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Cases que

Ajuden

recomanem

als que

ens

ajuden

CAFÉS
TORREFACTES

9RaTIE0
MÉS

ELS

Casa

EXQUISITS

Central:

Sdintlerón,

1.24

(cantonada Montsen,Y)

Sucursal Sabadell:

Preus

especials

Plaça

per a

Pi

BARS,
RESTAURANTS,
LLETERIES

Pfargall,

411

SOCIETATS

OONFITERIA

La
de

16

Casa

obsequiarà a iot comprador
eafè, que presenti aquesta

Central

100 grams

de

Revista, amb uns eapsa de pastilles de eaft, amb
llet, de la marea •El Explorador,, de Logroito.

"r ESTISOR.A"
11111111101111411111111(11111111111111111111111111111111111111111

BOU

SASTRERIA

Casa Central: SaImerón, 101
Sucursal: Ve rdi, 54
(Gràcia)

VILA
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Dolços

pastes fines

: Vins

í lícors :

Especíalltat

en

Bomboneres

MILLOR

ELEGANCIA
I

Caixes de Inxe : Por

celtanes fines, pròpies per
EL

de marca

els encàrrecs

a

XAMPANY

presents

Es troba en les millors confiteries

Encàrrecs

major

coImados

í detall:

DOLCERIA

Rebudes les

CATALA

ESTEVE LLACH-TOSSA

BOU

BONS

a

la

PREUS

novetats

temporada
d'estiti

per

Cases que

Ajudem als que

recomanem

Grans

Les

ens

ajuden

lsiagatzems

A.riques

Preu Fixe

Salmerón, 47

Grans colleccíons

en

Telèfon 71984

Púltíma novetat d'estiu en

SEDERIES, LLANERIA

i COTONS

FANTASIA

Mantons de MANILA autènfics

Tapets fil estampats

í cretones :

Estors, MALLES

BARATÍSSIMS

Seda a PREUS

Barnusos, trajos

Llenceria

a

í

preus de fàbrica
TOT

BO

per a vísfilos : Bàtnoves

gorres
:

I

de

bany

Secció especial per

a

dols

BARA.T

ESCULTURA RELIGIOSA

JOSEP M.A CAMPS I ARNAU
11111~~111111

Carrer

Montseny,

77

Barcelona

(Gràcia)

Ajudem

Cases que recomanem

als que

ens

ajuden

MAGATZEMS

GRA.NS

LE

111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111M11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

altes novetats per estiu en
SEDERIA, LLANERIA, COTONS í FANTASIES

Grans exisiències

en

Esplèndit assortit

en

ECHARPES

MANTONS DE MANILA,
pintats i brodats

í MOCADORS

~Stal

CASA ESPECIAL EN ARTICLES

OLLÉ
Salmerón,

r

Y

Preu

DE DOL

SALVADÓ,

113 í Sant Marc, 2, 4 í

Estorería

6

r

S.

Telèfon 73752

r

en

Fíxc

C.

Barcelona-Gràcia

J08[P MiliNMOM

Espartería
Fàbrica de Persianes

va.ualle j. Carall
Venda i

reparació

de

Persianes
de

totes

Peluqueria
per a Senyores
Plaça

Rius i Taulet, 18

BARCELONA.

menes

corfines orientals
pita, bambú, cep i
vidre

SALNERÓN,

119, davant Plaça Trilla

Sucursal: ASTÚRIES, 11

BARCELONA
-

Tallar el Cabell..

P tes.

iOO

OR

FL AMA

i
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7

í

9
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MEMORIA

DE

_I-

ESTIMATS
Novament

9

2

L'EXERCICI

8

-

2

9

CONSOCIS :

ens

trobem

aquí

reunits: vosaltres per
marxa del Centre du
per dir-vos-ho. Aquí
ràpida visió cinematogrà

enterar-vos de quina ha estat la
rant aquest exercici, i nosaltres
va,

fica,

doncs,

Actes

un
esquema, en
de la tasca acomplerta.

generals

Fou

tramès

del

Centre

com

és de

consuetud,

el

telegrama

d'adhesió al Sant Pare, després de la darrera Junta
general. La resposta fou la tramesa de la benedicció
apostòlica amb tota afectuositat. Foren celebrades les
Misses de Comunió reglamentàries en les diades de
l'Assumpció de la Mare de Déu, Tots Sants (per els so

cis

difunts),

per la Puríssima, Sant Josep i Sant Pere.
fou celebrat solemnement lOfici de la Festa
Major de Gràcia. No cal dir com 1'Orfe6 i l'Escolania
han collaborat eficaçment en donar
major relleu i es
plendor a aquests actes. Com els altres anys, també
es féu bitllet
per Nadal, però la sort tan esquerpa, fugí
ben lluny. Un dels actes de més relleu
d'enguany
fou la celebració del 6o aniversari del Centre.
Com
tots vosaltres
ja sabeu fou celebrat magníficament amb
una Missa de Comunió a la
Parròquia, celebrant el

