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ACTES

SOCIALS

JUNTA GENERAL ORDINARIA
Tingué
ciana,

lloc el dia

sota

la

presidència

a

Es

Joan Tusquets.
Junta general anterior, es llegí la memòria
de la qual va publicat a continuació, i
s'aprovaren

l'acta de la

1933, el text

de comptes de la

procedí

la votació dels càrrecs que

a

elegits

els senyors

President

.

.

Ramon M. de Veciana

Vice-President

.

.

Josep Casajoana Oliver
Garçon Puig
Cruells
Josep
Josep M. Camps Arnau
Josep M. Garriga Vilà

Vocal

.

.

.

Amb la proclamació dels càrrecs
queren d'acord amb el

passà

matèries que

reglament,

a

esmentats i

juntament

amb els que

Vice-Secretari

.

Ermengol

Vice-Tresorer

.

Lluís Alsius

Vocal

2.on

.

Ramon Freixas Giralt

Junta

Directiva del Centre.

.

prevales

favor dels senyors:

Marquet
Masgrau

Bach

de precs i preguntes, i, després d'escoltades les diverses
presentaren a la consideració de l'assemblea, finí la reunió.

es

Per acord dels

reunits,

de Estado.

ta general socios

es
—

cursà

un

telegrama

al Sant Pare que deia així:

Ciudad del Vaticano.

Centro Moral Instructivo Gracia

tuoso saludo i filial adhesión Santo Padre.

Garriga."

havien de pro

capítol

al

"Secretario

estats

Salvador

.

Ler

Secretari

Es

els

següents:

Bibliotecari

la

reglamentàriament

.

Tresorer

quedà completa

social de

Soçietat.

veir-se i resultaren

tario,

de don Ramon M. de Ve

i amb l'assistència del Rnd. Vice-consiliari Dr.

S'aprovà
1932

juliol,

de

2

—

—

Roma.

—

Reunidos

Barcelona, acuerdan
Presidente, Veciana. —

Jun

respe
Secre

MEMORIA SOCIAL
del Centre Moral i Instructiu de Gràcia
juny

de 1932

a

maig 1933

Ha arribat el moment marcat en el Reglament com a fita per donar-vos
compte de la nostra gestió, durant el temps transcorregut des de la darrera Jun

general

ordinària.
Per tant, ens plau presentar-nos davant vostre, complint aquest deure i ex
plicar la nostra tasca a tan respectable assemblea.
Trasbalsat el compost de la Junta Directiva del Centre per les dimissions
successives del President, Tresorer, Secretari i Bibliotecari, calgué que la Vice
Presidència, d'acord amb la resta de la Junta i fent ús del dret conferit a aquesta
al
pels estatuts, proveís les vacants dels companys dimissionaris, donant entrada
vetllar
l'administració
més
a
seu si a les persones que considerà
per
propòsit per
i doctrina del Centre, a efecte de no pertorbar la vida legal de la Societat i arribar
al dia d'avui, en què aquests càrrecs, prenguin estat definitiu, mitjançant el sufra
gi dels senyors socis.
Recomposta, doncs, la Junta Directiva, el seu primer pas fou posar en ordre
els comptes de Comptabilitat i de Tresoreria, de la marxa dels quals haureu es
ment quan el Tresorer us llegeixi aquests estats, on veureu reflectits els deutes
fins a la
pendents, molts d'ells de data antiga, i la rebaixa considerable obtinguda
fins
avui ac
Directiva
data present, degut a la diligència mostrada per la Junta
amistats
i
oficials.
particulars
tuant, ajudada per
general del
Organitzada la unificació de Tresoreria, centralitzant en la Caixa
també
i
ordenats
seccions
de
la
casa
Centre totes les existències de les diverses
la
marxa econòmica del
a
l'esdevenidor
ha
encausada
per
els pagaments,
quedat
Centre — comptant sempre amb què els senyors socis es comportin degudament
i cooperació personal valuo
com ha estat fins ara, contribuint amb llurs quotes
nostre
Centre.
donen
vida
al
seccions
síssima a les diverses
que
és ben migrada
I com que no tot pertoca a la Directiva, ja que la seva feina
cèl.lules
de
les
diverses
què és compost
si la compareu amb la que desenvolupen
a la seva vida ideològica, perme
cal
i
li
donen
el
dinamisme
el Centre que
que
activitats portades a terme
teu que faci ressenya, encara que lleugerament, de les
i
cares
seccions.
les
diverses
durant l'any de 1932 a 1933, per

