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CATALUNYA GRÁFICA

Catalunya
Gráfica '

AVISOS
A fi i efecte de que tots els catalans i aimants de

Catalunya puguen cooperar a la nostra obra
de nacionalisme i cultura general, acceptarem

Per a Barcelona les següents subscrip-
cions:

Mensuals ......	 1`75 ptes.
Trimestrals .....	 5'— »
Semestrais ... .	 9`50 »
Anyals .......	 18'— »

Per a fora de Barcelona únicament
admetrem subscripcions

semestrals ï anyals
Per a l'estranger

Semestrais .....	 18`— ptes.
Anyals........ .	 30`— »

Sempre amb dret ais números extraordinaris
,i a les G UI E S dels bells indrets de Cata-
lunya que aviat començarem a publicar en

forma manual

El número 20 serà dedicat a les festes

que s'han celebrat en remembrança

d'En Rafel de Casanova i demés mar-

tres de 1714, a l'aplec de l'Acció Cata-

lana celebrat a Ripoll i als grans fes-
tivals d'Esport.

Es convenient que els senyors corres-

ponsals ens enviin desseguida pel Gir

Postal les liquidacions corresponents.

Advertim
als nostres amics i als corresponsals
que poden encarregar -nos les tapes pel
primer volum, corresponent al primer

mig any de la nostra revista.

Costaran les tapes soltes ... Ptes. 4
Tapes i enquadernació ....	 » 6
Els.de fora tindrán d'afegir-hi l'import de franqueig

i certificat.

LPlaca de IdIdIUDya II
de Barcelona
Història de les transformacions que
ha sofert dita plaça, il'lustrada amb

nombrosos gravats, per

lu íîdAfo ldifpfdl i [W!
PREU: 4 PTES.

S'està confeccionant i dintre de poc el rebran
de franc tots els subscriptors anuals i els subs-
criptors semestrals que hagin pagat els dos se-
mestres. Els subscriptors trimestrals el rebran
al pagar el quart trimestre i els subscriptors
mensuals al pagar , él rebut corresponent al mes
de desembre, és ben entès, sempre que hagin

sigut subscriptors durant tot l'any

ADVERTIMENT El
 dortrúnlament

tindrà com asubscriptors als que'ns hagin pagat
i que de consegüent tinguin els rebuts correspo-
nents firmats per En Joan Guasch i deguda-

ment segellats	 me

Catalunya
Gràfica

ANUNCIS :: NOTA DE PREUS

1 plana ..........	 ...... .	 Ptas. 400
COBERTA	 1/2	 °	 ............ • • • • ..	 v	 250

1/4	 ....................	 .	 150
(2.° i 3. plana)	 1/8	 •	 ....................	 90

1/16	 »	 ....................	 50

(	 1	 plana ....................	 Ptas. 500

COBERTA:	 l	 lit	 .	 ....................	 n
1/4	 .	 ....................	 .

300
175

(4' plana)	 1 1/8	 .	 ..
100

1/16	 ...................	
.

60

1	 plana .....................	 Ptas. 300

IANUNCIS
/4	 .	 ....................	

.
125
125

GENERALS 1/8	 .................... 75
1/16	 u	 .................... 40

També farem articles i reclams a preus convencionals.

Preus convencionals per una sèrie de anuncia.
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ÉS LA MILLOR MARCA.
de LLET CONDENSADA la de

E z	 a Ë
UINDU STRIA   LLETEH, 8 

e Oficines: Plaça Catalunya, 4 8As(^UJA
    j¡'̂ ,	 Magatzem: Trafalgar, n.^ 64(l J;

 Telèfon 727 S. P.

Magatzem de papers
de totes classes

de

P

Portaferrissa, 10
BARCELONA

Duc de la Victòria, G Telèfon A 408

BARCELONA

CAMISERIA
SANS

EOQUERIA, 32

Gran baratura de preus

TALLERS DE FOTOGRAVAT

JOAN BASTARD
COMTE DE L'ASSALT, 63, I. e ^, interior

BARCELONA

i••	 @ f .....i:AiOe..ul&An ,@A', ...Jh•i	 Ih ! „ i il;,@u., 11 YL	 ^a^.ai:^...Yl,il6.?

Fábrica de Gèneres de Punt

SECCIO 1
DE DETALLI,

Especialitat en articles fins

Ronda . Sant Antoni, 47 — Telèfon 4745 A.
BABO ELONA

.^,•Ill..^llr^^l.—,..^	 v^^m^w.,yP.„I^_^^aww^.^,u^..^a„p^^.^,^^..y^-,,;^^w^^,p.,^,,,._.I^Ip...,^„....,.,.,. .^;^.,



:CATALUNYANYA 
REVISTA CATALANA D'INFORMACIÓ NACIONAL I ESTRANGERA

Sortirà tres vegades cada mes
FUNDADOR I DIRECTOR: JOAN GUASCH 1 RIUS	 REDACCIÓ 1 ADMINISTRACIÓ: FONTANEhL.A, 13

Fontanella, 13. Telèfon: 2258 A.	 Telèfon: 2258 A.	 •	 Apartat de Correus n.° 10

NÚMERO ATRASSAT 60 CÈNTIMS

ANY 1	 jj	 BARCELONA, 15 DE SEPTEMBRE DE 1922 	 11 NÚM. 19

EL MESTRE - PEDRELL

Ha mort el mestre als 81 anys, acabat pel mateix pes
de la seva vida que representa un treball formidable.

Ha mort al seu domicili, Diagonal, 452, voltat dels seus
germans Josep i Clara, de la seva neboda Maria, de la seva
afillada Elvira Alonso i del seu deixeble Mossèn H. Anglès.

Nasqué a Tortosa el 19 de febrer de 1841. Als 7 anys
entrà d'escolanet de Chor en la Catedral; començáht els
estudis musicals amb el mestre de capella Joan Anton Nin
Serra, fent-li fer la pràctica del dictat musical amb cançons
populars, lo que va suggerir-li 'quan ja fou rnestre, segons
ell mateix diu en 'sos escrits,. una de les 'seves millors idees:
el cant popular com a base d'úna escola, d'un estil nacio-
nal de música.

L'any 1859 va fer el seu primer viatje a Barcelona,
sentint per primera vegada ópera i'gran orquestra.

En 1872 en un dels concerts quaresmals del Liceu va
executar-se el seu himne Féte per orquestra.

En el mateix any escrigué la Gramàtica Musical i Los
poemas del pianista.

En 1873 fixà sa residéncia a Barcelona, escrivint les
operetes Les aventures de Locàrdy i El Diplomático i les sar-
sueles La Fantasma Groga, Lliich Llach, Ells i `;Elles, Lo Rei
Tranquil, La Veritat i la Mentida i La Guardiola.

En 1874 va estrenar-se al Liceu la seva òpera L'último
Abenze'ragio. En aquest mateix any va perdre la seva
esposa que va deixar-li una fila.

En 1875 estrenà al Liceu l'òpera Quasimodo; escrigué
també per orquestra una Elegia a Romea i una Elegia a
Fortuny.

En 1876 amb les seves obres: Misa de Gloria, el motet
Bono Pastor i la Misa de Requiero a qúatre veus estil polifònic;
va guanyar els primers premis en el concurs .que la, «Sociedad
Económica de Amigos del País» dé València, organitzà en -
celebració de llur .centenari. El mestre estava allavors a
Roma pensionat per les Diputacions de Tarragona i Gi-
rona, trasladant-se a València on dirigí les seves obres.
En el mateix any escrigué les col-leccions de melodies: Orien-
tales i Consolations, la sinfonia Mita i una monografia de
Mozart.

Tornat a Roma es dedicà a l'estudi de 1'història, i esté-
tica de la música; allí conegué les creacions musicals de
totes les èpoques, especialment les del segle xvi, i el folk-
lore internacional.

En 1877, instal • lat a París, compongué Lo cant de les
muntanyes, escenes simfòniques.

En 1878 la Caneó llatina per les . festes llatines de Mor^t
-pellier i. la gran Marxa de, la Coronació dedicada a Mistral,

per a dos._bandes militars.
En el mateix any anà a Lleyda, on escrigué l'òpera

Cleopatra, premiada en un certamen celebrat a Frankfort
a Mein.

En 1897 va reestrenar-se L'ultimo Abenzerragio al
Teatre Líric.

En 1894 publica El Diccionario . Técnico de la Música,
L'antologia Hispana Schola Música Sacra i fi^:a la 'seva
residéncia a Madrid, prenent possessió de la càtedra de
Conjunt Vocal d'aquell Conservatori, essent rebut també
com Acadèmic de la «R. A. de Bellas Artes de S. Fernando».

En. i9o1 publica- Emporio Científico e Histórico de Orga-
nografítc musical antigua española.

Eü r9o2 es representen al `Liceu Els Pirineus amb gran
èxit, escriu La Celestina, publica una coleccid de Motets
de Victòria i Prácticas preparatorias de Instrumentación.

En 1904 posa música al El Conste l'Arnau, poema popular
d'En 'Maragall.

En 1905 retorna a Barcelona, composa La Matinada,
lletra d'En Adrià Gual, estrenada al Principal, i La visió
de Randa (R. Llull).poema, dEn Magí_Morera i Galícia.

Em 1906 produeix la Glosa, poema d'En Maragall, per
a l'inauguració del Palau de la Música Catalana, i escriu
Jornadas de Arte.

1907, Dos músics cinccentistes catalans Vila i Brudieu,
cantors d'Ausias March. Estudi publicat en l'Anuari de
l'Institut d'Estudis Catalans.

19o8, Ocho cántigas de Alfonso el Sabio.
1909, apareix el monumental Catàleg de la Biblioteca

Musical de la Diputació de Barcelona, escrit pel mestre per
encàrrec. de dita corporació.

ig;io. Va a Buenos Aires, per a ássisl±' a la primera repre-
sentació de::LQs Pirineos donada ainb èxit al Teatre Colón.

1912. Mor la seva filla.
L'insigne mestre ha mort tan pobre que vivía d'una

petita assignaciú de l'Ajuntament de Barcelona i d'una
subscripció oberta entre uns pocs admiradors d'ell, del
gran músic.

Ell fou qui va revindicar pel cèlebre polifonista Victòria,
un dels més grans músics del segle xvi, rival de Palestina,
la naciònalitat i el cognom, doncs a Espanya mateix li
dèiem Vittoria, en italià, ell desenterrà la música de Cabezón,
Morales i Salinas.

Considerat com a músic, com a creador, com a musicòleg
i com historiador ha estat un dels homes més exemplars
i més representatius de Catalunya.

Ha estat un guia, un sembrador d'idees, un exemple
viu d'amor a l'art i a la cultura.

La figura d'En Pedrell és única en la històrja de l'art
musical, honra a la pàtria que l'ha vistnèixer.

L'enterrament, que tingué lloc el diumenge dia 2od'agost,
fou una gran manifestació de dol.

L'Ajuntament i la Mancomunitat es, feren càrrec de
les seves venerables despulles i les honraren amb tot el
respecte i la pompa que es mereixia la sagrada memòria
de l'eminent musicòleg.

- En la fotografia que publiquém es veu ben bé la gernació
que assistí a.la fúnebre cerimònia per a demostrar l'amor,
respecte_ i__veneració que sentia per l'insigne }npsic, per
l'entusiasta aimador de la música popular catalana.

Presidien el dol l'Alcalde, marqués d'Alella; En Puig
i Cadafa]ch, president de la Mancomunitat; En Ferran
Valls i Taberner, representant al president de la Diputa-
ció de. Barcelona; el Dr. Llovera, representant al senyor
Bisbe; el senyor Luengo, fill, representant el governador;
els regidors. senyors Barbey, Esteva, Carrasco, Duran-
Reyr.als, Nonell i Capdevila; els diputats de la Mancomu-
nitat, En M. Massó Llorens i En Pclai Vidal de Llobatera;
el senyor d'Alós, secretari de l'Institut d'Estudis Catalans,
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el de la Mancomunitat senyor Sans i Buhigas, i el de la
Diputació N'Ignaci Tarruella,, el senyor Utrillo, majordom,
En Puigdomenech; cap del cerimonial i En Josep Merino,
oficial de la Guardia Urbana.

