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TEIXITS I ESTAMPATS DE
JOTES CLASSES
TROSSOS AL PES
VENDESAL MAJOR IDE7ALL
CASA

Salmerón,

Enric I lesias

CENTRAL:

124

(canlonada Noulsen!)

SUCURSALS:

Menandez Pelayo, 128 i Yalliegosa, 2
Travessera, 127 (prop del mercat)
Vallèneía, 183 (xamfrà Aribau)
Rambla,

19. — Sabadell
Oavatxons, 2. — Terrassa
Muralla del Carme, 7.
Manresa

MENENDEZ PELAY 0, 88
TELÉFO1V

GRACIA

:-:

12

La Casa Central obsequiarà a tot com
de 100 grams de cafè, que pre
senti aquesta Revista, amb una capsa de
pastilles de cafè amb llet, marca (EI Ex

prador

a.

BARCELONA

plorador» (Logroilo).

LIVAVAYAY.~AvAvMM91

izifflomeam.m3-,

FREDER1C

IEzem oraGran

MENESES

JOSEP BATLLE
FLORICULTOR

SASTRE — MODISTO

assortit

en

trajos

classe

100 pessetes

:

superior

Sant Joaquim 7,

Especialitat

en rams

Amosffleamm

I A

núvia

Flors selectes
Adornos per

DIBUIXOS

a

Corones

botzga

1910~~«~A~S~~~~1

per

TOT

A

a

PREUS

salons

LIMITATS

BRODATS u CALATS A SSA

MAQUINA

PUNTES
s PLISSES
PICATS r: FORRERIA
DE BOTONS,
ETC., ETC.

ACORDEONATS

Pilar A1 de Genesca
OISUIXANT

Montseny,

—

25 (Jen1 a Salmeran) GRACIA

de Gràcia, 105
(abans Diagonal, 393)

Passeig

BARCELONA

-

GRÀCIA

g

"

Cases que

Ajudem

recomanem

els que

ens

ajuden

OZWIffillifYik~k~^,ivi,731

Mobles Renaixemeni

Art

de Mallorca

Religiós

imaiges

Grans fallers de Pintura

DECORACIÓ
Mobiliaris d'estil
a

per

Imatgeria

grans empreses

Restauracions

Despatxos
Menjadors

Daurats

Dormitoris

Altars

Rebedors
per a tots els gustos, del més sencill
al més exigent, dintre l'estil de nos

Cornucòpies

ra

Esmalts

especialitat
•

M.

JULIfii
Menéndez i

it,47L11-1711FIIrli7:T=W_AY.knY.A2.1ffAY.13!2~2EUrk.R.

CINES
les
m
a

millors
r

d'antiguitats

ques

preus

ecorièmies

i tota

mena

bronze

o

d'imitacions

a

marbre.

C. FIGUER.AS

Pelayo, 138
LIE31~3r,_~=~11121!2~1~1

MAQUINES
FOTOGRAFIQUES
des

de

20 pes.
Tota
d
í

'

mena

aceessosís

treballs

de laboratorí

CASA

Porlal

e

1iR,11

ARCELONA
KIZA"7"YgfelraY_AY&Yr~i, AvMA.I~
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GRANS MAGATZEMS

iinftriques
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1de

[sndllold dFeàbiroicnac diemtèildoubil.eias

Farran, Muti,

Sa fenerón, 47

—

Trilla i

Telèlon 2362 O.

Realització de totes les
Novetats d'istiu

a

JOAN

ESPARCH

Especialitat en

els de mèclulla tapis

sats

prens verament barats

de

Cadires corbades pròpies per a Cafès,
Bars, Restaurants, Terrasses i Balnea
ris Butaques per a Teatres i Cines -

Gran exposició i venda
de GENERES BLANCS
a

preus de Fabrica

Mobles de totes clases

Llençols, Manteleries, Draps de cuina,
Mocadors, Madapolans, Cambrai.

TOT

BO

I

Salons de tots estils
Secció
taules i vetlladors de marbre -

MENÉNDEZ PELAYO,
Telèfon

BARATO

Impremta

Relleus

Lifografla

Mostruaris
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1031-BARCELONA (G.)
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Selectes vins de taula, de Jerez, Mà

laga, Valdeperias, Malvasia,

Moscatell,
Ranci, Garnatxa, Macabeu, Manza
nilla, etc., etc., en ampolles,

garrafons,

i barrils.

Sabadell
•?:
Vendes al detall

Rambla de Catalunya, 95
Clartz 24
Telèf. 1964 A.

Barcelona

Llibres ratllats

VIns illarca CLARIANA
Telèfon 3257 A.
AA 11A ft ft 11-iN

A
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L'AGONIA
Les

DE

llengües pròpiament

tinuen, canvien,

es

mateix territori

lingüístic,

LLENGÜES

LES
no

neixen ni

moren: es con

transformen. La vida és
una constant renovació de tots els teixits i
fibres qu
componen un ésser viu. A aquesta renovació indeficient
estan subjectes totes les llengües vives, fins al
punt de
diferenciar-se tant una mateixa llengua d'ella mateixa,
en dues
èpoques remotes, o en dos indrets distants d'un
no

l'entenen

Però
tural no
constata

renoven,

es

que els

propis qui

la

parlen

s'entenen ells amb ells.
encara
que en realitat les llengües vives de na
moren, no gens menys moltes d'elles, segons
o