ta

EscoLEs.
Les nostres escoles que, com tots sabem prou, són l'essència pri
als des
mordial del nostre ésser, han assolit un increment considerable, gràcies
soci i
del
vetllaments del nostre estimat Consiliari el Dr. Joan Tusquets, assistit
esco
dites
de
del
Director
titular
bon amic Mossèn Francesc d'Assís Ros, a més
i
del
les, senyor Puig,
professorat complementari.
i peda
També ha tingut un avenç de perfeccionament el material escolar
moderna
les
condicions
amb
totes
que
gògic i avui les aules queden installades
ment es

requereixen, pedagògicament

i

higiènicament.

Cal fer constar, a més, amb molta complaença que, gràcies a la generositat
un ter
del nostre Illustríssim Sr. Bisbe Dr. Manuel Irurita, pogué construir-se
servei.
seu
al
rat per esbarjo dels alumnes i unes dutxes amb aigua corrent, per
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És
fruits

què

a

es

d'esperar, ajudant Déu, `que l'empenta
bastament

en

el

curs

escolar

vinent,

donada a l'Escola ha de llevar
màxim en els temps què correm en

fa tan necessari.

CONGREGACIÓ MARIANA. — Sota el mantell de la Santíssima Verge i degut
seva protecció, hem vist
arreplegar-se a la Congregació la major part dels
nens que assiteixen a l'Escola del Centre i també bon nombre de socis, fomen
tant per mitjà dels actes religiosos dominicals que se celebren a la pròpia Cape
lla aquell esperit de fe, amor i caritat, essència i símbol del cristià, objectiu mà
xim a què tendeix el Centre, per la salut i salvació de les ànimes.
Bona mostra del que hem dit fou l'espectacle de la nodrida assistència als
Sants Exercicis Espirituals celebrats enguany amb una concurrència de més de
300 exercitants, el final dels quals fou coronat amb la presència del senyor Bisbe
el dia de la Comunió general.
Encoratja veure com cundeix la fe en les fileres dels socis del Centre i us
animem a la perseverança.
a

la

ORPRó aVIGNTSRRAT.
També ha anat desenvorupant normalment
aquesta branca del Centre, magna manifestació de la cultura musical del grup que
la composa, la seva vida laboriosa.
Hem sentit durant la temporada diversos concerts molt ben executats, sota
la batuta eminent del seu mestre director senyor Pérez Moya.
I, per fi, ha estat portada a cap, sota l'organització del propi Orfeó, laXII pe
regrinació a Montserrat, tan tradicional en aquesta casa.
Celebrem i desitgem que, prenent nova saba per a l'any vinent, la Verge
Bruna beneeixi i engrandeixi l'obra cultural d'aquesta simpàtica secció.
BUTLLETÍ "OR I FLAMA. — Ha sofert una reforma la publicació del Butlletí
FLAMA amb el nomenament dle la comissió actual, situant-se dintre de la
responsabilitat que calia, tant en el relatiu a l'eclesíàstic com al civil.
La seva composició ha estat modernitzada a to de les publicacions d'aquesta
mena i regularitzada la data de sortida.
També s'ha millorat notablement el text i és d'esperar que a mida que la
collaboració es vagi engruixint, assolirà un caire de major perfeccionament literari.
OR

I

•

GRUP PICTÒRIC.

—

La reunió d'artistes que integren aquesta Secció, seguint
la seva tasca
progressiva en el cultiu de les arts, ha posat de manifest la seva
labor, amb un parell d'exposicions molt interessants i que cridaren força l'aten
ció d'aficionats i de profans.
També tingué diligència de la construcció del tradicional Pessebre, supe
rant la presentació de l'any anterior.
S'adherí a dita manifestació d'art cristià el consoci senyor Camps, apor
tant, per a l'admiració del piiblic, un tipus de Pessebre molt original, emmarcat
en una masia catalanaa.
Felicitem i augurem nous avenços a aquest grup que tant enalteix la cultura

plàstica.

TEATRE.

Aquesta secció tan profitosa i que tants adeptes compta en el
ha actuat durant la temporada amb tota la bona fe i entusiasme, assolint
molts èxits en les representacions de les obres variades que han constituït els
Centre,

f
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programes i que sabem han estat ben
les nostres festes, procurant-los honest

Esperem

veure

coses

molt

agradoses a les
esbargiment.
boniques l'any vinent.