Seguia l'Orfeó Català amb llur senyera endolada, acom-
panyada de quasi tots els choristes i de molts socis presidits
per En Joaquim Cabot i els Mestres Nïcolau i Millét,; venien
després tots els músics i. totes les entitats culturals i cientí-
fiques de Barcelona; tampoc hi faltaven els nombrosc s
tortosins que resideixen a la nostra ciutat.

Davant del cotxe fúnebre hi anava la reverenda comu-
nitat de Jesús, presidida pel senyor Rector i la Banda
Municipal dirigida pel seu mestre senyor Lamothe::

Per comanda testamentària el cadàver fou dipositat

en el ninxo del C^ mentia i de Sant Gervasi, on està enterrada
la seva. filla Carme, ninxo que és veí d'aquell en reposen
les despullés del gran mestre poeta En Joan Maragall.

Al damunt de la caixa s'hi posaren aquells tres rams
de, flors; que son piadosa ofrena de veneració de tres admi-
rables damisel • les, alumnes del mestre, que l'han cuidat
dia i nit, durant el període més greu de la seva malàltia i
que han tingut cura que llurs- flors acompanyessin al seu
venerat mestre dins de la tomba.

Reposi' en la Pau Eterna el venerable mestre i que el
seu recort serveixi per a que els seus deixebles sàpiguen
comunicar la seva cultura musical de la mateixa manera
que ell sapigué fer-ho, treballant sempre amb entusiasme
per la música nacional.

]F' UT ~ B^O L
Inauguració de la temporada internacional del

F. C. A R	 O . A.

Dies 16i17•

Pro~Verce111
Campió d'Itàlia.

Dies 23 i 24:

S. V. IF^ r t h
vencedor campió d'Al-
del famós N ' i* eremb. urg nya9 

em

2I-22.
 

am
y

contra

F. C. Barcelona
Campió de Catalunya i Espanya

Camp de les Corts, a les 4 de la tarda

®	 e



ELS HOMES QUE'NS DEIXENN

En Felip Pedreli, eminent mestre musicòleg català. t cl dia 19 d'agost de 1922

Poto facilitada pel nostre amic N'Isidre Torres Obiols
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i. Primers compassos d'un chor i de
Raig de Lluna de 1'òpera «Els Pireneus»,
del mestre Pedrell.

2. Enterrament del malaguanyat
musicòleg En Felip Pedrell. Passeig de
Gràcia: la comitiva dirigint -se a l'esglé-
sia de Jesús.

3. Instal • lació (le la Comissió (le
Cultura del nostre Ajuntament de Bar-
celona i de la Diancoinunitat de Catalu-
nya a la Exposició de Berna.

Fotos del nostre reporter



LI:', t	 1:
s

.'ç'4 f

CÁ'ALUNYA GRÁFICA

Anvers	 Medalla commemorativa del Any Jubilar Josefí
Fotos del nostre reporter

Revers

En Tomàs E. Tallmadge, ar-
quitecte nortamericà en la revista
The TVevsievn Arclaitect, volum
XXXI, n.° 3 , publica un article
dedicat al nostre gran temple ex-
piatori i a n'En Gaudí, el seu ge-
nial autor i bon amic nostre.

De dit article que va il•lustrat
amb hermoses fotografies preses
pell mateix autor, ne traduïm els
següents paragrafs:

«La millor obra d'arquitectura
creativa durant els últims 25 anys.
«Es l'esperit simbolitzat amb pe-
dra» va exclamar En Lluís Sul-
livan a 1'ensenyar•li les presents
fotografies.

En Burton Holmes va publicar
un article i una fotografia del
temple i això feu que jo empren

-gués desseguida el viatge cap a
Barcelona, ciutat més coneguda
com el Dublin d'Espany4que com
l'Atenes.

El temple de la Sagrada Família
és extraordinari, promet ésser per
a les generacions futures una'gran
obra afegida a l'arquitectura áes-
panyola, apta per a propagar tal
vegada amb altra llengua lesigrans
tradicions de Sevilla, Burgos, ¡To

-ledo i Salamanca.»
En Tallmadge continua fent và-

ries consideracions molt originals,
molt nortamericanes, acabant enal-
tint l'obra del nostre 1Gaudí, del
venerable arquitecte.

4044P40P444404P4440444
Grup escultòric que representa

La Suïssa Consoladora», obra d'En
Paul Landowski i que corona el mo-
nument de la «França Reconeguda»
que va inaugurarse a Schaffhouse.

Es homenatge d'agraïment a lo
molt que feu Suï>sa facilitant el re-
torn per son territori de 470,000
francesos de les regions ocupades del
Nort de França.

El grup representa Suïssa aconso-
lant a una . dona i a iln infant fran-
cès.
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BARCELONA

Foc que crcma totalment el magatzem
de borres i màquines del senyor Creus,
Ronda de Sant Pau, amenaçant destruir
les cases properes, cau:-ant gran pànic als
veïns entre els quals bi figuren En Jaume
Borràs, l'estimat actor, i cl benvolgut ma

-trimoni Montero-Xatart, populars artis-
tes catalans.

i. Els bombers treballant de ferra per a
minvar la fúria del incendi.

2. La Ronda de Sant Pau plena de nobles
dels esverats vcins.

3. L'alcalde de Barcelona, acompanyat de
tinents d'alcalde, regidors i veïns inaugurant
l'obertura_del carrer Ansias-March fins a Marina.

;Tofos del »ostre reporter J. Ssgarra.

el seu ncm ignorat,
el seu nom de soldat
que va caure ele cara a la metralla
en la darrera i épica batalla...

Com més l'heroi s'allunya,
més relleu pren el nom de Catalunya1

Passa solemne el corteig funerari.
Aquell bagul humil és un sagrari
que cobreix amplament nostra Bandera.

Enrera tots, enrera!
Passi la pompa triomfal_i cl brill
del sol i de les arnes i de l'or.
La Pàtria està contenta del seu" fil].
....................................
I, veient-lo passar,' desconsolades,
diran totes les mares endolades:

Ets - tu, fill del_meu cor?

