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deslliurances socials, vers I' efectivitat del
al prohisme, vers el perfeccionament de la

amor

Belles,

espléndidament

belles

son

les fondala

des y les petites valls del Montsenv; ufanosa y

plena d encisadors encants es la laberíntica Gui
llería. Un enfortidor alé de natura potenta s'exala
d' aqueixes trencades encontrades. qui semblen
ser vadores de sagrats misteris patriótics. La gent
del plá, els cataláns de les terres baixes hi troben
en aqueixa montanya, tot ella expressió de forta
lesa definitiva, sanitat pel cos y pau y energíes
pel esperit. Es tota la vida nostra qui se sent in
filtrada de la robustesa que empelten la visió de
ingertir substancial de
la natura imposantla y
aires oxigenats. d' aigues frescals y puríssimes
d• aliments intensament nutritius. Per sentits
per aparells vitals se refá la vida nostra, fonentse
am la vida de la gran montanva qui ha restat fi
delment catalana.
!Oh les prediques insensates qui desnatura
lisan temporalment a la gentada! Tots els llurs
efectes s esvaeixen tan bon punt els desviats son
objecte de 1' accaS silenciosa pero prepotenta de
la montanya, qui enfortint sang y carn nostres
ens illumina l esperit am
clarors de veritat in
mutable. De genolls els pobles han cl' adorarla la
montanva, qui es altar perdurable de la Patria.
Per aqueixa acció de la montanya el plá sigue
conmogut y la renaixensa de la nostra Catalunya
tingué comensament. Naturisme y tradició des
pertaren les conciencies escollides de la urb pai
ral, y 'I poble se sentí impulsat a realisar la magna
ascensió al propi esser. S' ha passada mitja cen
turia y tot just som al peu de les serralades, sím
bol del nostre esser catalá. Encare en manca de
acció naturista y de coneixement del passat nos
tre; sois quan naturalesa y historia visquin en
nosaltres podém pensar definitivament en altres
accións d' efectivitat. Sois quan el nostre poble
sia tot montanya, devallará al plá social a gaudir
de la vida moderna; de la vida moderna que no
en
abstraccións idealistes, ni en
es continguda
fantasíes dé somniadors, de la vida moderna qui
es fet positiu de benestar y de deslliuransa pera
la totalitat del poble. Que la montanya no con
dueix a deslliurances polítiques; encamina vers

personalitat,

vers l'engrandiment de la civilizació
per tot el temer, vers l objectiu. Catalunya
ciutat.
Jo 'm recordo d' un petit barri de Sant Hilan.
Es a 1' altra banda de la carretera. Es un barri
trist, molt trist v miseriós. Les cases semblen
caus ó coves, els germáns nostres que hi viuen,
ella es necessi
son mostra d' una vida que tota
tat y dolor. Y tot perqué 1- ánima patriótica de

la montanya encare no sha fet seu el plá; tot
perque el plá fet montanva no ha ascendit a des
lliurar la societat deis cims. Arreu per tota la
montanva catalana hi es 1' existir aplanat y ado
lorit del barri de Sant Hilan.
Y jo dich que perqué el plá es desnacionalisat,
els gerrnáns nostres de montanya pateixen totes
les afliccións. Mentres la montanva pera la gent
del plá no passa de ser un epissodi pintoresch, els
germáns nostres de les serralades tenen angu
niada la llur vida. Sois quan la gent de les urbs
té conciencia del propi esser, la ciutat s- extén
per tota la nació. Es I' afirmació de la montanya
que havent devallat al plá y haventhi pres carác
ter de modernitat y d'efectivitat, retorna as cims
esclats de redempció infitrant la montanya
a la gentada de les serres. Es la fám deis cims y
de les planures, es 1' armonía de la realitat de la
naturalesa feta efectiva a la societat.
Be que 'ls qui estiuejen cerquin en la mon
tanya tota la fortalesa que la terra baixa els ha
xuclat; mes no s' oblidin cl' esser bons pagadors
trevallant a l art pairal per la deslliuranca deis
qui tan greument pateixen vivint en els cims. Cal
que siém ben cataláns, cal qu' estimém als ger
máns nostres de les serralades, cal que del plá els
hi duguin benestar y perfeccionament humá, cal
que tornin a la montanya el be que n' han rebut,
am

cooperant al deure que
pera assolir I'

tots

els cataláns tením
ciutat.

objectiu Catalunya

D. MARTÍ

1.*•••......****A

Y

JULIA.

L' ESTIUADA
2

L' ASSAMBLEX NACIONAL

sa

el

seu

funcionament y fins la

proposicions qu'

omplenar el petit cervell
Ab aquesta forma d'
profitosos se 'n diu
coneixements
deis nens de
ensenyança práctica, racional, y les excursions
medis
escolars, tiugueuho per cert, son grans

presentaren convingueren en una sola, la se
güent:
Ratificar als diputats y senadors de Solida

pera

conseguirla.

A. MONTANYOLA.

es

.

ells va deposi
ritat Catalana la confiansa que en
tar el poble de Catalunya.
Demanarlos que tornin a ocupar el seu
2.
lloch al Parlament.
3. Pregarlos que ab totes les forces y per
circonstancies permetin y
tots els medis que les
aconselli,
Iluitin energicament
son patriotisme els
J urisdic
per que ab la derogació de la lley de
de
personalitat
cions y el reconeixement de la
autonomichs
Catalunya quedin satisfets els ideals
del

nostre

poble.

Prat de la Riba,

Riu, