic
nostre i zelós individu de la
Junta Di
rectiva del Centre.
La Imatge,
ve a substituir el re
lleu que de laque
Verge hi havia actual
ment, obra de l'esmentat escultor, ha
estat
costejada per medi de voluntària
subscripció entre els orfeonistes. No
perquè es tracti precisament d'una
obra escultòrica del nostre
amic, la

competència del qual en l'art religiós és
prou reconeguda, sinó per haver sa
but escollir, la Comissió corresponent,
entre les vàries imatges ofertes una
de les
dicions

que

reuneixen

artístiques,

l'esmentada Comissió,

millors

con

plau

felicitar
els orfeonistes
Centre per la
a augmentar el

ens

i fins els socis del
tal adquisició, que ve
tresor que posseeix la Societat, comen
çant per l'edifici que sabé concebre i
realitzar l'inoblidable Sr. Berenguer i
en el
que es veuen agermanades les
condicions aplicables al seu ús i les be
lleses artístiques, dintre una discreció
própia de l'índole de la Societat.
Agraïm aquest bell gest d'entusias
me
demostrat pels orfeonistes envers
les coses del Centre, desitjant que tro
bi imitadors.

retlla agradivola
Així podem qualificar la que tingué
lloc al nostre estatge el dissabte, dia
primer del passat juny. E1s elements
que
integren l'elenc dramàtic del
Centre, tingueren la bona pensada,
de dedicar una bella festa als seus
amics els orfeonistes, joves i noies
de l'Orfeó Montserrat,
significant
los l'admiració i simpatia que per
ells senten.
I això que sempre és
vist amb satisfacci6 i joia és molt més
d'apreciar, puix és una prova de la
germanor que ha de regnar entre les
vàries geccions que actuen dintre la
Societat, animades per l'esperit cristià
que inspira tota l'obra del Centre.
Amb tal motiu se'ns oferí l'estrena
al nostre teatre d'una comèdia cata
lana anomenada «Els ocellets», de la
qual n'és autor D. Josep M. Pons.
Hem de fer constar que si ens era
grata la celebració de la festa ho fou
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també l'haver escollit per a la repre
sentació l'obra esmentada que com és
de suposar fou objecte d'un arranja
ment bastant encertat.
Està clar que l'obra tindrà els seus
defectes i evidentment els té, però com
que uo està mancada de bones quali
tats, malgrat aquells, compleix a abas
tament la seva finalitat.
Algú objec
tarà que resulta un xic antiquada, te
nint en compte els procediments i re
cursos nous amb què actualment s'es
criuen les obres teatrals còmiques;
però al nostre entendre ni els anys res
ten valor a ço que realment en té ni
la novetat en dóna a ço que n'està
mancat.
Per ço que respecte al nos
tre gust, preferim aquesta classe de co
mèdies que se'n diuen comèdies fines
a
les astracanades emprades actual
ment

-

encara

que

com

aquestes

no

es

celebrin amb tant estrepitoses demos
tracions. En el teatre cal procurar
un honest i apacible divertiment; no
un excitatiu dels nirvis ni en un sen
tit ni en un altre.
En quant a l'interpretació que li
tocà a l'obra fou molt acceptable; amb
un xic -més de seguretat, això és, la
segona representació que es donés pels
mateixos intèrprets, vençudes les na
turals nerviositas i indecissions que

primera representació,
perfecta.
Els senyors Bosch, Masip, Derch,
Vicente, Puigdefàbregas, Uriach, To
produeix

tota

cal esperar resultaria

feren

esforços

i

no

s'omitiren detalls

que donessin caràcter
Els orfeonistes tots

a

l'obra.

poden restar sa
el
es
veié
tisfets, puix
desig d'obse
quiar-los amb quelcom d'extraordinari.
Per fi de festa es representà el «Coro
dels benplantats», que acabà de fer
passar agradablement la vetlla.
El Sr. Pérez Moya, Director de
l'Orfeó, que assistí a la festa donada
en obsequi als seus deixebles, cedí ga
lantment la seva gramophola que en
els interrnitjos ens féu sentir les sar

danes «Dintre del bosc» «Marinada»
i «La festa major de
origi
nals seves.
També foren executades boniques

composicions per un terceto (piano,
violoncello), integrat pels se
nyors J. Fàbregas, R. Llobet i J. Bo
fill, els quals desinteressadament ofe
violí i

riren el seu concurs per al millor ali
cient de la festa.
Aquest acte de germanor no s'acabà
amb la celebració de la vetllada que
hem ressenyat. El diumenge, dia 30
darrer, els joves i noies de l'Orfeó i
els de l'elenc dramàtic, junt amb al
tres socis del Centre i acompanyats de
famílies amigues es reuniren en sim
pàtic aplec a Valldoreix on al matí
s'hi celebrà un acte religiós i a la tar
da una ballada de sardanes del qual
donarem compte més detallat, si• hi ha
lloc, en el número vinent.