Ririr^Á Rovne.a.

EL SOLDAT DESCONEGUT

(ENGLANTINA)

La Pàtria el va cridar i ell va partir.
Un dernatí.
resolut i valent, sense quimera,
es va allistà a la Legió Estrangera.

Va dir adeu al Sol, al camp, la serra...
Va ser sempre l'orgull del regiment...
Va lluitar per la França i l'Anglaterra,
per Catalunya — per la seva terra 

—i esperava el gran jorn de la Victòria
per tornà al seu poblet cobert de glòria...

Va morir...
Ara passa...

El seu cos tant petit omple la plassa
i no cap el seu cos dintre el cor de la gent:
ningú porta el seu nom al pensament, —

. ..



i. Sortint'de I'Psglésia parroquial des-
prés ele la benedicció ele la, magnífica^ban-
lera del Sometent que porten els? padrins
En (Maties 'fusell i Gort i la seva esposa
Na Mercè Vilaclara cíe Tuscll. Com es veu
prengueren part en la solemne festa totes
les autoritats i veïns (le Santa Colonia.

2. El sometent i les autoritats diri-
gint-sc a casa la Vila.

Fotos del nostre reporter Segarra

3. Aplec (le Permita del Carmelo, orga-
nitzat per la Joventut Cultural Popular ele
Barcelona. Gran ballada (le sardanes. Cobla
eUnió (l'Amer».

4. La mamarla trancant Polla.

Fotos del amic Gassó

j.TjT9

CATALUNYA GRÁFICA

Festa del Sometent

de Santa Colonia de

Gramanet

6 d'agost 1922
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Els rossinyols que filen
cançons en mon jardí
no'n tenen l'harmonia
que avui jo sento aquí.
L'escolania canta,
i jo no m'ho sé di.
si és ella qui refila
o canta el violí.

El goig de la meva ànima
el veig que torna a mi;
l'ovella un jorn perduda
corn sap troba el camí:
La Fe de ma infantesa
l'estic sentint flor¡;

-	 J 1	 i	 ^ i_ '. ASA ^.` .
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Escola de llar de Barcelona.—Excerci-
cis rítmics dels nois i de les noies abans

de pendre el bany d'impresió.

MONTSERRATINES

L'ESCOLANIA

Per l'ample nau del temple
hi plora un violí
en mig de notes dolces
com mel de romaní.
S'acobla entremig d'elles
un càntic argentí;
el càntic d'una Salte
que tot em fa enterni.

República Infantil de IVilamar de Calafell, orga-
nitzada per la Comissió de Cultura del nostre

Ajuntament. — Platges.

la flor tan esperada
com la faré lluo.
L'escolania canta
que dóna bo d'oi;
s'acaba ja la Salve
i em sento defalli
seguint ses notes dolces
com mel de romaní
que em parlen més a l'ànima.
que el cant del violí.

Els guanyadors a 4 rems per a pendre part en les regates campionat d'Europa



Escola de mar de Barcelona.—Un altre
aspecte dels excercicis rítmics dels nois
i de les noies abans de pendre el bany

d'impressió.

que entorn la Verge us alceu
corn estol de papellones
entorn d'un ;florit roser:
al desfer la meva via
amb l'ànima mig rient,
jo me'n porto el record vostre
i me'n vaig parlant amb ell.
Aquest record que enlluerna
el gravo en mon pensament:
perquè vull que demà sigui
el sol del meu trist hivern.'

SEGIMOND TORRABADELLA DAGó

Poesia premiada amb la Viola, en els Jocs
Florals de Gràcia.

CATALUNYA GRÀFICA

CAPELLES I ERMITES

Deixo capelles i ermites
anib l'ànima mig rient,
que elles han sigut el

[terme
del camí d'aquest romeu.
Quan davallo, dins ma

[pensa
jo les veig com focs follets;
veig la de Santa Cecília,
santa cova dels ocells.
Recordo la dels Apòstols
i m'apar que em clúu

[l'oreig
pregàries que són curulles
de religiós sentiment.
En la llunyania obiro
Sant Joan i Sant Miquel:
els miraclors ele la \rerge

sá	 .gir

r

República Infantil (le Vilamar ele Calafell, organitzada
per la Comissió de Cultura del nostre Ajuntament.

Pavelló d'actes.

besats per boires i vents.
1 ito la de Sant Jeroni,
la que sent parló els estels,
vetllar la santa muntanya
com un centinella etern.
I, gentilment, de corona
fent a la Mare de Déu,
miro les altres com temples
minúsculs caiguts del cel.

Oh les capelles i ermites

Fotos dels nostres ajotes Gelabert i Segarra

Els guanyadors a 8 rems per a pendre part én les mateixes regates
que es celebraran al nostre port el dia ro del present Setembre



El marquès d'Alella entregant la copa de plata al equip guanyador El públic a la plassa Major de Vilamar
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Les autoritats i es. fs,visitant les viles.En Gassol, veguer, presentant els infants de la colònia a les autoritats de Barcelona,
i demanant a l'alcalde nombri a Vilamar, carrer de Barcelona
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Els mestres que visitaren Vilamar, reunits al pati dels tarongers per a saludar i palesar
son agraïment al president de la Mancomunitat senyor Puig i Cadafalch, al senyor Vallés
i Pujals,' president de la Diputació ele Barcelona i al senyor Sol, president de la secció

de Cultura de la Mancomunitat

VILAMAR DJCALAFELL
Repúbl9nfallts

INAUGU RACIÓOrI • AGOST 1922

DE LA CONSTITUCIO DE «VILAMAR»

El dia 16, al dematí, arribaren a Calafell els nois de Bar-
celona que formen la República de Vilamar.

A l'estació anaren a rebre'ls: l'alcalde de Calafell, senyor
Janer; secretari, Sr. Soler; rector, Mossèn Rossell; jutge
i farmacèutic, Sr. Mir; metges senyors Dachs i Massana; i els
mestres Srs. Ferrer i Srr. Lamarca, amb els seus alum-
nes,

De Vilamar bi havia el Sr. Vergés i la Srta. Bayona,
president i vicepresidenta, respectivament, del Consell
Superior, i els nois que fermen el primer Ccnsell de Sis,
provisional,

Quan arribà el tren ]'estació es trobava plena de gent del
poble que anà a dona'ls -hi la benvinguda.

