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ens
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CAFÉS
TORREFACTES

09RagEo
MÉS

ELS

E

XQU

ISITS

Casa Central:

Salmerón, 124 (cantonada Montseny)
Sucursal Sabadell:

Preus

especiaLs per

Plaça

a

Pfargarl,

16

BARS,
RESTAURANTS,

La

LLETERIES

de 100 grams

obsequiarà a tot comprador
cafè, que presenti aquesta
Revista, amb una capsa de pastilles de cafè amb
de la marca sEl Explorador», de Logrono,
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Casa

Central

de

"L ESTISORA"
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BOU

SASTRERIA

Casa Central: Salmerón, 101
Sucursat: Verdi, 54 (Gràcia)

VILA

Dolços

I

í lícors :

fínes : Vins de marca

pastes

Especialitat en els

Bomboneres

:

per a

cellanes fines,

premíes

EL

X AMPANY

MI LL 0 R

:

Por

CATALA

ESTEVE LLACH-TOSSA
major

í

I

BONS

PRECIS

presents

Ea troba en les millors confiteries i colmadoa

Encàrrecs

ELEGÀNCIA

encàrrecs

Caixes de luxe

Rebudes les novetats
a
la temporada
de tardo

per

detall:

DOLCERIA BOU

SALM E R

N,

89

Cases que

Ajudem

recomanem

Grans

Les

als que ens

ajuden

Magatzems

Amèriques

FARRAN, MARTÍ, TRILLA Y
Telèfon 71984

Salmerón, 47

Rebudes les últimes novetats per
de tardor

en

a

Preu

Fixe

la pròxima temporada

LLANES, SEDES i COTONS

exposició i venda de gènere blancs TAPETS,
VÀNOVES i CORTINATGES de totes menes

Gran

Casa especialitzada
LA

en

gèneres

CASA MILLOR ASSORTIDA I

per

QUE VEN

PIÈS

a

dols

BARAT

ESCULTURA RELIGIOSA

JOSEP Ni: CAMPS I ARNAU

Carrer

Montseny,

77

Barcelona

(Gràcia)

Cases que

Ajudem als que

recomanem

ens

ajuden

MAGATZEMS

GRANS

"LES COLUMNE
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altes novetats per a fardor en
SEDERJA, LLANERIA, COTONS í FANTASIES
Grans existèncíes

en

Actualment exposició i venda de
gèneres blancs a preus baratissíms
CASA ESPECIAL EN ARTICLES DE

OLLÉ
Sahnerón,

SALVADÓ,

Y

113 t Sant

Marc, 2,

Disponible

4 í 6

Preu

DOL

S.

Telèfon 73752

en

Fire

C.

Barcelona-Gràcía

Disponible
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LA MERAVELLA DE

L'EXPOSICIO

INTERNACIONAL

L'Exposició Internacional de Montjuich és una
meravella feta de meravelles, però entre aquestes me
ravelles el Palau de les Missions se'n porta la palma,
perquè demés d'ésser un magnífic Palau, és un Palau
amb una ànima magnífica, gosaríem a dir que adora
ble. La nostra terra hi està admirablement repre
sentada.
Caldrà anar-ne parlant a poc a poc, per tal
d'assaborir-ho.
Les dues Missions que més desta
quen són la Missió del Marroc i la de Fernando Póo.
Regenten la Missió del M,arroc els PP. Franciscans
amb l'ajut de les Filles de la Caritat, Franciscanes
de la Immaculada Concepció i altres Instituts feme
nins. El Pare missioner que explica rstand del Mar
roc,

es

veu

constantment

preguntat pel

públic.

Amb les seves magnífiques escoles, asils, dispen
saris i altres obres de cultura i caritat, els franciscans
del Marroc preparen la veritable i cordial penetració
de l'esperit cristià de la mentalitat marroquina.
De molt diferent caràcter és la missió que els mis
sioners de 1I. Cor de Maria regenten a Fernando Póo
i altres possessions espanyoles del Golf de Guinea.
Una florida cristiandat de molts mils de cristians, és
el millor testimoni del seu incansable zel i fervor apos
tòlic.
La bella catedral de Santa Isabel que en su
perba maqueta embelleix rstand de Fernando Póo és
tot un símbol de rarrelament que va assolint la fe
cristiana a 1illa africana.