També
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Consiliari, Mn. Marcelí Garriga i amb la colla
boració de l'Orfeó i l'Escolania. Després fou beneïda
la imatge del Sagrat Cor, decorada de nou pel senyor
Camps, i amb ella, la sala central de planta baixa
restaurada. Seguidament ens reunírem en un àpat ín
tim una trentena de socis, presidits pel nostre consi
liari. A les cinc de la tarda, en el saló d'espectacles,
el passat del
una solemne sessió en la qual s'historià
deuria
seguir per
Centre i es traçà la via futura que
i objecte d'una entitat
omplir abastament la finalitat
com la nostra.
En un dels intermedis fou inaugurada
la nova Sala d'Exposicions del 2.n pis amb belles pin
La
tures i escultures d'artistes de casa i de fora.
i
la
de
les
Escoles, l'Orfeó,
Joventut les
cooperació
de
seves seccions donà a tots aquests actes un sentit
cursat
amb
Fou
totalitat a la gran commemoració.
un
aquest motiu i atentament contestat noutelegrama
local que
Es visità el
d'adhesió a la Santa Seu.
la Cooperativa Popular de Barcelona ha obert a Gràcia.
Foren portades a cap les obres de restauració del cafè
i trasllat de les habitacions del conserge i dels serveis
i el joc
higiènics, es traslladà la biblioteca al I.r pisunes
con
Foren
celebrades
on hi havia la biblioteca.
Ge
Sr.
de
Mn,
a
càrrec
Torras,
ferències quaresmals
roni de Moragas i Dr. Homs. Foren declarats oficials
del Centre els exercicis espirituals celebrats a Sant
motiu del
Felip del 24 de febrer al 3 de març. Amb
Motu Proprio sobre Música Sagrada, commemoració
del 25 aniversari, fou donat en el nostre Centre un
curset de teoria i pràctica de Cant Gregorià, dirigit
assistí oficialment a la processó
per Mn. Penina. Hom
del Corpus de la Catedral i no cal dir amb quina so
lemnitat a la de Gràcia. La Comissió del moble guarda
roba va fer les amortitzacions reglamentàries, per tant
marxa bé.
El billar ha estat reglamentat i dóna també
un bon rendiment.
Aquest curs ha estat realment prò
nostre

dig

com

ja

veieu

en

actes

importants.

Escoles
dia 3 de setembre foren obertes novament les
Escoles, després de les vacances d'estiu. Les classes
diurnes foren dividides en elemental i superior, després
La vida
nocturnes i de complement francès i dibuix.
de l'Escola podem dir que s'ha desenrotllat nonnal
tan cares als alumnes, han
sortides a

El

ment.

Les

fora,
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a Santa Creu, a Castell de Sant Miquel,
Santa Coloma i Puig Castellar, a Sant Climent, a
Sant Bartomeu de la Quadra, a Mont Florit, etc.
Per les festes de Nadal tingué lloc el repartiment de
premis del curs anterior. El dia 9 de maig la Festa
de 1.a Comunió dels alumnes en la qual foren 22 els
qui reberen per primera volta a Jesús Sagramentat,
després l'esmorzar de consuetud al Centre, amb l'ale

sovintejat:
a

gria corresponent.
Joventut

Les conferències dels dimecres han estat metoditza
des en forma de cursets. Un curset d'Art, un de
Geografia Humana i un de Física i Química. En el
primer han col.laborat els senyors Samsó, Carulla i
Coll, el segon l'ha dirigit el Sr. Grau i el tercer el
Sr. Bach. Alternant amb aquests cursets hi ha hagut
conferències diverses
una explicació històrica sobre
el parc de la Ciutadella (preparatòria de la visita), sobre
les Catacumbes, Història Sagrada, i altres.
L'amic
Tarrés també ha fet ús de la paraula.
S'han fet visi
tes al C. E. de Catalunya, al Foment de Pietat Cata
lana, a l'Arxiu Històric de la Ciutat, a la Diputació, etc.
Hom ha celebrat el centenari de Schubert amb l'inter
pretació d'alguns lieder dels més famosos per l'amic
Nogués i la Sta. Carulla. Hom ha celebrat també la
festa de Sant Lluís amb una conferència pel Sr. Lladó,
president de la Congregació dels Jesuïtes, i una Missa
cantada.
Hom ha fet excursions al Cadi per Martinet,
a
Llerona, a Arenys de Munt, al Vallespí, a Po
blet. Camping a Villalba Sasserra i a Sant Llo
rens
del Munt. El Grup Infantil ha fet sortides
a
Sant Jeroni de la Murtra, al Carmel i Mina
d'Horta, a la Font del Mont, a les Serres de Collce
rola, etc., i el dia 16 de juny, el tradicional Aplec a
Santa Creu• d'Olorde, amb una tómbola humorística,
concursos de salts per les noies i curses, fou un èxit
complert. Cal també fer constar• la inauguració de la
sala de treball i exposicions, que han muntat els entu
siastes socis •de la secció de les Arts i Grup Pictòric,
amb una exposició on hi havia obres d'En Vilàs, Su
nyer, Llaveries, Carbonell, Camps, Carulla i d'alguns
socis del Grup esmentat; s'inaugurà en les festes del
6o aniversari del Centre en les quals la «Joventut» i
les seves seccions prengueren una part molt activa.