A
famílies i

M

A

concorrents a

Ja és prou conegut de tothom l'ayenç que ha tingut el nostre
colloquem a l'altura necessària perquè els socis puguin gaudir a
casa
els avantatges de la projecció de pellícules sonores.
Malgrat que el sacrifici representa un gros dispendi metàl.lic, la Junta Di
rectiva, juntament amb la Comissió de Cinema delegada, tingué bona cura de
no gravar els interessos del Centre,
deslligant la despesa de compra de l'aparell
cine-sonor, de les finances generals de la societat, mitjançant una operació, ga
rantitzada completament a part de l'economia Social, gràcies a la prestació par
ticular i desinteressada dels seus directius i a l'ajut de bones amistats.
Havent assolit aquesta reforma l'èxit més falaguer, esperem que de la vos
tra part, i satisfets, correspondreu com cal amb la vostra assistència a les ses
CINEMA.

Cinema,

que el

sions de

cinema,

donant així facilitats

a

la Comissió per al millorament dels pro

grames.

la

BENEFICÈNCIA. — Aquesta secció, amb la modèstia que li és peculiar, seguí
obra de caritat al desvalgut.
Recomanem a tots els socis que li donin el major ajut per engrandir els
fins cristians.

seva

seus

SOCIS DIFUNTS.
aquest any els socis

—

Han passat

a

gaudir

de la

benaurança

eterna

durant

següents:
Protectors

Lluís G. Giribert Colorner
Martí Cirera
Fèlix 'Calsina
Libori Iglésias
Joan Camins
Actius

Encomaneu

Manuel Cerezuela
Santaló Xarau
Déu la seva ànima en les vostres oracions.

Joan

a

*

*

*

Creiem haver-vos donat fidel compte, encara que lleument, del que és més
sobresortint de l'exercici. Sols ens resta demanar-vos, per tancar aquesta memò
ria, que manifesteu si ha merescut la vostra aprovació la tasca portada a cap
per la Junta Directiva.
El Secretari, J. M. Garriga Vilà.