(CoPiat

de

«Catalurnya

Social».)
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ELS ESPLAIS
(Del

es

Cortesía Cristiana,
Sales.—Traducció de JOSEP
llibre La

de Sant Francesc de
M. CAPDEVILA)

Es necessari que de vegades l'esperit i
relaxin en algun esbargiment. Un dia

fins el
un

cor

caçador

trobà Sant Joan Evangelista que tenia una perdiu a
la nià i l'amaganyagava per distreure's ; el caçador
li demanà per què ell, que era home de tal qualitat,
i Sant Joan li
passava el temps en tan poca cosa,
l'arc
—Per
no
sempre tivant?
tu,
què,
portes
digué:
el
sempre
estigués
caçador—si
—«Perquè—trespongué
corbat ja no tindria força de tirar quan caldria»—«No
l'apòstol—que deixi una mi

t'admiris, doncs,—replica
un poc
ca la rigor i atenció de l'esperit per pendre
iva
més
die
dar-me, després,
d'esbargimen.t, a fi
un

No hi ha dubte que és
a la .contemplació.»
vici d'ésser tan rigorós, agrest i selvatge, de no Dendre
de •cap mena.
per sí ni permetre als altres esplai
entretenir-se
en converses
Pendre l'aire, passejar,
can
instruments
musicals,
i
alegres amigables, jugar
tar, anar de cacera, són esplais tan honestos que per
dóna
usar-ne bé no cal més que aquella prudència que
mida.
el
lloc
i
la
i
el
cosa
la
temps,
a tota
importància
Els jocs en què el guany serveix de premi i recom
de l'esperit, com els jocs
pensa a l'habilitat del cos i
les
dames
són distraccions de
els
de pilota,
escacs,
si mateixes bones i permeses. Només cal evitar l'ex
eés, sigui pel temps que hi passem, sigui per allò
si hi passem massa temps
que ens hi juguem; perquè
no esplaiem el cos i
és
és
no
distracció,
ocupació:
ja
l'esperit ; al contrari, els aclaparem, els atu'im. Des
prés de cinc o sis hores de jugar als escacs, l'esperit
està fadigat i lassat ; jugar a pilota hores i hores no
és esbargir el cos, és atuir-lo.
També, si el preu, és a dir, allò que juguem és
excessiu, les afeccions dels jugadors es desordenen; i
a habilitats
a més, és injust de posar grans preus
i
tan
inútils
com són
apteses de tan poca importància
els jocs.
Però, més que res, Filotea, vigileu de no posar
afecte a tot això. Per honest que sigui un esplai, és
vici de posar-hi l'afecci6 del cor. No dic pas que no
pendre plaer en el joc mentre un hom juga;
ment

calgui
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si no, no ens hi divertiríem gaire; només dic que
cal posar-hi afecte per donar-s'hi amb daler, amb
cés i amb neguit.

Els

no
ex

jocs prohibits

El joc

de daus, de cartes i semblants, en els quals
principalment depèn de l'atzar, no són sola
esplais perillosos, com les danses, sinó simple
dolents i reprovables; i per aixe, són prohibits

el guany
ment
ment

per les lleis

eclesiàstiques

—Però, quin

i civils.
mal hi veieu?

El guany, en •aquests jocs, no es fa segons raó
sinó segons la sort, qui ben sovint •cau a qui ni per
habilitat ni per aptesa no mereix res ; la raó, doncs,
n'és ofesa.
—Però, si ho convinguérena •aíxí !
—Això és bo per mostrar que aquell qui guanya
no fa un tort als altres, però no vol dir que la con
venció q-ue hem fet no sigui fora de raó i el joc també;
perquè el guany, que ha d'ésser el preu d'aptesa, és
•donat a la sort, que no mereix cap preu perquè no
depèn en cap manera de nosaltres.
A més, aquests jocs duen el nom d'esplais i són
fets perquè ho siguin; i no ho són pas, sinó ocupa
cions violentes.
é No és una ocupació de tenir l'es
perit amb una tensió contínua, i agitat d'inquietuds
seguides, aprensions i neguits? él-Ieu vist atenció
més trista, més malhumorada, més malinconiosa que
la dels jugadors? No; mentre juguen no els podeu
parlar del joc, ni riure, ni tossir; si •no, ja es des

pisten.
I, per fi, no hi ha alegria al joc sinó guanyant,
i aquesta alegria no és inícua, ja que no la podem
haver més que si el company •perd í es disgusta?
Aquest gaudir és infame. Per aquestes tres raons el
joc és prohibit.
El gran rei Sant Lluís, sabent que el conite d'An
jou, germà seu, i Gauthier de Nemours jugaven, es
llevà, tot malalt que estava, i anà tintinejant a llur
cambra, i allà prengué •les .taules, els daus i una
part de la moneda, i ho llençà de la finestra a la
mar, i s'irà molt contra ells.
La santa i •casta jove
Sara, parlant a Déu de la seva innocèneia : «Vós sa
beu, o Senyor,--digué---que mai no he •conversat amb

jugadors».