A
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Cal

les dues sessions de cinema selecte or
ganitzades pels elements excursionistes i portades a
cap amb la cooperació del Centre Excursionista Bar
celonès.
En la primera fou representada la pellícula
«La Muntanya Sagrada», amb uns mots d'introducció
pel Secretari del Barcelonès. En la segona sessió fou
representada «L'Epopeia de l'Everest»' film documen
tal, pres durant l'expedició del coronel l\Torton. (L'amic
Jarque oferí el seu concurs desinteressat a aquestes
sessions. Gràcies).
La Congregació va seguint amb la seva Missa domi
nical a les Carmelites del carrer Montseny, vetllades i
remarcar

conferències

religioses,

l'estiu funciona
Caldria que els

etc.

La Caixa d'Estalvis

només els dimecres,
socis es recordessin
obrissin llibretes i fessin imposicions.

a

de vuit a nou.
una mica més i

Orfeó
L'Orfeó va seguint la seva marxa endavant. El
dia 22 de juliol a l'Asil Roca i Pi, de Badalona, coope
rà a la Festa de Caritat. El dia 28 d'octubre donà un
concert al Centre.
El mateix dia, al matí, cantà la
Missa solemne en la inauguració de l'església dels
PP. Trinitaris. El 16 de gener donà un concert de
Nadales a Radio Barcelona. El 27 de gener, concert
a l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona.
El dia 19 de maig, concert al local dels GG. de les
Escoles Cristianes de Sant Joan. Organitzà com cada
any el Romiatge Gracienc a Montserrat, d'acord amb
les Congregacions del Sant Crist de les tres Parróquies
gracienques. Prengué part en les Festes de Germanor,
organitzades per commemorar el 25 aniversari de la
direcció d'Orfeons del Mestre Pérez Moya, el dia 14.
d'abril al Palau de la Música Catalana amb la Schola
Cantorum i l'Orfeó de Sans, i a Montserrat. El dia
9 de maig altra festa similar a l'Orfeó de Sans.
Secció de Declamació

organitzades per uns socis de la
secció,
presentaren algunes sessions teatrals amb
caràcter oficiós. L'inauguració oficial de la temporada
Durant

l'estiu,

i

es

féu el dia 7 d'octubre amb «El Rector de Vallfo
gona». Mes tard, cal remarcar la representació de «La

es
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Musa

Locau, dels germans Quintero, aix45 sol ja és
garantia i la justesa amb què fou feta plagué al
públic, que aplaudí complagut. Després altres ses
sions s'han anat donant, dirigides encertadament
per
una

lamic

Massip,

alternant amb les sessions de cine que
dirigeix l'amic Jarque. Cal remar
car les sessions de Pastorets
que, com sempre, cons
tituïren un èxit.
tant encertadament

Secció d'Escacs
Ha continuat
matxs de

organitzant sessions de simultànies,
competició, en els quals ha fet bons papers,

i donant una manera d'honest passatemps als
cis, fomentant l'afició a aquest joc.

Secció

de

seus

so

Beneficència

Aquest any celebrà les seves bodes de plata. Ha
repartiment de bons als pobres de la barriada per
l'Assumpció de la Mare de Déu, Festa Major, Nadal,
Candelera, i pel 6o aniversari del Centre. Ha costejat
llibres i material escolar a alumnes pobres i ha pagat
el trajo a alguns combregants necessitats.
fet

Comissió Pro-Processó
Ha tingut una representació de Pastorets a benefici
i ha organitzat una rifa amb el mateix fi. 1.4 cura
d'organització de la processó de Corpus de Gràcia es
deu a ella. Compleix bé el seu comès i això és tot.
seu

A.

SERCH
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SECCIÓ DE
BENEFICENCIA
Aquesta Secció desconeguda encara per molts socis
del Centre, vol amb tot i aixe, fer el camí que s'han im
posat els seus protectors, socorrent als pobres desval

el
en la mida de ses forces: voldríem també que
coneixement a fons dels seus ideals arribessin a inte
ressar tots els demés consocis.
Un dels fets més bonics i que convé tothom conegui
és el de la preparació dels nostres alumnes a rebre
dignament per primera volta el Cos de Nostre Senyor
que en
Sagramentat. Es precís veure la joia dels menuts
a unir-se amb el bon Jesús amb l'ànima
preparar-se per
neta i pura de malícia, desitgen també que l'exterior
correspongui dignament a les disposicions espirituals,
aixe, és, el seu vestidet, sabates, etc., etc. ja saben
de cap
prou que Crist no vol luxes, ni ostentacions
la candorositat de l'ànima
mena, però sí que s'agermani
a la presentació exterior.
Recordo, no fa molt temps, que a un infant dels
nostres, al fer-li saber que podia anar ja a rebre per
primera volta a Jesús Sagramentat, en tingué, en mig
de tot, un disgust per causa, deia ell, de que els seus
i ell amb el
pares amb prou feines podien menjar
devantal vell, estripat i espardenyes no podia realitzar
la seva bella illusió de fer la Primera Comunió. Era
Assabentada la Secció d'aquest
emocionant.
un
cas
tants
n'hi
ha—va
fornir-li tot lo menester, i l'a
cas,—i
infantó
fou sens límits. Qui pogué
i
joia
d'aquell
legria
obra de
no
dubtà
veure l'escena aquella
pas de la gran
caritat realitzada.
La Secció cada any encarrega al Vocal d'escoles tin
güi cura de comunicar-li quins són els minyons més
necessitadets per a que en aquell acte puguin fruir
el
d'estrenar qualque cosa i presentar-se decent