rrents i Soler el treball individual dels

quals no volem ressenyar per a no fer
distincions, es mostraren voluntariosos
i amb desigs de quedar bé collectiva
ment i per aixe, a tots els
nostra felicitació i el nostre

puix
unes

guts.

dirigim

la

agraïment,

sempre és d'agrair poder passar
hores agradablement entretin

Perquè el conjunt quedés ben com
plet fins en la presentació escènica es

Secció de Festes
Com els anys anteriors, durant els
de juliol i agost seran suspeses
en el Centre les
representacions tea
trals i sessions de Cine no reprenent
se fins a últims de setembre (si Déu
mesos

ho vol).
A l'elevada

temperatura

de

l'estiu
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predisposa a cercar l'esbarjo fóra
de llocs tancats, s'hi afegeix enguany
els atractius de 1'Exposici6 Interna
cional de Barcelona i és endebades im
posar-se sacrificis en aquestes cir
cumstàncies, puix, a fi de comptes, se
rien en perjudici de la Societat.
Durant aquesta acostumada inter
rupció, es procurarà organitzar la vi
nent temporada, per lo tant les famí
lies abonades i altres que assisteixen
a les vetllades
diumengeres del Cen
tre, rebran les indicacions i detalls
corresponents en temps oportú ; el
mateix que si mentre duri l'esmentada
interrupció es cregués convenient efec
tuar alguna festa amb caràcter extra
ordinari.
Que passin tots un bon estiu i que
en
rependre les agradívoles vetllades
festives, tinguem el goig i la satisfacció
de reveure'ls,
omplint amb la seva pre
sència d'animació i tranca alegria el
nostre casal.
que

estat

batejada
Assumpta.

El
lebrà

«Montepío

amb un
quia de Sant
del seu Sant

últim.

de San Antonio» ce
Ofici a la Parrò
Josep de Gràcia la festa
Patró el dia 13 de juny

solenme

A aquest acte
religiós al qual fou
atentament invitat el Centre hi assistí
en la seva
representació el
em

conegut

presari d'obres

nostre

amic i consoci D.

Jaume

estimadíssim
Brasó.

Natalici
Els

esposos senyors

Carulla

Fran
cesc i Serra
Maria tenen la satisfacció
d'ésser ja el que se'n diu pares com
plerts. El cel els ha concedit un nou
fruit de
una noia
que ha

benedicció,

nom

de Maria

No cal dir com celebrem tan grata
novetat, repetint al preuat consoci i
Tresorer de l'Olxfeó Montserrat En
Francesc Carulla i a la seva gentil es
posa, la més sincera enhorabona.
De pas hem de fer constar també la

felicitació a l'esmentat senyor,
per la distinció de què ha estat objecte
i que posen de relleu una volta més
les seves condicions d'artista avantat
jat que nosaltres en mantes ocasions
hem tingut el gust de
comprovar.
En el concurs obert en la
nostra

República

de Santo Domingo per a premiar els
millors projectes de monument dedi
cats a enaltir la memòria de D.
Joan
Pau Duarte, fundador de la república,
ha obtingut un dels primers premis,
consistent en una important quantitat
en metàllic.
Com a socis del Centre ens alegrem
del triomf de l'amic.
—