Anuncíant al Butllefí, duplícareu les vostres vendes
í

ajudareu al

seu

sosteníment

O

DANT VIVENT
COMENTARI

A L'OBRA DE

JOAN

PAPINI

PEL

DR. D. J. M. SERRA

DE

MARTÍNEZ

Molts anys fa que coneixem Joan Papini, tant vivent en les seves obres; i el
coneixíem quan la seva intelligència privilegiada era ofuscada per la passió polí
tica y pel sectarisme i la seva ploma fecunda escrivia sempre contra Crist. Però
un dia, Papini, el poeta de cabells escabellats i
esguard somniador, ens sorprèn
i ens entusiasma, amb l'aparició de la seva magnífica i
estupenda Història de
Crist. Cent vegades l'he llegida i en tornar-hi em plau més encara. Sí. Papini,
l'anarquista, l'herètic, el sectari, s'havia convertit a la fe de Jesús i la seva His
tòria de Crist és el llibre d'adoració, d'af ecte, d'amor a Jesús a qui tant havia
ofès; i suara Papini es declara "orgullós de proclamar-se súbdit i soldat de Crist
Rei".
Més tard, torna el poeta a oferir-nos una nova prova de la seva fecunditat
piadosa i literària, amb el meravellós llibre Els treballadors de la vinya, i avui
el poeta florentí torna a adelitar el nostre esperit amb una obra
magna Dant viu.
El Dant! El gran poeta florentí, l'autor de la Vita Nuova, de la Divina Comme
dia i del Convivio; l'enamorat idealista de Beatriu Portinari l'angiola giovenis
sima, és descrit brillantment, tant en les seves grandeses com en les seves flaque
ses, tant en la glòria com en la dissort, tant en la virtut com en el pecat, i Papini,
amb la seva característica faisó, ens presenta al Dant vivent, l'home sencer, el
poeta plasmador de la llengua i l'artista sublim cantor de la bellesa; i qui millor
que Papini per a comentar i definir el Dant Alghieri, artista, poeta, florentí i
catòlic com ell mateix? Per això escriu en el pòrtic de l'obra que "el seu llibre
vol ésser el llibre viu d'un home viu; d'un home
que fins ciesprlés de mort, ha
viscut sempre". I la gran ànima de l'artista ha estat bellament estudiada pel seu
egregi coterrani
Hem llegit amb delectança el llibre de Papini i cal que, després de saturar
nos de les belleses literàries i dels
conceptes genials que la lectura ens ofereix, co
mentem alguns fets de la vida del Dant, fets dels quals podem treure conseqüèn
cies pràctiques per avui, demostrant com el Dant del segle xxii és també, malgrat
la diferència del temps, el Dant del segle xx. En descriure Papini l'actualitat del
Dant, ens mostra una d'aquelles grans preocupacions del poeta florentí, o sia,
l'aversió a què la política fos predomini de l'Església i a tota intervenció i activi
tat econòmica i comercial dels sacerdots i
per això, en comentar Papini aquesta
sana intenció del Dant en
en
aquella època
què el poeta visqué, ens fa veure com
avui tot catòlic
pràctic és hostil, com ho fou el Dant, al sacerdot polític i al sa
cerdot comerciant, puix que la missió de l'Església és sobrenatural, espiritual,
divina i per això ha d'estar al marge de tota intervenció directa o indirecta en
tot règim
diu Papini — no han
polític i en tot afer comercial. "El sacerdots
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d'ésser prínceps, ni ministres de prínceps, ni participar mai en el govern civil
dels Pobles. Cèsar és una cosa i Pere una altra. I tots els emperadors, reis,
presidents i ministres, si són, cristians, estan subjectes a rautoritat morat d,e l'Es
glésia. L'Església és docent, és a dir, ensenya als homes i per això també als
polítics, a ésser perfectes per merèixer la pau en la terra i la benaurança en el
cel." Doncs bé: ço que cómenta Papini i que pensava el Dant és avui d'una ac
tualitat evident.
L'altre pensament dantesc és el descontent de la seva época com els catòlics
ho estem de la nostra. Per què el Dant tenia l'ànima adolorida i no res del seu
el consolava? Per què nosaltres, els catòlics d'avui, no vivim satisfets en el segle
present? Ah! Perquè avui, corn en el temps del Dant, la malvestat, la decadència,
la corrupció, la hipocresia, la niciesa, dominen i s'han arrelat en el món; per
aixe, nosaltres, com el Dant, cerquem el consol en la remembrança del passat,
d'aquell passat gloriós de Catalunya, tant ple de grandeses i de fe religiosa, i en
el futur de la nostra terra ple d'esperances en el triomf. No podem, doncs, con
tentar-nos del present. Nosaltres, a semblança del poeta florentí, sentim l'enyora
ment del que fórem i del desig de veure el que vindrà, i, com el Dant, nosaltres
també voldríem que el món retornés a la innocència primitiva per tal que la ter
ra, el lloc de pelegrinatge, no fos com ara lloc de guerra fratricida, sinó el regne
de la pau i de l'amor que continuaria després en la vida eterna de l'Empiri.
Un altre pensament del Dant és l'amor intens a la Santíssima Verge, ja que
en tot poema dantesc no hi manca l'homenatge degut. Aixe, no és d'estranyar en
ún catòlic i poeta; el Dant estimava la Santíssima Verge amb aquella vehemèn
cia que sols l'home genial posa en les seves coses. No es pot concebre un catòlic
pràctic sense l'amor i devoció a la Verge Maria i ço mateix ens ho mostra el
poeta florentí amb la força poètica de les seves obres.
I fineix el llibre de Papini amb unes paraules d'af ecte i d'angoixa pensant
els
en el destí etern de tan gran geni i diu: "Nosaltres els cristians, nosaltres
d'amor
poetes, no podem pertsar en el Dant sense que s'ompli rànirna d'una onada
més
agraït. S'obliden el seus pecats, es pordonem les seves errades; no recordem
més
la
i
ens
commou
cada
les grandeses;
vegada
gran tragèdia del
que les dissorts
de
seu geni tempestuós i encara dins lat-empesta, el miracle sempre més miraculós
dels
í metafísica. I sigui la que vulgui la regió de rimperi
la seva

poesia roquera
pateixi o gaudeixi

Dant, sentim rimpuls de resar, de resar
per ell si encara no ha pogut contemplar la trina Ltum que veié en les seves fic
cions de pregar per ell com intercessor benigne dels poetes davant dels Sants,
si la Verge Mare de Déu, a la qual tant va estimar, rha, fe14 entrar en reterua Ctit
morts on

Fill."
de saturar-nos del bell llibre que acabem de comentar, no cal afegir
hi sinó que tot catòlic i tot poeta ha d'estimar i llegir el Dant florentí, el Dant
italià, perquè també sapiguern estimar amb aquell afecte i amor a les coses i als
homes nostres al Dant català, vivent també en la nostra llengua i en la nostra
pàtria, l'excels Mossèn Verdaguer, un màrtir, un sacerdot, un poeta, sí: un poeta
l'home
com Isaías, com Homer, com el Dant florentí, qui rep avui públicament

tat

del

el nostre

seu

Després

menatge

del

Nota.
BUTLLETÍ.