guts

goig

ment.

A més d'aquestes activitats, la Secció s'encarrega
de repartir bons a famílies necessitades, bons que són
facilitats als seus associats per a que ells mateixos en

'25525-25-257152525252525-a -25Z52525Z525252525252525=52525=52525E52525252.
o

siguin els distribuïdors, especialment en les diades
assenyalades, com Nadal, Festa Major, etc., etc.

més

Tots els cabals surten de les petites quotes dels
socis inscrits en aquesta Secció.
Aquesta us demana,
a
engrandir amb vostra almoina
doncs, que vingueu
els seus recursos, tanta falta com fan, i espera que no
quedarà soci del Centre que no s'honori en figurar en
la llista de Beneficència.

JOSEP MONREAL
3

agost

1929.
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PERFECCIÓ CRISTIANA
(Continuació)

Així, doncs, la nostra perfecció terrena no passa
mai d'ésser una cosa relativa.
No viu pas en una
acció unitiva continuada, sinó en una disposició ha
bitual que ens inclina fonamentalment a viure units
amb Déu.
Monsenyor Gay, en una de les seves magistrals
«Instruccions en forma d'exercicis» ens presenta les
tres obligacions essencials de l'ànima envers Déu. «De
bem, diu, confessar Déu, restituir-nos a Déu, aspirar
a
Déu, confessar-lo perquè Ell és la sobirana excel
lència ; restituir-nos, perquè Ell, és Amo i Senyor de
totes les coses ; aspirar a
Ell, perquè Ell és la nostra
glória i el nostre darrer fi.»
Aquests tres deures dominen el curs enter del nos
tre pelegrinatge en aquesta terra.
Una disposició cons
tant de la voluntat, per a
complir-les, sota la depen
dència de la virtut de la caritat, és la única perfecció
de què som capaços en aquesta vida. En resum, per
l'home que camina envers la seva fi, viator, «viatger» la
perfecció no és més que tenir la voluntat constantment
adreçada envers Déu.
«Cerqueu Déu, diu el salmista, i viureu». «Cerqueu
el Senyor, insisteix, recolzeu-vos en Ell, no perdeu
el desig de contemplar-lo». «Que Déu sia el centre
el principi de la vostra vida» diu Sant Agustí. «Mon
Déu i mon Tot», exclama el seràfic Sant Franceic.
El retorn de l'exiliat envers Sion, és la imatge de
l'ànima que camina per a restituir-se a Déu.
«Benaventurats, Senyor, aquells qui en Vós con
fien i que tenen en llur cor la ferma resolució d'avan
Passant per aquesta vall
çar pels camins de la virtut.
de llàgrimes (terra d'exili de llur pelegrinatge terres
tre), la tornaran (gràcies a les vostres benediccions)
en vall florida:
Déu, el legislador suprem els omplirà
de benediccions : caminaran amb joia pel camí de la
perfecció, fins que a la fi d'aquesta prova, veuran de
fit a fit el Senyor i gaudiran d'Ell en la celestial
Je
rusalem».

M

A
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Aquell qui camina pel camí de la perfecció, pot
dir-se fins a cert punt que és perfet, d'ig-ual manera
que Sant Pau nomena «elets» i «sants» a tots aquells
als quals el baptisme destina per a la santedat.
Aquell qui és en possessió de la gràcia santificant
i de la caritat, pot comptar-se entre els perfets, en el
sentit de que està ja sobre el camí que té de conduir-lo
normalment a la unió indefectible amb Déu.
Però aquesta unió no s'opera de sobte. Ordinària
ment és una obra de llarg treball, en la qual la magni
ficència divina pren la iniciativa i li correspon la mi
llor part, i en la qual deu collaborar la voluntat.
La santificació de l'ànima és una lluita a mort,
sens treva; car per tal d'arribar a estimar Déu amb
tot el cor, amb tota l'ànima, i amb totes les forces,
cal foragitar del cor, de l'ànima i de la voluntat, tota
afecció que no sigui agradosa a Déu.
La caritat i la
cupiditat estan en raó inversa, diu en son valent llen
guatge Sant Agustí; no hi ha, doncs, perfecte caritat
sinó al damunt les runes de la cupiditat : Perfecta
charitas, nulla cupiditas.
Per una banda; Déu, quan vol, ens augmenta di
rectament l'habitud de la caritat per medi dels sa
craments i d'una manera particular per medi del Sant
Sacrament de l'Eucaristia, que fou instituït per a con
servació i expandiment de la vida espiritual.
Per altra banda, la nostra cooperació a la gràcia
fortifica la nostra poténcia d'amor.
D. CARD. MERCIER
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NOSTRA
ESCOLAR