Arribaren acompanyats del Sr. Gassol, veguer de Vila•
mar; el Dr. Mias i els mestres que tenen al seu compte les
viles que formen Vilamar.

Tots junts es dirigiren a la plaça de la colònia, on s'hi
havia aplegat gran nombre ele gent. Allí l'alcalde de Calafell
prengué la paraula per a saludar-los, client que ells farien
tots els possibles per a que els fos ben agradosa l'estada en
aquesta platja.

En nom de l'Ajuntament de Barcelona li contestà ei
Sr. Gassol, donant-li les gràcies per les facilitats que els 11
havia donat per l'establiment de la colònia.

VILAMAR
«EL CONSELL DE SISI

Vilamar és una petita República
d'Infants, integrada per sis petites viles
amb els noms el.'«Areny d'Oro, eVilar-
roig», «Puigverd», «Pinar», «Vilablava+
i «Putxet». Cadascuna d'aquestes viles
està compcsta de 25 nois i 25 noies, i
es regeixen independentment les unes"
de les altres sota les ordres del presi-
dent representant de cadascuna de les
esmentades viles, els quals són elegits
per sufragi dels habitants que figuren
en el cens corresponent. Aquests repre-
sentants elegeixen entre ells el Presi•
dent general de Vilamar, constituin t .
tots plegats el «Consell de Sis». Dintre
aquest Consell hi tenen representació una
noia de cada vila, tenint vot i veu i fins
força de vedar el que elles creguessin
oportú, sempre que es refereixi a laborsi
altres afers propis de la dona i de la llar.

L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
A VILAMAR

El dia 24 d'agost «Vilamarn es posà
de festa per a rebre l'Ajuntament de

Barcelona que vingué a fer la visita oficial a la República,
acompanyat d'En Puig i Cadafalch, president de la Man-
comunitat i d'altres personalitats expressament invitades.

L'estació es trobava plena de gent, havent-hi totes les
autoritats del poble.

Bona extensió de platja era totalment plena de carros,
les veles dels quals oferien un bonic contrast amb la blavor
del mar.

A la plaça, s'hi havien situat totes les viles. En aquesta
es celebrà la recepció, parlant primer el Sr. Gassol, deposant
el seu càrrec de Veguer
en mans de l'Alcalde de
Barcelona, com així era
obligació, per mentre
aquest estés dintre els
termes de Vilamar, tal
com loo manen les bases
de fundació referents ala
Vegueria, que és un càrrec
i un honor d'autoritat
delcegada.

Després el President
del Consell de Sis llegí un
document demanant a
l'Ajuntament de Barce-
lona que considerés Vila

-mar com a carrer de la
Ciutat. El Sr. Barbey do-
nà les gràcies a tots i ex-
plicà l'origen de la colò•
nia, i la necessitat en que
estrobava Barcelona d'es-
tabliments culturals, fins
que la Comissió de Cultu-
ra emprengué l'obra que
en aquest dia es trobava
en un dels moments de
consagració.

L'Alcalde de Barcelo-
na digué que considera-
nen Vilamar com a carrer
de Barcelona.

Per fi l'Alcalde de Ca-

lafell digué que la vila potser es trobava en un dels mo-
ments niés importants de la seva història, desitjant que
l'obra empresa fos permanent pel bé (le les dues poblacions .

Més tard passaren a visitar les viles i després se'ls obse-
quià amb un edonch».

Al boscb de Vilamar la cantatriu Concepció Badía cantà
escullides cançons; els nois cantaren i feren uns exercicis de
rítmica com a fi de festa.

Acompanyats per tot el poble, es dirigiren a l'estació, on
marxaren amb el tren especial.
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Festa Major de Gràcia

(15-17 d'Agost 1922)

«Alma Mater» fou el tema del
discurs presidencial que llegí el ma-
teix senyor Manuel Rocamora de-
mostrant abastament que a l'institu-
ció dels Jocs Florals es deu el des-
vetllamentde Catalunya i l'entusiasme
que avui sentien tots els catalans per
la nostra Pàtria, miracle que la Di-
vina Omnipotència ha volgut fer no
a so de trompetes com a Jericó i al
Sinaí, no a colps de fona ni d'espases,
sinó inspirant a set homes de cor i
de seny un joliu joc de flors d'enginy,
de coses tingudes per fútils i fins per
ridícules, que sempre al bon Déu
li ha plagut valer-se d'éssers ben hu-
mils per a fer ses més grans i mera-
velloses obres.

No són pas tots ben deixondits

^ °	 :g ^^ - gis °^ - {f

encara els fills de Catalunya, car si
ho fossen ja gosaria ella de tot lo	 Jocs Florals organitzats per la Societat Obrera «El Artesano». Reina de la Festa,que té dret a gosar, cal treballem tots	 la hermosa senyoreta Na Maria Basa i Caraben, que obsequià al Jurat, Juntaper a trencar la pesanta , llosa del	 Directiva i poetes premiats amb un exquisit refresc, servit per la confitería Boumdiferentisme que plana damunt
nostre aclaparant -ncs.

La terra on no hi esclatin flors i
on els aucells no hi cantin, si no és erma, poc trigarà a ser-ho.

Va dir el gran Maragall que els únics títols de noblesa d'un llenguatge, són les
grans obres d'expressió de sos poetes.

El poble que no té ideals, si no és materialment esclau clevinclrà supeditat a l'in-
tel . leetualitat d'un altre o d'altres pobles, els qui sense ell adornar-se'n el faran sirgar
per on voldran «si us plau per força».

La gran obra dels Jocs Florals ha sigut la de donar ideals al nostre poble fent
resorgir en son cor els més nobles sentiments; cal doncs conservar-los procurant em

-bullir-los tot lo que peguero, lloar-los i honorar-los fent de manera que ni serveixin
per a covar envejes ni amagar venjances. Fem-los com han sigut, són i han d'ésser
sempre ben nostres, ben catalans. Fem que l'inspiració, la gran filla del Ccl, aques-
ta aurífica espurna de la divina Llum sigui ben noble, i aixís serà ben gloriosa.