—

seu

El

compatriota Joan Papini.
curs

d'apologètica

científica serà

reprès

en

el

pròxim

número del

EL DEURE DELS PARES
De la "Declaració collectiva de

l'Ep.iscopat Espanyol" amb motiu de
Congregacions Religioses" :
fem, per tant, memòria de les greus paraules, amb què Lleó

la "Llei

de Confessions i

Els
Pius XI els

XIII i
"Els pares tenen, de la mateixa naturalesa, el dret d'edu
car els seus fills, però tenen també el deure de
posar llur instrucció i educació en
perfecta acordança amb el fi per al qual han rebut la prole per beneplàcit de
Déu. Els pares, doncs, han d'emprar totes les seves forces i una
perseverant
energia en repellir tota mena d'injustícies en aquest ordre de coses, en fer conèi
xer, d'una manera absoluta, el seu dret a educar cristianament els seus fills, se
gons és deure llur, i sobretot en apartar-los de les escoles, on corren perill de
rebre el verí de la impietat."
No és difícil de precisar les obligacions serioses i
urgents que en les pre
sents circumstàncies imposen als catòlics espanyols les
ensenyances pontifícies i
els preceptes del Dret Canònic.
Primer. Els pares han d'enviar els seus fills únicament a les
catòliques.
Segon. Prohibida severament l'assistència a les escoles acatediques, neu
tres i mixtes, o sigui les que estan destinades també als no
creients, només a l'Or
dinari del lloc correspon de judicar si pot tolerar-se l'esmentada assistència en
determinades circilmstàncies i amb les degudes cauteles:
a) Inspeccionar per si mateixos o per persones idònies els llibres que es
posen a les mans dels seus fills i les doctrines que se els inculquen; b( procurar
que fora de l'escola siguin els seus fills o menors sòlidament instruïts en la doc
trina cristiana i zelosament estimulats a la pràctica dels deures catòlics; c) apar
tar-los del tracte i amistat dels companys escolars que puguin posar en
perill
la llur fe i honestedat de costums.
Tercer. Tots els fidels s'esf orçaran a prestar llur auxili moral i material
per la fundació i sosteniment d'escoles catòliques, i en particular els pares de fa
mília hauran d'exercir el seu dret a organitzar-se reivindicant la seva llibertat do
cent i la creació d'escoles homogènies en conformitat amb les seves creences. No
han de parar fins a aconseguir que sigui una complerta realitat aquest ideal i
dret de l'Església: tot l'ensenyament catòlic per a la joventut catòlica en escoles
amonesten:

catòliques.

CARTA OBERTA
Estimat consoci i benvolgut amic:
El nostre Centre va a començar novament les tasques de l'exercíci que cor
respon al període 1933-1934. Les circumstàncies actuals són a bastament conegu
des per recomanar que us feu ben bé càrrec de la necessitat d'una collaboració
cada dia més intensa en tots els
ordres, car els projectes a realitzar són de la ma
jor importància i únicament es portaran a terme comptant amb
l'ajut i sacrifici
de tots.

Entre

altres coses, voldríem millorar les

escoles, arreglant-les

per

a

una ca
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fer reformes en el local social, esencialment a la sala d'espec
del
seu eixample, puix que actualment és insuficient; voldríem,
tacles,
així mateix, modificar les principals dependències per al millor acoblament dels
serveis en benefici dels socis, i, finalment, ens hem de preocupar del reforç i vital
actuació de totes les seccions del nostre estimat hostatge.
Fins ara, a on per mitjà de la propaganda i de la difusió dels projectes a
realitzar, ha arribat la veu del Centre, ha estat escoltada amb goig, i ha obtingut
insospitades sorpreses. Però voldíem que enguany fos una època de ressorgiment
de la Casa, per l'entusiasme de tots els socis,i que aconseguíssim per aquest mitjà
resultats òptims que podrien apreciar-se en demanar-nos compte de l'esforç
collectiu.
Em permeto, doncs, estimat consoci i benvolgut amic, demanar-vos la vostra
collaboració directa, en qualsevol o en totes les formes següents:
i.
Augmentant la vostra quota mensual, a allò que permetin les vostres
buda de 300

nois;

tractant

disponibilitats.

'

Buscant entre les vostres relacions tots els nous socis que pugueu, en
viant a la Secretaria del Centre les propostes signades.
3:a Prenent part activa en les Seccions del Centre, freqüentant-lo vosaltres
personalment i amb les vostres famílies en els actes collectius, de pietat i d'esbarjo.
Per les dues primeres formes, o sia, per l'augment de la quota, i per l'entrada
de nous socis, trobareu adjunts butlletins, que no dubtem del vostre afecte al
Centre que tornareu omplerts ben aviat, amb la vostra valuosa signatura, i per
la tercera forma, qualsevol individu de la Junta Directiva i de Secció rebrà amb
els braços oberts el vostre propòsit si li feu avinent.
Sols em resta demanar-vos que em dispenseu de la molèstia que us puguin
causar aquestes lletres que voldria que acullíssiu amb benevolença i esperit de
generositat, que Déu us premiarà llargameit, perquè travessem un temps de gran
diosa acció social i cregueu que en consciència hem d'actuar tots per al bé`de
les obres dels nostres sentiments més arrelats: amor a Déu i bé al pròxim.
Gràcies a la bestreta i una vegada més us saluda el vostre consoci i amic
2a

afectíssim,

El

Tresorer del Centre.

EXCURCIÓ A SANTA CREU D'OLORDE
Com de costum, enguany tingué lloc l'anada a Santa Creu d'Olorde, i cons
tituí un veritable èxit pels organitzadors. Superà tot optimisme la concurrència
nombrosa que acudí a l'aplec, i regnà durant la jornada la més franca alegria i
l'ordre més perfecte.
Desenrotllant l'establert en el programa, al matí sortiren set autocars, amb
unes 200
un conjunt de 175 persones, i per la via del funicular de Vallvidrera,
més.
persones
A les nou se celebrà Missa de Comunió, participant al sagrat convit la ma
joria dels assistents. A les deu, solemne Ofici, cantat per la capella de música de
la Congregació Mariana, dirigida pel Dr. Ros, i sermó a càrrec del Rnd. D. Joaxi
Tusquets, vice-consiliari del Centre.
Finit l'Ofici, acte seguit s'organitzà la processó del Corpus, i es portà Nos
tre Amo Eucaristia sota tàlem pels voltants de l'ermita, i acompanyant-lo amb

O
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apropiats a l'acte, executats pels assistents. Com a segell oficial
s'hi exhibí la bandera del Centre, de la qual foren portants els
senyors Garçon,
Colomé i Campillos.
Esperant l'hora de l'àpat, tingueren lloc diversos jocs infantils i després
tothom escollí el seu reconet, a fi de gaudir en pau de la minestra suculent
que
cadascú es portava.
En arribar la tarde, es tocà per una renomenada cobla, un escollit
progra
ma de sardanes,
que donà la nota d'alegría i féu les delícies de la gent jove, amant
de la formosa dansa catalana.
A la mitja part, alguns dels nens i nenes de la
Congregació menor, execu
diversos cants

parell de jocs catequístics.
tingué lloc durant tots aquests actes la impressió d'una sèrie de fo
tografies, pels amateurs amb ganes de prendre part al concurs anunciat, i l'ex
posició de les quals molts de vosaltres heu admirat al seu degut temps.
I per fi, després de saludar la
Verge amb unes pregàries de comiat, retor
narem tots a les nostres llars, satisfets d'haver
pogut retre homenatge a Jesús
Sagramentat i d'haver gaudit de la grandiositat de la natura, la contemplaió de
la qual tant ens acosta a Déu, amb el cor
ple d'alegria santa i cristiana.
taren un

També

Un que hi

Tal

corn

estava

anunciat,

el dia

15

tingué lloc la inauguració de l'exposició
de pintures, dibuixos i art
aplicat en

homenatge

i memòria del que fou fun
dador de les escoles de dibuix del Cen
tre En
Josep Camins Revull. (A. C. S.)
En efecte: el Grup Pictòric recull
avui
aquella trajectòria fent-se diposi
tari de la tradició artística del
nostre
casal. Molts dels seus components han
començat la seva carrera en aquelles
escoles de dibuix i s'han honorat a l'ex
hibir en el seu salonet, alguna mostra
de la perseverant i entusiasta activitat
que per les coses de l'art sentia l'artista

traspassat.

Nasqué

bre de
celona.