Durant els dies 22, 23 i 24 de juliol
s'efectuaren els exàmens dels alumnes
de les nostres escoles, presidits pel se
nyor Vocal i amb la concurrència d'al
Amb aquest
gun altre senyor soci.
acte es donà el curs per conclús. Pel
començament del nou curs es farà el
repartiment dels diplomes i dels pre
mis i la data del qual s'anunciarà
oportunament. Per a la satisfacció
govern de les famílies ací posem el
segiient resultat
Grau superior.—Joan Cabré, Excel
lent ; Jordi Forcada, íd. ; Joan Puig,
ídem; R. Balmes, íd. ; Agustí Valero,
Notable; Miquel Bel, íd.; Lluís Ro
meu, Aprovat; Josep Achón íd.
Grau mig.—Enric Solà,
xcellent ;
íd.
Carles
Joaquim Ponsà,
;
Quinta
•
na, íd. ; Ramon Esplugues, íd.
Je
Ferran
Iena
sús Actabella, Notable;
tó, íd. ; Jaume Canudes, íd. ; Pere
Llansà, íd. ; Josep Artola, Aprovat;.
Salvador Rossell, íd. ; Norbert Casa
noves, íd.; Xavier Puig, íd.
Grau elemental.—Jaume Foronda,
Excellent • Manuel Arnau, íd. ; Joan
Ferrer,
; Ramon Nebot, Notable;
Joan Llorens, íd.; Josep Lleut, íd. ;
Evarist Pous, íd.; Manuel Montreal,
ídem; Ramon Anguera, íd.; Salvador
Carbonell, Aprovat; Manuel Bosch,
ídem; Ramon Camprubí, íd.; Joan
Balet, íd, ; Sabí Canudes, íd.
Curs preparatori.—Primera, secció.
J. Escalona, Excellent ; j. Avella
nos, íd.; A. Lleonart, íd.; B. Ri
bé, íd.; J. Ponsà, íd. • J. Pons, No
table; C. Ripoll, íd. ; R. Lacalle, 1d. ;

TASCA

Montero, íd. ; M. Marsal, íd.; J.
Batet, íd. ; R. RabascalI, Aprovat;
S. Santanach, íd.; M. Saladrigues,
ídem; D. Cases, íd.
Curs preparatori.—Segona secció.
J. Ros, Excellent ; J. Moré, íd.; J.
Llansa, íd.; A. Garcia, íd.; A. Ri
bé, íd. ; A. Pefialver, íd. ; J. Avella
nos, Notable; J. Anguera, íd.; J. Gi
íd. ; J. Ponsà, íd. ; A. Puigdollers,
ídem; A. Pons, íd. ; J. Cases, íd.
Pàrvuls.—Primera secció.—J. Vi
ves, Excel.lent; B. Gavaldà,
; P.
Sans„ íd.; E. Bta. de Lisbona, íd.;
H. Sans, íd.; E. Ferrando, íd.; J.
Ferranclo, íd. ; J. Llopart, 1d. ; R. Jai
me, íd. ; E. Opi, íd. ; L. Garcia, íd.;
J. IVIembrado, Notable; G. Anguera,
ídem; L. Sans, íd. ; A. Garcia, íd.;
J. Sans, íd. ; M. R-uíz, Aprovat; J. Gi
íd. ; J. Aspe, íd.
Pàrvuls. — Segona
secció. — J.
Graells, Excel.lent; J. Soler, íd.;
J. Basseda, íd. ; J. Sala, íd. ; J. Sali
nes, íd. ; J. Soler P., Notable; J. Mo
reno, íd.; A. Poyo, íd. ; J. Sala, íd.;
•
J. Cortés, íd:; S. Garcia, Aprovat J.
Soler, íd. ; J. Balart, íd. ; R.
íd. ; J. Aspe, íd.
P.

juventut
Dia I4.—Ta1 com estava anunciat,
el Grup Infantil •efectuà l'excursió a
Sant Llorens del Munt.
Oïren missa en l'església parro
quial de Terrassa, visitant després el
conjunt de monuments
de Sant Pere, Sant Miquel i Santa
Maria, joies de l'art romànic i visigòtic.

arquitectònics
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del cavall Ber
d'on se
canal
mena
Una
curta
que
guiren per
al camí del cim de la Mola, visitant de
pas la cova del Frare. El cim està co
ronat l'antk convent de Benedictins a
redós del qual deixaren passar les ho
res caldes tot esguardant el magnífic
panorama que allí es frueix.
El retorn, seguit per la carena dels
quatre camins s'efectuà també per
Terrassa.
Dia I4.—Atentament invitats, assis
tírem a l'acte de presentació de la Sec
ció d'Esports del Centre Moral del Po
ble Nc.u.
La festa molt ben combinada a base
de fut-bol i sardanes va satisfer plena
ment el nombrós públic que hi assistia.
Ens extendríem massa si volguéssim
ressenyar el detall de tan simpàtica
festa; per a satisfacció dels Consocis
esmentarem que el nostre primer equip
vencé per 2 a o en el partit en què pren