no

l'experiència, desapareixen

i es fonen; són, si
si rnai no haguessin estat.
En aquests casos entre la vida de les llengües vives i
llur desaparició o mort, es presenta un fenomen previ,
l'agonia! L'agonia és la última batalla, són els últims'es
pasmódics esforços d'un ésser que serà vençut! En els
éssers vius, aquesta lluita sol presentar-se en forma es
garri fosa. El cos pateix, la suor freda traspua. La mi
rada s'entenebreix; la fesomia pren formes torturades;
els moviments són arítmics, violents, desgarbats; s'ini
cien les primeres bafarades d'una propera descomposi
ció insofrible...
No sabem com, però, de fet s'han fos moltes llen
gües antigues indígenes que es parlaven en tot el terri
tori de la Romania; sabem que han desaparegut mol
tes parles dels naturals del Nord d'Amèrica en envair
no

resta

una

literatura,

corn
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d'existir,

a
l'empenta abrivada
i
formes
dialectals dels
castellà,
llengües
i
de
l'Amèrica
del
Centre
del Sud. Cor
territoris
amples
ia perill, si no hagués vingut una reacció oportuna, que
hagués restat envaïda per l'espanyol l'antiga, mantes
voltes millenària, diamantina llengua eúskara, i fins el
català, a no venir la renaixença del noucents, corria el
risc d'ésser absorbit pel francès part d'allà del Pireneu,
per l'espanyol, Pireneu ençà.
Però ans d'ésser envaïda una llengua, es dóna sem
pre el cas biològic d'anar lentament debilitant-se la llen
gua feble en els llavis dels parlants, trobant-se aques
ta, en concurrència amb la llengua invasora, mancada
d'aire, sense ambient propici, depauperada i feble, in
servible per als usos corrents o decents. Llavors, en
l'agonia de la vida, és quan salten inoportunes les ex
clamacions violentes, quan es repeteixely, els mots, quan
les construccions, quan s'entrecreuen les
es barregen
formes morfològiques, fonètiques i sintàctiques: crui
xen els mots i s'inicien en la gola les formes noves
d'una altra llengua, fins que, fent enrera l'antiga par
la, ella domina per complet. Així han desaparegut de
la boca dels parlants totes les llengües que han mort!
Però una cosa volem remarcar, i és que les llen
gües mai no moren per violència i coacció. Al revés,
aquesta, com la poda als arbres, com els grillons a l'es
clau, agullona la vida i fa més cobejable la llibertat.
Les llengües únicament desapareixen per una depaupe
ració evident, per una corrupció latent, per una tritu
ració i malversió dels valors d'un idioma, que el fan
impossible o inservible, i, sobretot, per l'abdicaeió dels
propis naturals, emprant voluntàriament un idioma més
estès, o políticament més fort, o econòmicament més
lucratiu, o literàriament més conreat. Llavors, davant
duna llengua viva, valoritzada, cedeix i es fon una
llengua depreciada, de rendiment minso o nul. Si els
naturals de Romania o de l'Amèrica haguessin pogut
competir políticament o cultural o social, amb els ro
mans, els anglesos o castellans, avui encara servarien,
al costat del llatí, o novollatí, de l'anglès o del castellà,
les seves llengües vives.
Per ço mentre un esperit anima una llengua, pe
tita o gran, mentre els propis del país no renuncien a
la llengua dels seus llavis, que és la llengua dels avis,
la de la llar, la de la terra, aquesta parla viva té asse
gurada, al costat de les llengües de gran circulació, la

les
del

l'ang-lès,

i han deixat

centenars de

ffzs~

0

seva

vitats

permanència
ètniques.

en

el mapa

lingüístic

de les collecti

"L'esdevenidor de les llengües és un secret de la
història futura. Les més altes poden caure. Les més
humils poden enfilar-se triomfalment. Mentre una par
la és viva, mentre és expressió d'un esperit, té oberta
la porta de la grandesa de demà" (i).
Ço que és l'amor a la conservació de la parla prò
pia, és el renec, és l'argot vil, a la seva desaparició i
mort. El mal mot, la flastomia, és tan occidora de la
pròpia parla, com el desafecte i el menyspreu dels que
n'adopten i n'empren una altra d'estrangera. El bon
mot, doncs, és la primera llei interna de conservació
del propi idioma, la primera
viva d'un indes
tructible teixit, el llorer florit que, en la caducitat de
les coses humanes, parla tot temps de vida i perennitat
IvoN
(I)
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UNA ARLSTOCRACIA

OBRERA

Spengler ha dit que el socialisme és doctrina quan
titativa que correspon a èpoques de difusió i no de se
lecció. I per això cal també afirmar que l'expansió rà
pida de semblant doctrina entre les masses obreres
obeeix a un fenomen d'incuItura generalitzada.
Tal vegada se'ns objectarà que precisament hi ha
gué un temps un socialisme que ha deixat pregon ras
tre, que es nomenà socialisme de càtedra pel fet que al
mateix pertanyia un nombre crescut de catedràtics, prin
cipalment en les universitats teutones.
Es cert; però pensi's que d'aquest socialisme de
càtedra al socialisme barroer i baix de la massa hi ha
tot un món de distància; podríem dir que tal vegada
no tenen més
que el nom de comú i una certa (amb
moltes limitacions encara) concepció materialista de la
història.
El socialisme

estricte ha tingut un efecte: el de
els
cervells
del poble fent somiar en utopies
capgirar
i
barroeres.
En canvi, el socialisme de cà
falagueres

tedra

ha• tingut una força d'agrupació i coordinació so
cial extraordinària; ha fet entrar en més abundant deu
•la justícia distributiva dintre el món fiscal, de la hi
senda dels Estats, i ha contribuït a enderrocar aquell
eixorc individualisme estèril i fals del lliberalisme so
cial i econòmic del segle passat. No és, per tant, a
aquest socialisme que es refereix el pensador alemany
•dels nostres dies, sinó al socialisme barroer, al que ha
•pres flama en les intelligències del poble, al que no
concebeix el socialisme més que com una doctrina de re
partiment de la propietat com conseqüència de la
concepció materialista de la história, concepció contra
la qual avui hom reacciona ràpidament en tots els me
dis inteRectuals.
Però si aquesta reacció ha esdevingut un fet entre
ies aristocràcies del pensament, d'una banda, el cert és
que d'altra banda cada dia és més gran l'allau socia
lista que envaeix el món de les elasses treballadores
de tot arreu.
No cal sinó veure l'abundor de congressos, assem
blees i reunions socialistes que per tot es celebren i re
uneixen. Són a dotzenes, com mai havien estat. La
post-guerra ha portat aquest fenomen a la seva mà
xima elasticitat, a la seva més gran •expansió. I els con
tactes internacionals entre uns i altres partits socialis
tes són cada dia més estrets i els polítics freturosos de
popularitat es llencen o estan disposats a llençar-se en
•braços d'aquests partits la popularitat dels quals va es
devenint immensa (cas que s'anuncia d'En Caillaux, a

França).

I ja no diguem de la força extraordinària que al
moviment donen fets com el del Govern Mac Donald,
a
Anglaterra, i el del triomf dels radicals a França que
vénen quasi bé condicionats en el Poder pels mateixos
socialistes.
La lluita, per tant, en el camp social i en •el polític
(perquè es pot dir que el socialisme d'ara no aban
donarà ja aquest camp) es presenta pel dia de demà

aferrissada, imponent...

*

Quina

* *

deu ésser la nostra primera arma, la nostra
preparació per a la lluita?
Confiant, com confiem, en la yirtualitat dels nostres
principis, en la vigorositat del nostre ideari católico
social que no necessita més que ésser conegut per con
pi imera

o

querir partidaris,

sol i

únic camí tenim: el de la
intelligències obreres mitjançant la
doctrina nostrada, i de la conquesta de les voluntats
mitjançant l'actuació dels catòlics en la justícia dins el
camp social.
La cultura social ha d'escampar-se com flama viva
en l'enteniment del treballador. I no
diguem que aquest
enteniment està ple ja de doctrina contrària a la nos
tra, puix l'únic que hi ha és una gran incultura dissi
mulada per quatre tòpics comuns que no ofereixen cap
resistència a l'anàlisi més senzill i pla.
No hi ha cultura en les intelligències de la majoria
dels nostres obrers. No hi ha formació en llurs vo
luntats.
I reconeixent, per altre costat, que el contacte és
una arma poderosa de proselitisme
entre els obrers,
convé de totes maneres difondre aquesta cultura pel

conquesta

un

de les

contacte.

Contacte

que, és clar, suposa qui pugui contagiar,
selecció
obrera, una élite cada dia més for
suposa
ta inteRectualment parlant.
Heus aquí el gran problema dels nostres dies per
a nosaltres, catòlics; la formació d'una aristocràcia del
pensament entre els obrers. Mentre aquesta no existei
xi, el contacte amb la massa no es pot produir, puix
que aquest contacte amb la gran massa ha d'ésser a
base d'obrers mateixos.
•Una aristocràcia del pensament l'hern demanada mil
vegades; és absolutament indispensable si volem obte
nir quelcom en el camp social. I aquesta aristocràcia
no sols és necessària en el
camp obrer, sinó també en
el camp de les classes patronals, puix que tampoc hi
abunda la cultura social. Aquesta élite ha d'ésser el lle
vat, el ferment per a la gran massa; mentre aquest no
vingui, aquesta no fermentarà.
Sempre les aristocràcies han dirigit el món. Sem
pre la selecció ha estat tasca difícil però necessària. Ja
fa temps que digué Ibsen, en una de les seves obres,
que les minories sempre tenen raó" alludint al fet que
el món sempre ha estat guiat pels que són menys.
Què esperem, doncs, en el camp catòlic per formar
una selecció obrera i
patronal, una aristocràcia del pen
sament en aquests dos estaments si volem que la cultu
ra pugui donar els seus fruits en l'acció?
una

JOSEP

M.