Cornudella el 24 de desem
d'on passà a Reus i Bar
S'obre pas en el dibuix indus
a

1869,

era

trial

fins a consolidar-se una posició.
I;any 1892 guanya el primer premi •en
concursos públics, inicial d'altres suc

cessius.
El seu fervor pel Centre, sentit en
l'època de màxim dinamisme, el porta
a fundar en
1902 l'Escola de Dibuix, i
és curiós de remarcar que les primeres
lliçons tingueren lloc, a falta d'altre lo
cal, en la platea de l'antic saló-teatre.
Bon nombre d'alumnes han passat per
l'Escola de Dibuix.
En l'acte inaugural hi veiérem el
president del Centre senyor Veciana,
els directius senyors Camps i Freixas,
la majoria d'associats al Grup Pictò
ric i bon nombre d'amics que tingueren
ocasió d'of erir a la família del senyor
Camins el testimoni del seu respecte.

TICIARI

NO

de juliol tingué lloc la
Junta general ordinària de la Congre
gació Major del Centre.
S'hi féu l'elecció de càrrecs que re
glamentàriament finien i resultaren re
elegits el Sr. Dr. Serra de Martínez i
don Cèsar Campillos i s'elegiren per
primera vegada com a directius els se
nyors don A. Santos i Joan Torrens.
Junta Directiva de la Congrega
ció Major queda constituïda com se
El dia 23

gueix:

Prefecte,

Martínez; Vi
Joan Altabella; Secre

Dr. Serra de

ce-prefecte, don
tari, don Josep

Herran ;

Tresorer,

don

Santos; Vocal primer, don Joan
Torrens; Vocal segon, don Cèsar Cam
Antoni

pillos; Vocal tercer, don Elies Vicente.
Preguem a tots els nostres consocis
que s'inscriguin congregants de la Con
gregació Major, puix que si el foment
de la pietat és un deure de tot home

ho és molt més en un soci d'una
entitat catòlica com la nostra, el fi pri
mer de la qual és el religiós.
Qui desitgi assabentar-se de les con
dicions ha de dirigir-se a un directiu
de la Congregació.

conèixer aquesta nova i constatar l'arna
bilitat amb què el Sant Pare correspon
a les atencions que el nostre Centre li
dedica.
*

El

*

*

de juliol morí la Mare Es
coneguda en el món per Mar

mes

perança,

garida Xuclà, germana dels consocis
Xuclà i cunyada del consoci Joan Jar
que.

a les Religioses
(Ciudad Real) i
estava en vigílies de prendre possessió
del càrrec de Superiora de la casa de

Pertanyia la f inada
Mínimes de Daimiel

Marsella (França).
Déu haurà premiat amb la Glòria
Eterna la seva santa vida.
Rebin els seus familiars el nostre
afectuós condol.

cristià,

*

*

*

El dia 14 de juliol lliurà l'ànima al
Creador l'àvia del consoci senyor Bra
só. Amb el major afecte li adrecem per
mitjà d'aquestes ratlles el condol més
sincer.
*

*

Queda

ners

de 8

a
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consoci Ernest Moré ha

obra de marqueteria i del
és autor, d'un mèrit gens vulgar
Tot
i d'una finura de dibuix magnífica.
hom que desitgi admirar-lo ho podrà
la
fer dirigint-se a algun membre de
li mostrarà en el

Montserrat,

"Presidente Cenkro Moral Instructi
Gracia. — Barcelona. — Augusto
Pontífice agradecido respetuosa filial
adhesión enviales Bendición Apostóli
— Cardinali Pacelli.
— Citta del
ca.

"Junta Directiva, que
lloc on ha quedat installat.

julio 1933.”
Esperem que plaurà a

tots els socis

tingut

gentilesa de fer donació al Centre
d'un quadre representant la Verge de
la

qual

13

curs

9 del vespre.

transcrivim:

Vcaicano,

les
com

1933 a 1934.
Per detalls í ínscrípcions, clírígiu
vos a Secrelaría /oís els dies feí

El

vo

a

nostres Escoles, taní dííírnes
nocturnes, corresponenís al

*

En contestació al telegrama dirigit al
Sant Pare per acord de la Junta gene
ral, hem rebut el següent despatx que

oberia la matrícula

Rebi la nostra entusiàstica
ció pel seu meritós treball.

felicita

O

A

L.
*

*

*

Caixa Central
ingressat
del Centre 500 pessetes, rebudes en qua
litat de donatius de diferents persones
visitades pel Rnd. Dr. Tusquets i pel
Han

consoci

la

en

Camps.

senyor

.114

fills del nostre consoci, víctimes de la
mar, li adrecem el nostre ver pesar per
aquesta desgràcia i ensems que enco
a Déu les animes dels seus es
timats fills, li recomanem la deguda
conformitat cristiana.
manem

També han
un

donatiu

ingressat 200 pessetes per
aportat pel senyor Garçon,

rebut d'una persona que

amaga el

nom.