575-e52.5252.52SE:7252.5?_5?_52525252.57.525-2,52SZ52525-25252525-25257_525-2525-85-a?-525
A

M

JOVES INNOBLES

ELS

A Madrid han estat

detinguts

adreçat •paraules grolleres

a

unes

uns

joves

senyores.

per haver
Heus ací

dèria molt estesa en alguns pobles d'Espanya.
creuen que no són galants si, en trobar-se
homes
Els
davant una beutat, no li adrecen algunes paraules re
•
veladores de l'admiració que senten per ella. El «pi
severament.
Seria
hauria
de
perdo
castigar-se
ropo»
nable si aquells que el cultiven diguessin galanes.
Dissortadament no• és així. Els que importunen les
donzelles no se senten pas poetes, sinó simplement
homes.
.Per què una donzella no pot transitar lliure
ment pels carrers de la ciutat sense veure's assetjada
per aquests joves, més buits que una campana, que
creuen que una dona és un divertiment?
que su
a la vida perquè ells s'hi puguin
han
que
vingut
posen
divertir? A una donzella honesta li han de causar una
gran repugnància aquesta mena de joves.
No solament es pot condemnar aquest •costum in
noble en l'ordre moral, sinó simplement invocant les
regles més elementals de la •cortesia. El jove que
diu una grolleria a una donzella, és un mal educat
una

i

un

covard

home, pel

Segurament

no

s'atreviria

a

ultratjar

temor que fes sentir damunt el

seu

un

rostre

el pes dels seus punys. Si s'atreveix a llençar un gra
pat de llot damunt la faç noble d'una donzella, és per
què sap que no pot defensar-se. Ultrajar, doncs, una
dona no és propi d'homes ardits i gosats, sinó de co
•

vards.
No solament hem de respectar les beutats sinó
també aquelles que no són belles. Iia dignitat de la
dona no té res a veure amb la lluïssor dels seus ulls
Sovint les do
ni •amb la vermellor •dels seus llavis.
són
les
el
món
considera
nes que
vulgars
que porten
més llum a dintre. No tenen més• finor espiritual les
que saben agençar-se bellament, sinó aquelles que sa
Una
ben seguir el camí de la perfecció cristiana.
dona és digna de respecte perquè porta dintre el pit
Si no fossin altra cosa que un
una ànima immortal.
grapat d'argila, tindrien raó els que diuen que l'home
ha d'anar constantment a l'encalç •dels plaers de la
vida. No podem envilir l'argila que estimem tant,
perquè el nostre cos, santificat pels Sagraments, és el
temple de l'Esperit Sant.
¿ Quan serà que l'home reconeixerà que la dona

A
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és

no

creat

una

joguina,

sinó

perquè comparteixi

companya que Déu ha
amb ell les penes i les ale

una

gries de la vida?
Aquests joves irreflexius

sovint

us

parlen

d'amor.

Podeu concebre que un home que estimi deixi de res
Estima les flors aquell
pectar la persona estimada?

les tortura esfullant-les cruelment? On no hi ha
no hi ha amor.
Quan veritablement la flama de l'amor brilla en
el nostre pit, ens espiritualitzem de tal manera, que
la carn esdevé una càrrega feixuga.
Voldríem des
eixir-nos de l'argila que ens lliga a la terra i allu
nvar-nos de les impureses de la vida amb les ales ben
que

respecte

esteses.

Déu,

en crear l'amor, ennoblí l'home.
Si l'amor
existís i fos únicament el desig el que unís l'home
i la dona, els •que saben recollir-se •dins el santuari
de la seva ànima s'allunyarien d'ella com ,d'un mal

no

esperit

L'amor poetitza i ennoblelix fins les coses més
vulgars. Veiem totes les coses •com si •damunt d'elles
hi hagués un polsim de bellesa o •com si estiguéssim
submergits dins la llum blava del món del somni i
de la faula.