Després,

nat

per la

E25252.5252525252525-252.52525?_57_5252.
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s'adreçaren

a

serra

càn

Pobla,

gué part.
Indiquem l'equip : Civera, Bellver,
C. Vicente, G. Guanyabens, Vidal,
Ll. Bellver, E. Llansana, Pujol, Fà
bregas, Freixas i Rossell.
Les atencions i obsequis que ens pro
digaren els amics del Poble Nou ens
obliguen al nostre més profund agraï
ment.

Dia 9.—En aquest dia tingué lloc
la festa de fi de curs del Grup In

fantil.
Efectivament

el balanç llegit per En
dels avantatjats inscrits,
donà un resum de ri actes en la sala
de Joventut i un total de io sortides.
Els senyors Serch i Coll explicaren
els motius pels quals es creà el grup,
l'inerement del qual obligarà el desdo
blar-lo en el vinent curs.

Termes,

M

5aSE

A

I

Dr. Antoni Batlle, el
la presidència amb el
Sr. President del Centre i el Sr. Di
rector de les Escoles.
El Sr. Rovira es mostrà satisfet de
l'obra que realitza la Secció Excursio
nista per la qual tingué paraules
d'elogi, recomanant-los que no decai
guin en la meritòria tasca que s'han
Rnd.

ventut

qual compartia

emprès.
Programa pel

mes

d'agost

Diumenge, 4.—A dos quarts de nou:

Missa de

consuetud.

Dimecres, 7.—A

dos quarts de vuit
Reunió.
Diumenge, ii.—A dos quarts de
nou: Missa.
a la Missa
Dijous,
Solemne de Festa Major, a les ro, a
la Parròquia. Cant de Tertia i missa
«Cum jubilo».
Diumenge, i8.—A dos quarts de
nou : Missa.
Excursió a Calafell.
Dimecres, 21.—A dos quarts de vuit
del vespre: Reunió. Conferència de
del vespre

i5.—Assistència

Química.
Dijous, 22.—Festa

de repartiment
de premis de les curses d'Olorde. His
torial de l'aplec documental amb pro
jeccions i sardanes.
Diumenge, 25.—A dos quarts de
nou:
Missa.
Dimecres, 28.—A dos quarts de
vuit: Reunió, Assaig pel Congrés
Missional.

un

Seguidament

als més

A

es

aprofitats.

L'acte

fou obert

repartiren premis
pel

consiliari de

jo

Junta general ordinària
Any

1929

anunciat, el diu
dia
de
juliol últim, el «Cen
menge,
7
tro Moral Instructivo de Gracia» es
reuní en Junta general ordinària.
Conforme estava
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L'acte començà

del

matí,

tre socis

Fou

a

assistiren

tres
uns

actius.

quarts

d'onze

setanta i qua

presidida pel

President de la
Francesc Rovira Carol i
poc després de començada la sessió
arribaren els Reverends senyors doc
tors D. Marcelí Garriga i D. Antoni
Batlle, Consiliari i Vice-Consiliari res
pectivament del Centre, els quals pas

Societat Sr.

a ocupar la presidència.
Fou llegida i aprovada l'acta de úl
tima Junta general ordinària, celebra
da el is de juliol de 1928 i acte seguit
el senyor Secretari D. Amadeu Serch
llegí la ressenya dels actes més im
portants efectuats per la Societat du
rant l'exercici de 1928 a 1929, notable
treball publicat en altre lloc d'aquest
OR I FLAMA.
Seguidament el senyor Tresorer,
D. Oleguer Masip, llegí els comptes
generals de la Societat i els de les se
ves vàries
Seccions, quedant tots de

s'acaba de fer referència s'ha rebut el
que transmetem a continuació per a co
neixement i satisfacció dels senyors
socis i llegidors d'OR I FLAMA:
«Santo Padre agradeciendo filial ho
menaje Centro Moral Instructivo de
Gracia confíame honroso cargo partici
par apostólica bendición. — Nuncio

Apostólico».

saren

gudament aprovats.