GICH

INDICADOR
LES

LITÜRGIC

TÉMPORES

Els dimecres, divendres i dissabte, dies 17, 19 i 20
del que som, porten 1apel.lació litúrgica de dies de Tém
pores. Són dies principalment destinats a l'expiació ;
van vestits de
penitència i demanen oracions. Igual que
aqueixos tres dies de setembre, són dies de tèrnpores els
dimecres, divendres i dissabte de la terça setmana d'Ad
vent, de la primera setmana de Quaresma i de la set
.mana que segueix el dia de la Pentezosta.
Si ens fixem que aqueixos dies d'especial pregària
s'escauen mica més mica menys al cap de les quatre es
tacions de l'any astronórnic, aviat ens adonarem del seu
objecte i especial importància. La Santa Església con
vida els seus fills a santificar, els dies de tèmpores,
l'anyada, la sèrie d'esdeveniments astronòmics més re
presentativa del temps, d'aqueixa condició indispensable
de la nostra vida de moridors. D'un cap a l'altre de l'any
són innumerables els beneficis que rebem de Déu Nostre
Senyor com són també innumerables els greuges que
fem a Déu Nostre Senyor en ocasió de l'usatge de les
coses d'aqueix món.
•
Veus aquí, doncs, la raó de la penitència dels dies
de témpores. Reclamar la gràcia de Déu, reconeixent
així que tot ho rebem de la seva mà generosa; donar-li
gràcies dels beneficis rebuts, en la convicció que no hi
ha res que ens faci tan indignes de recollir a la tardor
els fruits que ens fan esperar les flors de la primavera,
com l'oblit criminal en què tot sovint semblem estar que
tot el que viu, es belluga i remoreja sota la capa del cel
és efecte d'un especial voler de Déu. La pràctica de l'abs
tinència en aquests dies és escaient del tot, car la nostra
manca de
seny en la cura del nostre cos sols pot ésser
corregida enèrgicament amb la privació d'aquells ali
ments que més aviat ens empassem per complaure el sen
tit del gust que per a remei de la necessitat.
Meditant les pregàries dels dies de témpores fàcil
ment s'albira l'admírable harmonia de sentiments que
podria haver-hi en el cor del cristià que amb tota senzi
llesa deixés portar-se de sa Mare la Santa Església.
La penitència dels dies de témpores està ordenada a
fer-vos més esperançats; la única cosa que podria lligar
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de Déu serien els nostres pecats, doncs la peni
les deslligarà destruint la nosa del pecat. La pe
nitència dels dies de témpores ens comunica un sà opti
misme; en cada un dels dissabtes d'aquests sants dies
l'Església fa cantar l'himne que cantaren els tres don
zells al forn de Babilónia quan veieren que en comptes
de la cremor que havia de llevar-los la vida, sentien en
aquell lloc teriebrós la dolça moixaina d'un airet del cel.
Aquells cors purificats pel dejuni i l'oració eren invul
nerables a l'acció dels seus contraris i sota la influència
de l'agraiment contemplaven en totes les coses que els
voltava, tant les animades com les inanimades un pode
rós auxiliar en la tasca de beneir i sobrelloar el Senyor.
Si tots ens imposéssim, ben imposats, dels grans
avantatges que ens reportaria una seriosa expiació dels
nostres pecats no ens passarien desapercebudas les pràc
tiques dels dies de témpores. Unes paraules que la Santa
Església vol imprimir en el cor dels seus fills a la Co
munió del dimecres, primer dia de les témpores de tar
clor, ens donarien ocasió de comentar profitosament el
pensament que acabem d'apuntar ; són tretes del capi
tol VIII del 2.n llibre d'Esdras i formen part del mateix
passatge que serveix d'epístola a la missa d'aquell dia.
En aqueix passatge hom ens conta la fonda emoció del
poble d'Israel, que acabava de tornar del captiveri de
Babilónia, sentint llegir els manaments de la Llei de Déu
que havien de practicar amb tota exactitud desapareguda
l'anormalitat del violent sojorn en terra estranya. Nehe
mies fou l'encarregat d'encoratjar al poble; no us afti
gíssiu pas, els deia, car la joia en Déu és la nostra força.
Veus aquí el gran secret de l'expiació cristiana: retro
bar la joia en Déu, la joia en Déu que és la nostra força.
les

mans

tència

tt

NOTA GRACIENCA

LA M. ELIES DEL NE1V

a

JESÚS DE PRAGA

El dia que la virtuosa donzella Mercè Ferrer vingué
Gràcia per entrar a l'Institut de G. G. Carmelites Ter

on havia de professar amb el nom de
del Nen Jesús de Praga, podem considerar
lo com la data d'una especial benedicció de Déu per a la
nostra barriada de Gràcia; i el dia del seu traspàs es
caient onze anys després, la proppassada festa de la Mare
de Déu d'Agost, com l'haurem de considerar?

ciàries

Descalces,

Gna. Elies

SZSZCM
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Són

aquell

dos moments molt interessants
moment de temps enrera quan els

a

.contemplar,

cristians
pares l'acompanyaven al Noviciat fent el bell sacrifici
d'unes hores de sana alegria les que els proporcionava
la xamosa innocència de la única filla i aquell altre mo.
ment de més ençà. en què un estol florit d'ànimes esco
llides, ferma garantia de l'enèrgica reacció espiritual que
tots tant desitgem, feien el no
menys bell sacrifici d'unes
hores d'espiritual confort, les que els proporcionava el
zel ple de seny de la fervorosa carmelita que no havia
nascut per deixar les coses a
mig fer. Aquells bons cris
tians 'del Prat de Llobregat portant la tendra filla a un
noviciat, estaven convençuts que la portaven a l'únic lloc
que esqueia a les qualitats amb què N. S. l'havia dis
tingit; la representació del jovent selecte de Gràcia que
acompanyaven l'altre dia cap als Josepets les venerables
despulles d'aquell cos virginal, estaven ben convençudes
de la seva Mestra era a l'únic lloc on
que lànima
podia saciar-se aquella gran capacitat d'amar que li
feia impossible la vida en l'estat de viadora i
rnçoal.
Aqueixos dos moments més que dades notables de
la vida edificant d'una religiosa
exemplar són dues mon
joies que assenyalen l'acció contínua de la gràcia de Déu
obrant damunt de la nostra barriada.
La voluntat de Déu és ben manifesta; Etern com és,
ara com en els
segles passats, res no li plau sinó la san
tificació de les ànimes.
Assenyalant de les planes estant d'OR i—FLAmA la
modesta figura d'una bona religiosa
que ha realitzat,
del reconet estant a on l'obediència l'havia
collocada, una
acció fecunda, gaiament
no -fern res més
seus

gran

que

esperançadora,

una

pública declaració

que tota acció catòlica que

no

vagi endreçada a promoure a la societat un enlairament
espiritual amb l'aplicació entusiasta dels procediments
que porten dret a la santificació personal dels individus
és perdre miserablement el
temps, és debatre's en tristís
sims jocs de paraules.

Venturosa l'hora de la vinguda a Gràcia de la
Elies; venturosa l'hora del seu traspàs; si a la terra
ens ajudava amb l'estímul de
l'exemple, més ho farà en
el cel amb el poder d'intercessió.
M.

JOAQUIM SERRA

DE

=w.,szwL=g

o

FESTES DEL POBLE

NOSTRA DONA DE LA MERCE
E1 setembre

ha arribat i amb ell els dies melangiosos
de la fi de l'estiu. La ciutat i el camp es cobrei
xen amb una fina mantellina de boires
grises i el cel
plorà cada dia un Xiquet, esguardant amb recança l'or
dels dies lluminosos que han passat. Les
vinyes es des
pullen dels raïms rossos que fan el bon vi blanc o dels
morats que fan el bon vi negre i sols es
queden cobertes
amb el mantell de pàmpols que es va marcint.
Quan tota alegria sembla finida i tot goig passat,
heus aquí que avança pausada i pietosa la
Santa
del vestit blanc. Ella s acosta amorosa i posa ses mans
rosades sobre el cor de la ciutat, i la ciutat es redreça
aconhortada i besa humilment i amb alegria santa la tar
dor prometedora que com a gentil mercè la Madona li
ha portat. Car la Madona en porta sempre de mercès
gentils; poques però, com aquella de quan baixà a la
terra movent el -cor dels dos Sants nostres, Raimond de
Penyafort i Pere Nolasc a l'ensems que el de l'altíssim
i gloriós Rei En Jaume, encomanant-los la tasca d'atra
vessar les mars i introduir-se en les tenebroses masmor
res berberisques
per redimir cristians.
Per això la ciutat nostra, turbulenta a voltes com
una mar en
tempesta, però bona i confortadora sempre
com el bon pa flairós
pastat prop de la llar, gira els
seus ulls cada any en aquest dia, vers el
palau gentil que
la pietat dels avis li ha aixecat.
I quan veu la Regina tan serena, amb un esguard tan
pur i amb un vestit tan blanc, clama amb el cor molt
més que no amb els llavis la tornada gentil que els goigs
han inspirat :
i

dolços

Verge

Princesa

protegiu
M.

Saif ores,

illEEffimmme.

DELS

1924.

de

Barcelona,

nostra

ANGELS

Ciutat.

GARRIGA

DE MATA

A
VIDA

NOS
ESCOLAR

No podem pas dir que les circumstan
cies que han retardat fins ara el resse
nyament de la festa de fi de curs passat
hagin estat del tot adverses. Si més no,
ens han permès continuar mensualment
aquesta secció de Vida escolar, que no
tenia objecte dintre de les cròniques del
mes
d'agost, de vacança absoluta en to
tes les classes. I això ens plau; el que

malgrat tot, es parli sempre en nostra
modesta Revista de tasques escolars; que
hi hagi sempre un ressò de l'interès mà
xim que tant en époques d'activitat com
en els mesos de vacances tenim tots
per
l'escola que havem considerat sempre
com
l'órgue més vital per la fecunditat
social cristiana de la nostra institució.
Per satisfacció dels alumnes i de llurs
famílies; inserírem en •el número ante
rior la llista de premis i qualificacions
merescudes en els exàmens finals. Cal no
més, per tant, referir que els exàmens es
celebraren amb rigorós mètode, durant
una setmana
contínua, amb assistència de
diversos individus de la Junta del Centre
i del Patronat de Senyores. La
qual cosa
en tant té més valor i
demostra l'inte
rès al qual abans ens -referíem en
quant
uns i altres han de sostraure el
temps a
les seves peremptòries obligacions, cele
brant-se els exàmens en dies feiners, i
de nou a dotze del matí, les hores més
plenes d'activitat en tots els ordres de la
vida social a Barcelona.
Malgrat tot, en
els diferents dies un
respectable nombre
de senyores i senyors van
pujar a ocu
par els seients presidencials de les clas
ses, intervenint en els exàmens, pregun
tant els nois, contribuint així a l'emulació

RA

TASCA

i estímul llur i cerciorant-se a l'ensen-is
dels òptims resultats que el professorat
de les Escoles ha obtingut durant el curs
que acaba -de- transcórrer. I no solament
ells; tots els socis del Centre se n'han po
gut convèncer per l'exposició de treballs
escolars que va restar oberta durant la
setmana següent als exàmens — això és,
la darrera de juliol — -davant del bell as
pecte que presentaven les aules amb l'e
legant presentació damunt de cada taula
dels quaderns d'exercicis literaris i arit
mètics dels nois. I encara feia més goig,
sense voler dir
que tingués més impor
tància, l'exhibició de dibuixos a la saleta
interior del primer pis, materialment ple
na d'apunts
del natural, motius d'orna
mentació, formes geomètriques, etc., de
més dels quaderns d'escriptura exposats
a la taula central. En
resum, .si els nois
ja n'han rebut el seu premi, nosaltres
havem de fer pública la impressió fala
guera sobre l'excellent tasca realitzada
pels senyors professors, la felicitació, en
una
paraula, que els socis que han visitat
l'exposició, i la Junta abans d'ells, els
dóna després de l'exit que ha coronat el
curs, l'exposició i els exàmens.