Les nostres més expressives gràcies
als senyors donants i que Déu els aug
menti les possibilitats, a fi que per molts
anys puguin fer obres com aquestes.
*

Havent

mort

*

els germans

*

*

*

seu

Mestres,

El consoci Joan Jarque ha estat no
pel Comitè de la Junta Dioce
sana, Secretari Tècnic de les Associa
cions de Pares de Família de la Diò
cesi de Barcelona.
Celebrem tan faust esdeveniment i
el felicitem de tot cor.
menat

SECCIO

DE

PROGRAMA

D'ESPECTACLES

FESTES

AL MES
SETEMBRE

PER

DE

InauOuradó

de

la

temporada de tardor

Dia 24.. FESTA DE NOSTRA SENYORA DE LA MERCÈ

SESSIÓ

DE

CINEMA SONOR

La colossal pel•lícula dramàtica de la

iQUÉ
pels

casa

Paramount

VALE EL DINERO!

renomenats

Es projectarà

a

artistes G. Brancroft i F. Dee,

més,

un

interessant

complement

i revista

sonora.

Per al
mes

de

mes

d'octubre, s'anunciarà oportunament magnífics progra

pel•lícules d'actualitat

i èxit sorollós.

Cases que

Ajudem

recomanem

Elules

-

Gomes

-

als que

ens

ajuden

Ortopèdia.

d'ARTICLES PER A PARTS
Especialitat
Gran assortit en models de gorres i sabatilles per a BANY
i PLATJA. — Dessuadors per a vestits de les millors mar
Confecció de Tapetes a mida. — Articles per a la
ques.
Plomers, Badanes, Esponges, Raspalls,
neteja i bany.
Pintes, Cel luloides, etc.
en

tota classe

CASA

MARTORELL

SALMERON, 69 (tocant Travessera)— Telèfon 78708

AJÓ

rk,4
ÒPTICA

ESPECIAL

Variat assortit en cristalls fins i m ontu
res d'ulleres i lentes de totes classes.
Preferent atenció en complimentar
amb tota exactitud les receptes dels
senyors metges oculistes.

Travesera, 22

(G.)

Barcelona

CANIGÓ

COULEGI
PE 1Z

A

NENES

CLASSES PER A ADULTES, DE 6

SALMEIRON, 165,

PRAL.

A 9

DEL

VESPRE

AnCEILONA

Cases que

recomanem

Ajudem

als que

ens

ajuden

Sòlid

Elegant
Qualitat immillorable
La tenen els articles

Propis

per

i camiseria

a

vestits de senyora

d'home

Totes les peces porten estampat
al voraviu el nom

ORDELIN
-~~.4444444441,44"4,414%,~4~4~~4#~~,i44~;

MAGATZEMS

GRANS

LES

A:VIÈRIQUES

Grans Fantasies i Novetats d'estiu
SEDES: Flamisols, Crep ciré, etc., etc.
Llises i

estampades

COTONS: Últimes creacions

Organdys i batistes, brodats i llisos
LLANES: Estils i qualitats apropiades per a estiu
TOT
VISITIN

Casa

ELS

D'OCASIÓ

A PREUS

APARADORS

Farran, Martí, Trilla í Ca

Teièfon 71984

Salmeron,

FIX

PREU

47

f-

L'ESTISORA

CONFITERIA

BOU
VERDI, 54- BARCELONA

SASTRERIA

(Gracia)

VILA
Elegància

i pastes fines — Vins
de marca i licors.— Especialitat
en els encàrrecs—Bomboneres
Caixes de luxe — Porcelltnes
fines, pròpies per a presents.

Dolços

i bons preus
El

les novetats

Rebudes
per a la temporada
d'estiu

millor xampany català

Esteve Llaoh
Es

troba en les millors conillerles i celmados

Encàrrecs

SALMERON,

89

Tossa

-

major

DOLCER IA

i

detall:

BOU

- Barcelona
ATENES A. G.
73372
Escorial, 135-147 Telèfon