Les passions

entenebreixen els nostres ulls.
Els
saben supeditar-les al seny i a la raó,
obren gairebé inconscientment. Si meditessin s'aver
gonyirien d'obrar tan lleugerament. Les passions ens
fan perdre la dignitat. Un home, baldament hagi
pogut enlairar-se per damunt els altres, si no té prou
fortitud per no deixar-se seduir per les sirenes que
canten submergides en el mar de la •concupiscène;a,
caurà damunt la pols dels camins. Cal únicament
fullejar la història, aquest llibre exemplar que ens
alliçona constantment, per a convèncer-se que cauen
els homes més •grans quan no saben aturar la fúria
de les passions que entenebreixen
el nostre es

joves

que

no

perit.
Quan

l'home sap• mantenir-se lliure, el seu esperit
i transparent •com un cristall. Els homes
parlen molt de llibertat però no es recorden d'aquella
que pot fer-los feliços. Ens referim—ja ho endevi
neu—a la llibertat esu'ritual.
Unieament som lliures
quan hem aconsegu;t trencar les cadenes feixugues
que endogalaven el nostre esperit.
Els joves que davant una beutat no saben man
tenir-se dignes, posen de manifest que van pel món
esdevé

àgil

6
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Si no fossin
les cadenes de resclavitud.
esclaus de les passions, romandrien serens.
Sapiguem, doncs, esguardar amb els ulls ben clars
i l'esperit ben serè el rostre de les nostres companyes.
Fer cabrioles davant una dona és indigne de la gran
desa de l'home. Certament que el cor sovint ens en
mai.
ganya, però el seny i la raó no enganyen
mostrar
amb
el
cristianisme
No és incompatible
se atent i galant amb el sexe
feble, però no hem de
'travessar mai les fites de la serietat. No hem de con
fondre la cortesia amb l'afalac. La guineu de la faula
afalagava el corb, no perquè tingués el cant dolç i
suau i el plomatge virolat, sinó perquè tenia al bec

arrossegant

una

llepolia.

Siguem atents i amables, però per damunt •de tot
sapiguem mantenir-nos nobles i dignes.
J. CIVERA SORMANI
(Reproduït

del número de

«Catalunya

Social» de 27 de

juliol.)

NOTICIARI
OBITUARI

morí donva
El dia 17 d'agost
Maria Pérez (a. c. s.), àvia del soci del
Centle D. E. Garcia de la Vega.
Ha mort també el pare dels socis
actius del Centre D. Lluis i D. Al

fred Munne i germà del soci proteL
tor D. Lluís Munné.
Des de les planes d'OR i FLAMA
en nom del Centre fem present als nos
tres amics i a llurs famílies el senti
ment de la Societat, pregant a Déu
a que
per Vànima dels difunts i per
els doni forces per a suportar la
desgracia amb cristiana resignació.
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NOSTRA

LA

ESCOLAR

VIDA

ha quedat
de 1929-30
de les nostres escoles diurnes i •noctur
nes, per a l'ingrés a les quals està
oberta la matrícula des del 16 d'agost
passat, tots el dies feiners de 8 a 9
del vespre.
També s'admeten ja matrícules per
a les classes nocturnes
especials de
francès i dibuix aplicat als arts i ofi
cis, quins cursos començaran el dia
primer d'octulbre vinent.
Continuen a càrrec dels professors
senyors Angel Grau i Amadeu Gendre
les classes elementals diurnes i noc
turnes, la de francès a càrrec del pro
fessor don Vicens Puig i la de dibuix
a càrrec del Vocal d'Escoles i
expert
artista don Josep M.a Camps.
Les condicions econòmiques d'ingrés
a les Escoles continuen essent les ma
teixes del curs anterior.

El

dia

2

inaugurat

el

d'aquest
curs

mes

escolar

TASCA

ment d'efectuar

senzilla excursió
de l'e
present que el dia 2
quart diumenge d'agost, S'esqueia la
commemoració de Sant Genís, come
diant, i convenint nomenar-lo son pa
tró, amb el beneplàcit de la Junta Di
rectiva del Centre organitzaren alguns
actes per a solemnitzar la diada apro
fitant-se de l'avinentesa de scr el ciia
festiu.
Solicitada la cooperació del nostre
Orfeó Montserrat que no hi mancà,
puix es tractava de donar tota la im
portància possible a l'aCte religiós del
matí, es feren amb tota activitat i en
tusiasme les gestions pertinents i es
portà a cap l'organització de l'aplec a
Sant Quirse de Terrassa, executant
se el programa anunciat amb tot ordr2
sense la méS petita dificuitat ni con •
tratemps, ans el contrari, regnant sem
pre la més franca i cordial alegria, que
feren objecte als seus organitzadors Je
inoltes felicitacions.
familiar.
Els
lenc tingueren

una

simpàtics joves

*

FESTA DE

Aplec

a

Sant

SANT

Ouirze de Terrassa

actes

d'aquesta naturalesa, principal

ment

en

els

mesos

* *

GENIS

En l'últim número d'OR I FLAMA, al
ressenyar l'aplec de Valldoreix, insi
nuàrem la conveniència de sovintejar
feta la