La repartició de premis es féu amb no
table solemnitat, deguda principalment a
la collaboració del distingit professor de
•
musica don Enric Ainaud, del
qual a dre
ta llei hauríem hagut de parlar molt abans
én

aquestes

el

cròniques. El

senyor

Ainaud,

prestigi artístic del qual és prou
perquè nosaltres ens detinguem a
ne
cap presentació ni elogi, ha anat

fort

fer
do

desinteressadament classes de mú
sica als alumnes del Centre, no pas pel
tradicional aprenentatge de solfeig, sinó
segons un excellent i estudiat criteri de
nant

pedagogia artística,

que recentment ha

implantat

en

les

escoles

municipals

de

professor francès An
dreu Gedalge, inspector oficial del Mi
nisteri d'Instrucció Pública de França.
Paris l'eminent

l'acte del repar
ésser
altament
premis
precedint-lo una conferència del
sobre els principis racio
senyor Ainaud
nals d'aquest mètode, per les demostra
cions dels resultats obtinguts .amb els
alumnes, per la presència de distingits
artistes i professors d'altres collegis que
vingueren a escoltar-lo, i pel selecte con
cert de violí i piano que el senyor Ainaud
i el seu fill Juli dedicaren als alumnes
arnb aquesta ocasió. Com va dir després
mossèn Antoni Batlle, en parlar als nois
—
en representació del Rvnd. Consiliari
absent de Barcelona aquell dia—mai una
festa d'aquestes al Centre no havia assolit
tan alta significació. Per aquestes nobles
collaboracions — va fer remarcar — ens
trobem que no solament els nois que vé
nen a la nostra Escola són educats se
gons els mètodes més ben estudiats i més
fecunds que puguin emprar les Escoles
més opulentes, sinó que el mateix Cen
tre és enlairat a la categoria d'institut
científic, on es crea la veritable cultu
ra, l'avenç de la ciència, amb el perfec
cionament dels mètodes, en la qual cosa
són tan pocs els homes amatents a tre
ballar, fins entre els mateixos que esti
men la cultura, però
que no entren per
la via del treball intellectual pacient, mo
dest i tenaç, d'investigació metódica i
obscura un any darrera l'altre, sens lu
cre immediat, com és
aquesta tasca que
realitza el senyor Ainaud en les nostres
Escoles. I és aquest l'únic camí que fins
ara han trobat els homes tant
per desco
brir els principis de les ciències com per
assimilar-se'ls en el seu propi esperit per
tal d'ésser plenament dirigits per la llum
de la veritat en tots els afers de la
Trameté després, públicament, les grà

I,

per

aquest motiu,

timent de

va

cies, en nom de la Junta, al senyor En
Ainaud, felicitant, a més, pels resul

ric

obtinguts, al jove senyor Juli Ai
pel finíssim concert que acabava de
donar, digne del més selecte auditori, i
passant aleshores a parlar del moment
escolar present, repetí, també en nom de
la Junta, la felicitació als professors, M.
tats

naud

Bonet, senyor Amadeu Gendre i
senyor Pau Valentínez per la tasca rea
litzada amb els nois durant el curs aca
Antoni

bat;

tasca que els membres de la Junta
són els primers a publicar com a supe
rior al guany material que se'n pugui
obtenir, i sols compensada dintre de les
realitats espirituals religioses, puix l'edu
cació dels nois amb el fi de fer-los joves
cristians, ferms en les idees i en les
obres, no és obra acadèmica, és obra
d'apostolat que sols pot reeixir a còpia
de sacrificis que només la gràcia divina
pot comunicar i premiar.
I, en últim terme, els nois foren ad
vertits que no consideressin pas les va
cances de les classes com un comiat ab
solut del Centre. Es només un descans
pels professors; els nois tenen sempre el
casal obert; deuran reunir-se igualment

cada

diumenge

per

assistir corporativa

trobaran els directors
aquí moltes hores del dia per organitzar
excursions, jocs, classes agradoses du
rant l'estiu, i, per estímul de tot això, ha
de servir el diploma i els llibres que se'ls
donaran, per mantenir viu el record del
ment a

la

Centre,

i

missa;

per

tal que,

sensiblement,

se

n'adonin del vincle que els lliga amb
fins el dia no llunyà en què torna
ran a conviure normalment en les aules
pel nou curs que començarà pel setembre.
Després d'això els nois reberen els pre
mis acabant joiosament el solemne actc.

I

ara

ja

havem de dir que

ment és arribat.

aquest

mo

12
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Junta d'aquell, féu -tramesa de la
Presidència el President accidental se

Oberta des del dia 15 d'agost la nova
matrícula, i inscrits bon nombre de nois,
el dia i de setembre tornaran a funcio
nar les classes tant diürnes com noctur

rera

nyor

Garriga.

Passa, però, com sempre, que mol
famílies esperen matricular els nois
dintre el mes de setembre. Els advertim
que com més triguin més s'exposen a no
poder entrar-hi, resolta corn està la jun
ta a no admetre ni un noi més dels que
permet la capacitat del mobiliari de cada

En

Parròquia

nes.

la

de Santa Maria de Jesiís

tes

aula.