Abans de procedir a l'elecció dels
càrrecs de Vice-President, Tresorer,
Vocal i.r i Secretari, el senyor Pre
sident donà compte a la Societat reuni
da en Junta general de •la modificació
efectuada en alguns articles del Re
glament general per l'Autoritat Ecle
siàstica, adoptant-los a les disposicions

canòniques vigents.
Es llegiren els articles modificats
a
què es fa referència i s'efectuà l'elec
ció dels esmentats càrrecs, quedant
reelegits els senyors D. Josep Casa
juana Oliver, D. Oleguer Masip Pa
lern, D. Josep M.a Camps Arnau i
D. Amadeu Serch Gelariabí.
Com de consuetud, en totes les

tes

generals s'acordà dirigir

Jun

tele
grama d'adhesió i filial afecte a Sa
Santedat Pius XI, i s'aixà la sessió
amb el res de l'oració angèlica.
En contestació al telegrama a què
un

La sortida del

Papa

El dia de Sant Jaume el Sant Pare
sortí solemnialment del recinte del
Vaticà per primera vegada després de
la reclusió de cinquanta anys, obligada
per la violenta expoliació del patrimo
ni de S. Pere.
Amb aquest motiu, tot el món cris
tià ha manifestat la seva joia, amb
diverses maneres i fervoroses paraules
ha •donat gràcia a Déu pel gran triomf
de l'Església i ha felicitat el Vicari
de Crist que ha pogut celebrar aquesta
festa memorable i històrica.
La sortida del Papa tingué un ca
ràcter exclusivament religiós, presidint
la processó eucarística en la qual ell
mateix en la Sedia Gestatoria porta
va el Santíssim
Sagrament.
De la grandesa de l'acte, no cal que
nosaltres informem als nostres lectors,
puix la premsa diària, ha donat ex
tenses informacions, que han tramès
arreu
del món civilitzat ia impressió
d'una solemnitat incomparable. Una
nota, però, serà oportú remarcar, com
a particularment interessant pel Cen
tre. Els cants litúrgics de la magna

processó pontifícia

eren

acompanyats

per les bandes de música.
enrera, tenint en compte les

Tres anys
favorables

condicions en què es troba el Centre,
per a introduir a Barcelona la pràctica
d'aquesta disposició canónica, es po
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gué organitzar—vencent
cultats—,

F

mantes

difi

entre nosaltres

àquesta so
lemne forma d'assistir a la processó
de Corpus. Gràcies a la comprens.6
i entusiasme del mestre Pérez, l'Or
feó i els grups parroquials, cantaren
els himnes eucarístics amb acompanya
ment de la banda.
Després s'ha fet impossible conti
nuar. Algú de fora va començar a dir
-i no vàrem saber respondre—que as
sistir a la processó d'aquesta guisa era
fer riure, que era un disbarat, una cosa
que no es fa en lloc, i a la qual no es pot
avenir cap banda de música, cosa in
comprensible que la proposi ningú que
hi entengui una mica. Perquè Pacompa
nyament en aquests casos es fa a l'u
nissó. Però es dóna el cas de que en
el concert històric, donat aquí a Bar
celona amb motiu de l'Exposició d'Art
Litúrgic, en el qual tots els que-hi pre
nien part eren• del Conservatori del
Liceu, •els cants varen ésser acompa
nyats per l'orquestra així a 1'uniss6 ;
amb l'orgue i tot, tocant l'organista
amb octaves netes, sense cap acord.
Es curiós doncs, que a Barcelona, en
un concert
especialitzat en litúrgia i a
Roma, en moments de tant relleu i de
tanta
solemnitat, s'executi la música
en una forma
que fa riure, que és un
disbarat i que no l'admetria cap mú
sic que sàpiga el què porta entre mans.
A la fi de comptes, davant d'aquests
exemples ja ens podem consolar d'ha
ver-ho fet una sola vegada.

Aplec

a

Valldoreix

Com déiem

el número

anterior,
el dia 30 de
juny últim, tingué 11oc el
simpàtic aplec a Valldoreix, com a
Joiós complement de l'acte de germa
en

L

nor

A

13

,

que l'elenc dramàtic del Centre de

dicà als

orfeonistes,

noies i

l'Orfeó Montserrat.
La riallera Parròquia

joves

de

de Valldoreix,
voltada de boscos admirables i
amarada de sentor pairal, aquell bell
matí veié les seves venerables naus
rublertes com mai de fidels que no com
prenien l'esplai i goig de la festa sens
abans complir amb els deures de cris
tià, assistint al sublim sacrifici de la
Missa.
No cal dir com la Missa fou canta
da, ja que s'hi trobaven aplegats ele
ments de l'Orfeó, que dominen, com
a especialitat seva, els cants
litúrgics.
Acabà la Missa, celebrada pel se
•
tots s'escamparen per
nyor Rector
cercant l'ombra be
aquelles
nefactora dels pins, i mentre la gent
reposada preparava l'imprescindible
minestra, els joves s'entregaven als es
plais i expansions pròpies de l'edat.
A la tarda, per allà a les cinc, es
presentà l'esperada cobla que havia
d'executar les sardanes i prompte els
esping-uets de la tenora i de la gralla,
formant amb la sonoritat dels demés
instruments aquell conjunt harmònic
que posseeix el do d'alegrar i comoure
tota

rodalies

l'ensems, ressonaren per aquelles ro
dalies, posant en commoció tota la mu

a

nió de gent que llavors es sentia in
fluenciada per l'hora de la migdiada.
Les sardanes foren puntejades per
joves i no joves, que tots hi caben en
aquestes garlandes de germanor, i per
cert que algunes anelles ho feren amb
manifesta mestria.
En resum, fou una festa que deixà
en tots els assistents un bon record i
un
desig de repetició.