1

d'istiu,

indicació ens veiérem
agradablement per l'anunci

i

tot

just

sorpresos
d'un nou
aplec organitzat pels elements de l'e
lenc dramàtic del Centre.
Val a dir que no es tractuva sola

Al matí, a les deu, es celebrà al tem
ple parroquial de Sant Quirze, ple to
talment de` fidels, Missa solenme, can
tant-se per elements de l'orfeó Montser
rat i poble la Missa «Fonts Bonitatis».

Celebrà el zelós pàrroco Mossèn Sal
vador Ferran qui dirigí als fidels ona
plàtica plena d'unció apostòlica, glo
sant l'Evangeli de la Dominica, i abans
d'acabar, en sentides paraules, es di
rigí al Centre Moral Instructiu de Grà
c;a. alludint a la festa que celebrava i
fent l'oferiment personal i de la Par
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róquia
blants.
Les

tacions

per la

espontànies
del

tan

ren

repetició

amics, què

d'actes

i sinceres manifes

zelós sacerdot

impressiona

profundament
no es

seni

cansaven

als

nostres

d'expressar

llur reconeixement, de tal manera que
a la tarda, quant férem acte de presèn
cia a l'aplec, els que al matí altres afers
inelludibles no ens ho permeteren, les
primeres impressions rebudes referents
al mateix foren les del reconeixement
que deixà en tots les consideracions
envers el Centre tingudes pel virtuós
Rector de Sant Quirze.
No volem passar avant sense fer
constar, en nom del Centre i de la seva
Junta Directiva, el més pregon agraï
ment envers Mossèn Salvador Ferran
pel seu generós oferiment i paraules
de consideració tingudes per a la nos
tra Societat, •creient un deure corres
pondre a un i altres oferint-li també
el concurs nostre i el del Centre per a

allà a les quatre, es presentà la cobla
«La* Principal del Vallès» i pogueren
puntejar les sardanes anunciades.
Fins a última hora de la tarda no
es veieren abandonats del tot aquells
agradables llocs i ho foren no sense
certa recansa i amb el desig i espe
rança de tornar-hi ; el que ja es farà,
si Déu ho vol.
Havem de consignar també que de
més dels aotes de l'aplec, celebrats
per a solemnitzar la institució de la
festa patronal de l'Elenc dramàtic del
Centre, el dia io d'agost, a la nit, tin
gué lloc a l'estatge social una selecta
sessió de Cine que Pentusiasta soci
del Centre En Joan Jarque dedicà es
pontàniament a Pesmentat Elenc i en
la qual foren projectades, previsora
ment censurades, interessants pellícu
les cedides galantment per la important
Casa Verdaguer, en atenció al senyor
Ja rque.
*

quant pugui interessar-li.

tot

veié envaïda d'una munió de famí
lies que, aplegant-se en animats grups
i omplint-ho tot d'alegria, es disposa
va per
a
preparar la imprescindible
dinada.•
Abans, l'equip de fútbol •de la Joven
tut del Centre jugà un partit amb un
altre equip de la localitat. La par
tida fou aferrissada apuntant-se tres
gols l'equip de la localitat i un el nos
es

tre.

de la derrota no privà
això als nostres de fer el repàs
amb delit ni estroncà la seva natural
alegria i es donà del tot a l'oblit quan,

L'amargor

per

*

que els
deixaren de plaure als
qui tingueren el goig de pendre-hi part,el
per tant, creient-nos interpretar
seu sentir, felicitem als organitzadors
i desitgem que aquesta festa suara tan

Tenim la

La xamosa esplanada protegida dels
raigs solars per verds plàtans i altes
pollancres i que en un dels recons més
ombrívols naix la font coneguda amb
el nom de «La font de les morisques»

*

completa seguretat

actes referits

no

oportunament instaurada, esdevingui
tradicional en la nostra Societat.

Secció de Festes
Amb motiu de la celebració del Con
la
grés Missional que tindrà lloc en 22
darrera setmana d'aquest mes (dies
a 29) en el Palau de les Missions de
l'Exposició de Barcelona, queda ajor
nada la Inauguració de la
de Festes en el nostre Centre per al
dia sis d'octubre vinent.
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