NOTICIARI

amb el

I

Degut

als treballs extraordinaris
l'Exposició Interna
realitza el se
nyor Carulla Francesc, s'ha vist obli
gat aquests últims temps de deixar la
direcció de les classes de dibuix del
Centre que li estaven confiades.
El celosíssim Vocal d'Escoles don
Josep M.a Camps Arnau, amb una vo
luntat i abnegació dignes de la més
gran consideració i mogut pel lloable
desig de que els alumnes no vegin in
terromputs els seus estudis, s'ha en
carregat interinament i fins a rematar
el curs de la direcció de les esmentades
que amb motiu de
cional de Barcelona

classes.
En veritat,

no hi ha
por que els
alumnes en puguin haver perjudici,
puix la competència del Sr. Camps en
les arts de l'escultura i del dibuix és
tan reconeguda i existeixen
tantes
proves que és endebades insistir; però
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si,

que des de les planes del Portaveu
del Centre hem de fer constar el nostre

agraïment

envers

l'exemplaríssim

con

soci que sacrifica no sols hores del seu
descans sinó fins del seu propi treball,
sense altra
mira interessada que el
compliment dels fins de la Societat.
—En el sorteig celebrat el dia 24
de juny últim per a amortitzar deu tí
tols del Guarda-roba, han sortit afa
vorits els següents números : 4, 55, 63,
65, 107, 120, 126, 129, 131 i 134.
Llur pagament tindrà lloc cada diu
menge de 12 a i del matí, a comp
tar des del dia 7 del corrent mes de
juliol, de 12 a i del matí.
Demés ens plau manifestar que els
senyors accionistes de l'armari-guar
da-roba detallats a continuació han ce
dit els seus drets o
han renun
ciat al reintegre de les seves respecti
ves accions :
Cèsar Campillos, 6; Josep Casajoa
na, Antoni Portella, Joan Jarque, Pe

Aquest

número

Tipograftz Emporivm,

S.

ha
A.

passat
•

Batallé, Enric Montero, Olegu
Masip, Josep Monreal, i cada un.
La Comissió administrativa, rec
neguda a la generositat dels donan
re

ens

prega els donem les més expres

mercès, lo qual fem molt gustoso
puix demostra l'interès i afecte
ves

senten per les

coses nostrades.
—Amb destí a la Biblioteca del Ce:
tre havem rebut de D. Josep Grau, b
llament editada l'obra «Homilies Eva:
gèliques», de P. Guilera.—E. Serr
Pvre.
Per mitja de l'OR I FLAMA tram
tem l'agraïment del Centre al seny
Grau per la seva atenció.
—Víctima d'un accident automoL
lista morí el mes passat D. France
H. Bozzo (a. c. s.), cosí germà d
Sr. President de la Joventut del Ce:
tre i Vice-Secretari de la Junta Dire
tiva D. Antoni Samsó, al qual i a
família tota fem present el més e:
pressiu condol de la Societat.

per

Telèfon 1.5216

la

censura
•

governativ

Ferlandina, g

i 11

•

Barcelo,

Cases que recomanem

Ajudern

DE

ais que

P

ens

ajuden

T

11;1111111111111111111111111WWffillifiliMINHUM111111111111111111111111111111111111ffiii1111111111111»1111111,1111111iIIIIIIIIIIIIIIII

LOS DOLLARS
CARRER

DE

SALMERÓN,

Anunciant-vos

Or

b6

RÀCIA

a

Flama

protegiu la nostra obra

DEMANEU PREUS

Cases

Ajudem

que recomanem

als que ens

ajuden

Conipanyla Trasaflànlica
Vaimin correus
Espanis s

Serveis
DIRECTE:

RAP1D:

Regulars:
Espanya - New

Nord

EXPRESS:

Espanya

a

Servel

York
7

a

LiNEA:

Bxpediciona

14

Informea.

a

lea

a

lefonia,Orques
tra.Capella,e1c.

tany

•

a

Fernando Póo

a

Pllipines
da

srany
a

rany

Venezuela I Colombia

Puerto

Agènelaa

Barcelona:

Bxpediclons

Rico,

a

12

*

Expedielona

Mediterrani, Cuba 1 New York
14

Par

Cxpedielona a rany

l'Argentina
12

ttpue
Hotel,
Padite

Cuba i Mèxie
14

Mediterrani

Gran

=-

Czpsdlelona a rany

ExpedIclons • l'any
Expedlciona a rany

la

Companyla

en

eia

pelneipala

porla

d'Bspanya

Otleines de 1a Companyia, Plaça de Medtnaeell, 8

POLICLÍNICA GIRÒ
Adjunta al Sanatori
Maritim de Sant Josep

Plaça del Sol, 3
Barcelona

I 4

(Gràcia)

HOMEOPATIA.
ESPECIALITATS: Malaltles dels infants, de les dones, dels ulls, de
la boca, del nas, gorja i orelles, de les víes uri
nàries, cirurgia, electricitat i massatge, anàlisis