Per què, principalment

en

aquests

d'estiu en què per motiu de la
calor el nostre saló d'espectacles resta
mesos

inactiu
com

no

podrien organitzar-se

actes

el que acabem de referir-nos i que

ft

ILI

C)
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a la llista del tradicional
de Santa Creu d'Olorde ?
Fent-ho, això sí, amb bon esperit tal
com deuen efectuar-se aquests actes en
les societats nostrades, es pot comptar
amb el beneplàcit dels elements direc
tius i amb la collaboració de les famí
lies que ja han donat proves de sim
patitzar amb aquestes festes que ens

podíem afegir

plau

recomanar.

NOTICIARI
Dia 15 d'agost, festivitat de l'Assurrip
ció de la Mare de Déu i Festa Ma
jor de la barriada.
Conforme senyala el Reglament de
la Societat, a les vuit hi haurà Missa
de Comunió General a la Parròquia de
Santa Maria de Gràcia i a la qual
deuen assistir els socis del Centre de
Joventut i demés Seccions.
A les deu, a la mateixa església,
s'hi celebrarà Tertia i Missa solemne,
a la qual
ha estat invitat el Centre
Sr.
Rector Dr. D. Marcelí
Rvd.
pel
Garriga, Consiliari de la Societat.
Seran cantades per l'Orfeó Mont
serrat, juntament amb l'escolania, ca
pella i associacions de la Parròquia.
La Junta Directiva del Centre espe
ra que tots els seus socis, donant una
prova del seu esperit pietós faran els
possibles per a assistir a aquesta so
lemnitat religiosa, amb què és hono
rada la Patrona de la nostra ex vila
de Gràcia.

cicis,

ha rebut la investidura de Doc
Sagrada Teologia el Rvd. Jo
sep Gros i Baguer, Vicari de la Parrò
quia de Sant Josep de Gràcia.
La nostra més sincera felicitació.
tor

en

Ens plau donar la nostra més co
ral enhorabona a l'estimat amic i soci
del Centre D. Lluís Munné i a la seva
distingida esposa D.a Maria Castellet
pel naixement de la seva filleta, ba
tejada amb el nom de Maria.
Que Déu els hi conservi per molts
anys i que junt amb els demés fruits
de benedicció amb què el cel ha enjoiat
la seva llar puguin gaudir de la pau
cristiana que és la única i veritable fe
licitat que endolceix les amargors de
la vida.
Una felicitació ben sincera i entu
siasta havem d'adreçar als nostres
amics d'Ig-ualada, que editen el quin
zenal Llibertat, per el número éxtraor
dinari—que amb motiu de complir
l'any quint de la seva segona época
publicaren en homenatge al S. Crist
d'aquella ciutat. Es tracta d'un núme
ro realment
extraordinari com pocs
se'n facin.
Text escollit i literari, il.lustracions
exquisides amb una presentació tipo
gràfica insuperable, que honora tant la
Revista com la tipografia on ha estat
tirada. Inclou una reproducció del
Sant Crist que és una obra d'art, ob

sequi preuadíssim per tot subscriptor.
Desitgem a la pulquèrrima revista tota
mena de prosperitats per tal que pu
•
gui difundir-se i lluitar per la bona
es mereix el seny
redactors.

causa, amb l'èxit que

A Roma i

Aquest
Tipografia

després

de brillants

número ha
Emporim,

S. 4.

exer

passat
•

i el

per

Telefon 15216

gust

la
•

dels

seus

•censura

governativa

Ferlandina, gi

II

Barcelona

Cases que

Ajudem

recomanem

ais que

ens

ajuden
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LOS DOLLARS
CARRER

DE

SALMERÓN,
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Disponibie

Anundanf-vos

a

Or í Rama
profegízz la nostra obra
DEMAIVEU PREUS

ÀC1A

Cases que

Ajudem

recomanem

as

que

ens

ajuden
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ditànlica

panyla
Serveis
DIRECTE:

RiS,P1D:

Vapors torreas
Espaayolis

Regulars:
Espanya- New

Nord

EXPRESS:

Espanya

a

Mediterrani

a

5ervei

York
7 Expedicions
Cuba i MèXiC
14 Expedicions

rArgentina
12

Expedicions

LÍNEA:

a

a

a

a

l'any

a

i'any

a

l'any

T.S., Qadite

iefonia,Orques
tra,Capefia,etc.

Mediterrani, Cuba i New York
a

Per

tipus

Oran

inforrnes,

a

les

14 Expedicions a l'any
Puerto Rieo, Venezuela
14 Expedicions a rany
Fernando Póo
12 Expedicions a l'any

Filipines

Agenc;es de

A Barceiona :

Colornbia

Expedicions a l'any

la

Oficines de ia

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

d'Espanya

POLI~CLÍNICA GIRÒ
Sanatori
Maritim de Sant Josep

Adjunta

al

Plaça del Sol,
'Barcelona

3 i 4

(Gràcia)

HOMEOPA.TIA.
ESPECIALITATS:

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