L'excés d'original ens obliga a publicar no mes que aquest petit fragment del
discurs del senyor Rocamora, que fou molt aplaudit i felicitat.

Ball de bastons recorrent la barriada

FLOR NATURAL

LA FONT DE L'AMOR

GLOSSA CAi'VESYRAL

A la plaça hi ha una font
on l'aigua canta de fresca,
sota un llimoner daurat
que té brill de fulla verda,
on es fa més blau el cel
i els rossinyols s'arreceren,
que allà on són ells hi ha l'amor
i allí té l'amor son regne.
Quan el sol fa adeussiau
al turó i a la verneda,
i entre núvols sebollit
apaga sa ardor encesa,
quan devallen sobre el riu
els tons pàl•lids del capvespre,
i els celatges carmesins
es xopen amb la sang tèbia
d'un nou dia moridor,
l'hora de la font comença.
Ja fa un cantar més suau
com un murmurar de seda,
ja el raig és més transparent
i emmiralla la plaçeta,
fins el pedrís és més tou
sabent qui s'hi ha d'asseure.
La penombra vesperal
ho envolta tot, manyaguera;
el cel amb sos diamants
poc a poquet s'enjoiella;
i el cor sent un frisament
que si no és d'amor, ho sem-

. [bla.
Llavors pels volts de la font
hi brolla una fressa alegre:
— enraonies fragants
que són música a l'orella,
rialles clares de maig
que són un tritllar cle festa —;
i apareix en el camí



Plassa. d'En Rius i Taulet. Entrega de les corbates als orfeons que han assistit a la
serenata al tinent alcalde del districte'
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d'un galant que és decebut
doncs en va 1'aimia espera.
Perquè el cel sap nostre amor
les estrelles parpellegen.

A l'estimada he deixat,
amb recança, a casa seva,
on l'esperava la llar
flairosa de pi i de menta,
de sa condícia lluent,
de son paternal respecte,
de l'afecte pels germans
i de son ànima verge.
He tornat vora la font
que romania quieta;
no era el brollá un joguineig
ni una cançó que fresseja,
ni un gai remoreig banal,
sinó una sacra cadença
que servava amb gran fervor
— vestal o sacerdotessa -
aquell encís vespertí
de les femenines verbes,
d'aquell xerroteig florit
com un piulejar d'ocelles.
He aixecat els ulls al cel
per a trená una preguera,
fent que sigui nostre amor
immortal, com la fonteta.
He aixecat els ulls al cel:
brillaven de faisó incerta,
com el dubte, eixams d'estels...
però la lluna em somreia!

un aplec de noies belles
amb tanta gràcia en el pas
cine hom diria que danse-

[gen.
I ja arribades, la font
es brinda a la confidència;
el dringar de son perleig
fa una remor falaguera
que és un auguri feliç
per als averanys que llen-

[cen.
Dolços secrets femenins
que la font copsa, discreta;
fina ironia que acull
el llimoné amb indulgència;
vibrar de viures novells
que el lloc cada jorn es-

[menta:
qui us pogués barats el cor
pel tresor que teniu sempre!

L'estimada també hi és
<sentre les altres donzelles*,
com una reina gentil
entre les seves serventes,
com una rosa esclatant
entre els brotons que ponce-

[lien,
com un ametller florit
en mig d'un prat que ver-

[deja.
Amb ses companyes s'està
que sa formosor reflexen;
<,totes les fa relluir
corn la llum a les estrelles»;
co rn que elles n'hi senten

[grat
homenatge li rendeixen.
Si una corona calgués
no manca pas fulla tendra,
el fil d'argent cristallí
li serviria de ceptre,
i si el posat no fos prou
per suggerir reialesa

l'ombra de l'arbre ancestral
ho faria a meravella.

Jo m'he atansat a la font
amb la passa temorega.
Quan han oït mon trepig
s'han posat totes alerta
i en veure'm a mi han fu-

- [git
deixant sola l'amor meva.
Ella no ha iniciat ni un

[pas;
tan sols ha baixat la testa,
ha somrigut amb els ulls
i sa gaita era vermella.
Li he demanat un glop
de l'aigua que el penyal

[vessa,
i l'he beguda en sa mà
millor que en àmfora gre-

[ga,
car hi he trobat el perfum
de sa pell blanca i olenta.
La fosca que ja ha arribat
amb son mantell blau i ne-

[gre
no ens feia gens de paor
puix l'ànima era contenta
i amb la llum del seu es-

[guard
s'esflorava la temença.
Nostre idil•li hem renusat
dient mots a cau d'orella
i un ocell que els ha sentit
en son niu en fa represa
— música en l'ombra, que

[diu
per complaure a sa pare-

lla. 
Si el cel mesura l'instant
trobarà aquesta hora eter-

[na.
Diu melodies el vent
com una amorosa queixa

OCTAVI SALTOR SOLER

Carrer de Bonavista
Fotos del nostre reporter J. Sagarra



Visita dels ciclistes

valencians

i. Arribada a Barcelona. Estació de Sans.

2. Velòdrom (le Sans. Carrera a la Ame-
ricana en homenatge als ciclistes va-
lencians.

3. Durant. la, ¡carrera americana ele z
hores.,

Foto del arme Rovira
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Fotos del nostre reporter Sagarra



LLORET DE MAR

i. Col • locació de la pri-

mera pedra al Monu-

ment dedicat al poeta

Camprodon, autor ele la'

lletra ele la popular eMa-

rinae

2. L'Esbart Folk-Iore

(le Catalunya dansant

el ballet (le muntanya

en les festes de Lloret

Fofo del nostre nmir Gassd

CATALUNYA G,RArICA



L'Esbart dansant el ball (le les Gitanes del Vallés
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feta de sang;
en mig les ires
d'un poble imbécil
he vist el Martre
sofrf i callar,
i en creu afrosa
dalt del Calvari.
l'he vist clavat.

Muntanya amunt
hi ha el Via-Crucis,
hi han els misteris
muntanya avall:
he vist la Verge
contenta riure,
he vist la Verge
pel Fill plorar.
L'història santa
de la poncella,
per Déu triada,
vaig repassant,
i els grans misteris
de la muntanya
em fan de pàgines
del meu missal;
i el cor sospira
i els ulls s'entelen
i acoto el- cap.