Interessa sobretot aquest avís als an
tics alumnes del curs anterior, puix en
igualtat de circumstàncies seran preferits
als que
na

vinguin

de nou,

la matrícula

no

QUALIFICACIONS
CÈS

es

però

faria

cop ple
excepció.
un

DE LA CLASSE DE FRAN

EN EL

CURS

PASSAT

Excellents

JOaD Crusat, Enric Pardo, Ramon Sal,
Joan Fortuny, Enric Llansana, Antoni
Fusté, Joan Viries, Josep Seguí.
Notables

Joan Tondo,
Anglada, Josep

Francesc Payà, Robert
Batchilleria.

@@

Orfeó

Mo nt

serra

La Presidència
Havent acabat el temps de llicència que
concedit, s'ha reintegrat al Consell
Directiu d'aquesta Secció el nostre bon
amic senyor Pardinas, al qual, en la dar
li fou

El dia 15 del passat mes d'agost, fes
tivitat de l'Assumpció de la Mare de
Déu, titular de la parròquia de Santa Ma
ria de Jesús, l'Orfeó Montserrat, al da
vant de nombrosos grups de les asso
ciacions parroquials i juntament amb ells,
cantà Tertia solenine i la Missa Pons Bo
nitatis. I encara a l'Ofertori el Cant
Montserratí Cuncti simus concanentes i
en acabar el
magnífic Alleluia, Psallite.
Junta

general

El dia 17 del propi mes d'agost es ce
lebrà en la Sala de Música de nostre Cen
tre la reglamentària Junta General ordi
nària d'aquesta Secció, sota la presidèn
cia de nostre amic senyor Pardinas, el
qual duia ensems la delegació de la jun
ta Directiv adel Centre Moral.
Llegida i aprovada l'acta de l'anterior
Junta General, el Secretaria donà lectura
de la Memòria, en la qual es detallen els
nombrosos actes que durant el darrer
any ha realitzat el benemèrit Orfeó, pa lesant-se la important tasca realizada per
aquesta Secció, que tant honora el nostre
Centre.
El Tresorer exposà l'estat de comptes,
que fou aprovat, i així mateix l'Arxiver
posà de manifest l'Inventari de les obres
que constitueixen l'Arxiu musical de la
Secció, el qual consta de 295 composi
cions, classificades així Misses, 13 ; obres
a
l'unísson, 73; altres obres per a conjunt,
1o6; per a homes, 33; per a veus blan
ques, 70 (43 per a nois i 27 per a nois);
total, 295, de les quals se n'han estrenat
10 el darrer
any.
Entre els socis i la Junta es canviaren
impressions, encaminades al major desen
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rotllament de l'obra de cultura musical
i
d'una
que persegueix la Secció, després
breu deliberaciÓ es procedí a relecció
per a a provisió del càrrec de Vice-Presi
dent, Tresorer, Arxiver, Vocal segon i
que per disposició reglamentà
ria quedaven cessants. Fet l'escrutini re
sultaren reelegits els mateixos individus
que els tenien anteriorment.
Actualment, doncs, la Junta de 1'Orfe6
quedà de nou constituïda així: President,
senyor Pardinas ; Vice-President, senyor
Garriga (S.); Tresorer, senyor Carulla
(F.); Comptador, senyor Llansana (S.);
Arxiver, senyor Masip (J.); Vice-Arxi
ver, senyor Carulla (J.); Vocal primer,
senyor Rovira i Carol; Vocal segon, se
nyor Masip (0.), i Secretari, senyor Gar
riga i Sanderson.
Cal esperar que l'actuació de la Junta
en el successiu serà tan activa com fins
ara, i que així mateix tots el orfeonistes
amb la seva assiduïtat i entusiasme, de
què tan sovint saben donar proves, labo
raran
per rassolitnent de nous èxits per
a l'Orfeó de nostre Centre.

Secretari,

1:450:1)
Secció de Declamació
Transcorreguda la temporada d'istiu,
reprendrà aquesta Secció la seva tasca,
organitzant selectes Sessions teatrals i de
cine en la pròxima temporada de tardor
hivern, que inaugurarà el dia 21 de l'ac
tual

mes

de setembre.

Es propòsit d'aquesta
pera

temporada

per

Secció

la pro
a indi
concurrència que ho
en

correspondre

cacions de l'assídua
nora les nostres festes,
posar novament
en escena les obres
que major acceptació
van tenir en la
temporada anterior, entre

altres,

les

comèdies castellanes "Las
"Guerra galana" i
decorat especial del
nostre dcenógraf En Rafel Garcia.
Compta, demés, amb un recull d'obres
noves que
segurament mereixeran una
bona acollida per part dels nostres con
socis i llurs famílies. De les dites obres
n'avencem els títols d'algunes : La llar
(comèdia sentimental), Trabajo y hon
radez (comèdia dramàtica), Nit d'ànime..(sainet), La posada de Pratorraso (comè
dia bufa), Les petites oligarquies (dra

grandes fortunas",
"Zaragüeta", amb

ma), El nàufreg (comèdia).
Cooperaran a aquesta Secció els se
güents socis:
Comissió organitzadora: Narcís Amat,
Eduard Bosch, Josep Bafieras, Joan Jar
que, Salvador Mercader, Oleguer Masip,
Antoni Sagarra.