O O

FESTA MAJOR DE BADALONA

VIA CRUCIS
I MISTERIS

Muntanva amunt
hi ha el Via-Crucis,
hi han els misteris
muntanya, avall,
quan trist la pujo,
quan trist la baixo,
el món em sembla
que vol plorar.
Puix jo no miro
les grans belleses
d'aquelles obres
filles de l'art;
jo sols en elles
hi veig l'estampa
de grans martiris,
d'amors més grans,
d'amors puríssims
que el món no'n cria
que el cel no'n fa.

Muntanya amunt
hi ha el Via-Crucis,
hi han els misteris
muntanya avall; .
hi he vist l'engoixa
del Déu fet home
al cor entrant-me
son dolç esguard.
Sota les punxes
(le sa corona
n'he vist una altra

Descubriment de la placa que dedicada a n'En Valentí Almirall, fou col-locada en un carrer de la barriadá
Artigas, que desd'ara portarà el nom de 1'il-lustre català. Presidi Pacte l'Ajuntament de Badalona i els
Srs. Conrat Roure i Joaquim Lafont, president i secretari de la Comissió organitzadora del homenatge

Fotos del nostre reporter J. Sagarra
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1. Equips del C. D. Masnou
que jugaren el 6 d'agost en ho-
menatge al excel•lent jugador i
bon amic Font.

2. Grup d'atletes del C. D.
Masnou i del F. C. Barcelona que
prengueren part en les curses de
la mateixa festa homenatge.

3. En Melinder que en la sus-
dita cursa superà el seu propi
recort d'Espanya 2 niil metres
marxa, deixant -lo a 9 ni. 18 s.
4-5.—En Gibert clasificat segon.

4. En Font, el notable rnig-
centre del C. D. Masnou.

5. Una gran jugada del par-
tit Unió Esportiva i Martinenc.

6. Una sortida del porter de
I'Unió Esportiva.

7. El guanyador de les curses
a peu celebrades a Gràcia per la
Festa Major.

Fotos del amic Sendra

7" r	 .
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El	 dia	 13 d'agost a	 les'; dues de	 la	 tar-
da, va sortir de	 Barcelona	 pilotat per l'italià

Bosco i pel mecànic català Du-
ro, el correu aeri que fa la línia
Mallorca-Barcelona, Barcelona-
Mallorca.

En trobar-se a niig canal i
' a una altura d'uns mil metres,

es donaren	 compte de que la
bomba	 que	 puja	 la	 pressió
als dipòsits de benzina no tre-
ballava	 com és	 degut,	 i, en
conseqüència, aviat se'ls eixugà
el carburador, veient-se obligats
a desistir de continuar el viatg
i a tirar-se a l'aigua.

Mentrestant a	 Palma,	 en
vista que al cap de dues hores

. l'avió	 no	 havia	 encara	 arri -
c^°^ bat, i sabent que havia sortit

de Barcelona, l'ànsia augmen-
^'`"' tà de tal manera, tement un

nou desastre	 ue tot seguit es

L'aviador portuguès Gago Continho i elseu mecànic
que han fet la travesia del Atlàntic seguint la ruta que
pot veures en el plànol que portem en el present número

CORREU AERI BARCELONA-MALLORCA

Mr. Deuchy feu volades de 46, S9 i 6o segons

bATALUNYA GRÁFICA Gran Miting Aereo (sense motors) de Clermont-1~ errand 

i\ r . Greandin amb l'aparell «Bat» d'invencióseva feu volades de
67, 70 i 85 segons disputantse el premi de 50,000 francs

L. L. Carter en el monoplà «Bristol Jupiter> que fins ara és el
que ha fet volades de més durada

«Breguet> ele 300 cavalls pilotat pel lloctinent Pelletier d'Oisy i el seu mecànic el caporal Buffard	 començaren dé fer les inves-
ha fet una volada de iz hores, de Tunis a Paris	 tigacions oportunes per esbrl-



El gran dirigible 'Méditerranée'. adans «Nordtern» Estrella del Nord, pertany avui ala marina francesa, té-130 me-
tres de ¡largada i 22 mil. metres cúbics de capacitat. ,Porta3 motors de .propulsió segura essent fa seva velocitat
130 kilonmetres . hora. Es de bonic aspecte elegant i confortable amb departaments especials per a portar amb tota
comoditat fins a trenta passatgers. Ara fa sortides d'entrenament a Rochefort. La fotografia representa l'aterrisatge

a Cuers, procedent de Rochefort, 700 kilometres que'Is efectuà sense cap incident passant per Cette i Toulon

L' aparell sense motor de I'Aereo Club de Stuttgart}(oller prenent el seu vol amb un aparell sense motor
WS . de l'Aro-Club Bavarès

CATAí. UNYA GRÁFICA

•nar quina havia estat la sort
de l'avió. Es donà sortida a
les gasolineres de la Companyia
i intentà sortir també el pilot
italià Spada amb•. un bloc
Savoia, però hagué de desistir
a causa de trobar-se el mar
un xic rissat. Més tard ho va
fer el pilot català amb el seu
aparell Machi, arribant fins a
20 milles fora el port de Sòller;
i, en vista que començava a
fosquejar, decidí tornar enrera,
arribant a lloc en plena nit.
L'ànsia creixia cada vegada
més. Aquella nit ja no hi
havia res més a fer. L'endemà,
dia 14, es continuaren les in-
vestigacions, sense obtenir-ne
cap resultat pràctic. En vista
d'això es començaren a, perdre
per complet totes les esperances.

E1 dia 55, perd, vers les 7
del vespre, i quan ningú s'ho
esperava, el port de Sòller
anuncià per teléfon l'arribada
de l'avió i dels pilots, comple-
tament il:lesos.

Quan tinguérem ocasió de
parlar amb ells sabérem que
la pana- havia estat deguda a
Ço que hem esmentat ante-
riorment. Un cop a l'aigua, in-
tentaren . arranjar l'averia, no
podent-ho fer a causa de la
mar grossa -que els impedia de
treballar.

En aquestes condicions res-
taren allà tota la nit del I31
dia i nit. del i4; i a la matina-
da , del 15 . pogueren empendre
novament el camí, flotant, ja
que el timó de profunditat
havia estat rosegat pel mar,
emprant unes tretze hores a
recórrer la distància de 6o milles,
puix que el vent els desvià de
Ja ruta natural.

La joia regnant a Palma
fou immensa. Els aviadors fo-
ren aclamats i obsequiats amb
un banquet, que per a ells
fou- molt oporto.	 .

Nosaltres també felicitem
coralment els dos ressucitats,
així com a' la Companyia._,

Per a dijous, 30 • d'agost,
s'havia disposat la represa, del
servei postal aeri Palma-Bar-

celona.
Per això estava apressat

el «Miramar», el, qual havia
d'ésser pilotat por En Spa-
da, mes com q ue regnava a
Sòller i al Canal vent fort
i grossa marejada es decidí
ajornar la represa del servei.

El Consell d'Administra-
ció de la Companyia Aero
Marítima Mallorquina en vis-
ta de certs scrúpols dels
pilots a volar amb els aparells
«Savoia», acordà demanar

, al Govern suspendre tempo-
ralment el servei pregant a
la vegada al ministre que
indiqui els aparells que: cre-
gui més útils per a realitzàr
dit servei.



CATALUNYA GRÀFICA

Ruta seguida per l'aviador portuguès Gago
Coutinho. La distància recorreguda de Lisboa a
Río Janeiro representa 7,851 kildmetres.

	

/. i•„ •	 Lisborr.e

	

FaP11s	 v

I.Mad òre
C,:Bñ/sn a

I5Canaries

e

	' 

D	 Las fa 	 yy~'yt

	

NU Cap Vegi	
^:.,::•.-;:'.;:

1S°.lfi7
Dákár-

anakc,

. •' . •t.S'Pierre2

l.Fernando Noronha

Pernambuco

•Bàái'.

,. M. de Janeiro

	

o	 soo 1000	 zorr o it `^

SUCCESSORS D'HENRICH i C.—BARCELONA

^CRT] v^^KOVA

-^o1E^

gNCClon^

11	 Dd M 4d dA 94 6 14 R

Agència de Cobrances

i Repartiments

DIOUi[mPmj^`
CARRER D'AVELLÁ, 3, 1. e , 1.'^

TELÈFON 2258 A

Servei especial en ]'impressió i
repartiment d'ESQUELES MOR-
TUdRIES . ^Fxtens assortit en
RECORDATORIS; impressió es-
merada • COBRANCES i REPAR-
TIMENTS de tota mena, fets amb
gran cura i rapidesa • SERVEI
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MAGATZEMS

SANTA EULALIA

•.>.».-.....<-.,..............»....

EXTENS

ASSORTIT EN

(AMJSES

CINTURONS,

GÉNERES DE PUNT, etc.

VARIAT ASSORTIT

ninm

En 'uit 

N

AI[S
ene

1, Boqueria, 1

E-3i^lRC^L.Q1VA

MAGATZEM DE DROGUES 	 ` >___

DE

Morera i Santamans 1

COLONIALS • PERFUMERIA • PRODUCTES QUIMICS

PINTURES i CARBUR DE CALCI

Telèfon 1901 A.	 Hospital, 40, 42 i 44

~Í>	 BARCELONA	 ^QVP
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Balneari La Puda de Montserrat

Obertura el 15 de juny

AIGÜES TERMALS, RADIOACTIVES, SULFURADO- SÓDICO - AZOADES

Vaporaris (de fama mundial) per a combatre la disposició als CATARROS,

BRONQU[TIS, OFEC, i afeccions post-grip.

Viatge: Línia Nord, Estació Olvan	 a	 Automòbils ais trens 8`o4, 13'27 i 17'47

de Barcelona.

¡0.I	 Informes: Diagcr1al 460 o Bahiearl – – d Te1éfon 507, grup Martorell

O o000000coa0000000000a 000aooL^od00000000•oa000000000000000•oo•oa0000000000mo



Industrial bolsera, S. A.

CATALUNYA GRÁFICA
/_I

h

SubiranaFLIîbrerîa
	

,-r	 S.	 A.	 ca
ço

^ d̂b^o.83-B a^ a

Confecció de Bosses i de, tota classe
d'Envoltoris de paper. a Fabricació
de Paperets, Serpentines, Boles de
Neu i altres articles per a Festes de
Carnaval. — Papers de totes classes.
Bosses berenar per ais excursionistes.

	

Sant Pau, 83	 Telèfon A 4013

BARCELONA

PORTÀFERRISSA, 14	 ,

APARTAT, 203	 /

TELÉFON 1579 A

LLIBRES	 /

Religiosos, Cientí-

fics, Literaris i d'Art de totes

classes i procedències - Secció de bi-

bliografia a disposició dels clients de' la casa.

Gran assortit en objectes d'Art Reli -

giós - Per a regals: plomes

font de les millors

marques

BAFCEL ONJA

LA SUIZA RENE, s. A.

^-^°•^	 Gran fábrica de ]Dolços i Bómbons

r Xacolates Santé Lacté
'4 Rt3

Especialitat en Marrons glacés Caramels àcids Ametlles
Confits > Fruites, etc.

FÀBRICA i DESPATX:	 SUCURSAL:

Orteu, 5, 7, 9 i 11 (Sant Gervasi)	 Consell de Cent, 362 i 364
TELÈFON 624 G	 TELÈFON 1097 S. P.

BARCELONA
.



ogràfica auto àtica

aida
Solidesa

Comoditat
.,...1 neu =la a les papereries

CATALUNYA GRÀIPICA

l

,j 	 -L

_	 f'.'^	 ^ ,1 	 ...	 111 111

I;	 1	 11I'1^ 	 r	 i► tl t	 111;.	 1 11

Importació

Expertáci6

Despatx de barcos

Consignacions

R.ossend	 11d111

AGENT DE DUANES

LLAUDER, 1, entressol
(CANTONADA P. ISABEL II)

BARCELONA
TELEFON A. 3976
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