Director artístic: Rafel Garcia.
Director d'escena: Oleguer Masip.
Quadre escènic: Ramon Aloy, Josep
M. Balcells, Joan Bafieras, Josep Bafie
ras, Eduard Bosch, Francisco Buyolo,
Robert Casas, Jaume Derchs, Lluís Eme
ric, Ferran Malleu, Salvador Mercader,
Alfred Monner, Desideri Oriach, Josep
Puigdefàbregas, Josep Riambatt, Simó
Roig, Pere Vilasis.
Els serveis estaran confiats als senyors
Antoni Sagarra i Joan Jarque (maqui
nària), Pere Gener (apuntador), Antoni
Ministral i Miquel Cisa (electricistes),
Joan Turell (perruqueria), J. Ballescà

(sastreria).

Tant per les Sessions de cine com per
les de teatre, regiran en la temporada
pròxima les mateixes disposicions de ran
terior, respecte als encàrrecs d'invitacions.
que podran fer-se com segueix: Socis:
dimecres i dijous de cada setmana. No so
cis: divendres i dissabte de cada setma
na, de 8 i mitja a deu del vespre.
Tots els encàrrecs d'invitacions que no
siguin retirats pels interessats abans de

M
la una de la tarda del dia de celebrar-se
la corresponent Sessió de cine o teatre,

queclaran disposició de la Comissió or
ganitzadora la qual es reserva lacfacultat
de disposar-ne en la forma que cregui
més convenient.
Sessions de cine: En aquestes, les in
vitacions seran igualment numerades

Secció de

A

Benefichici

a

com

per les de teatre.

Observació: Es recorda a tots els se
fu
nyors socis la prohibició absoluta de
inar en el saló de festes.
Crida: Els senyors socis que vulguin
allistar-se en aquesta Secció, poden diri
gir-se a algun dels individus de la Co
missió organitzadora.
CALENDARI

DE SETEMBRE

Dia 21: a les 5 tarda: La llar (estrena,
comèdía sentimental, 2 actes). Zaragüeta

(comedia,

2

actes).

Dia 24: Inauguració de les sessions de
cine. Escollit programa de pellícules.
Dia 28: A les 5 de la tarda: Un an
7,olic de pretendents (comèdia en 2 ac
tes). El nàufreg. (Estrena. Comèdia en
2

actes).

EL

Seguint un bell costum, molt genera,
litzat en nostra terra, la Secció de Be
neficència ha fet una repartició extraor
dinària de bons als pobres de la barria
da, amb motiu de la Festa Major. Celebril
també Junta el dia 24, els acords de la
qual seran objecte de la crònica corres
ponent en el pròxim número. Una vega
da més remarquem als lectors la impor
tància que havem de concedir a aquesta
Secció del Centre, d'una fecundíssima ac
tivitat i eficàcia, però que el caràcter de
la seva actuació no pot ressenyar públi
cament el bé que fa entre les famílies
necessitades. Recordin sovint, per tant,
que aquesta obscura i cristianíssima obra
de misericòrdia que realitza, no pot re
fiar-se, per recaptar auxilis
materials, ni
•
de la propaganda ni de l'esplendor visi
ble dels resultats, sinó sols de la bene
dicció de Déu i de la cooperació de les
persones caritatives. Més clar: de les ora
cions i de les almoines dels socis.
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BARCELONA

CMZC4 que

Ajudessa

recomanem

Casa Central: Salmeron, 104
Gràeia
Sucursal: Verdi. 54

ela que

ejudeu

ena

ESCULTURA RELIGIOSA

............................

1 I 1
Dolços
marea

pastels fins.— Vins de
licors.—Especialitat en els
i

encàrrecs.— Bomboneres, Caises
de luxe.—Porcellanes pròpies per
a

regals.

EL MILLOR XAMPANY

Josep M.tiolloi Amiu

CATALA

ESTEVE LLACH-TOSSA
En trebe

en

les millers

I II I

confilerles i soludes

ENCARRECS MAJOR I DETALL

Dolceria BOU

MENENDEZ PELAYO,

122

einezamumismenuanzifflfflugsumegmuset
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S A

"TRERIA

L'Estisora
Grans rebaixes de preus en tots
els articles. — Gran assortit en co
lor i negre. —En casos urgents, fra
jos en8 nores.—Casa de confiança

Carrer Salmerón,

89

namulml.

a

les enfermetats

infeccioses,

les de

l'estómac i herpètiques, VI RECONS
TITUENT VIADIN per a anèmics
pobres de sang. Xarop VIADIN cura
Ja

bronquitis,
De

MENÉNDEZ

1

per crònica que sigui.
venda per tot arreu.

1.36

Del 1 al 30 Setembre

Pintures

Josep Camins

Àrreglem i reformem tota mena de
or,

IIMETzto.

MERCERIA

platí

i

plata
TILY~uiri

NOVA

Perfumeria, Bisuteria i Joguines
Menéndez Pelayo 29, Barcelona- (G.)
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Important: Obsequiem als nostres
clients amb cupons canviables amb
articles dels que aquesta casa té a la
venda.

Miffitazia

IMIGNMEMMallattlralarttazzaustafflazamparwitzl

AGENT GENERAL

Sant Pere Màrtír,
81~~

PELAYO,

Exposició 'venda
d'objectes artistics

joies. Comprem

Théi Elixir VIADIN
Per

SALÓ CLÈRIES

Cases

que

Ajndem els

recomanem

que

ens

ajuden

GÉNERES DE PUNT

LOS

DOLLARS
56, SALMERÓN, 56

ANUNCIEU-VOS

O

I FLAMA
Recomanem
consoch
anuncis

el

tots els nostres
major interès pels
a

d'aquesta Revista

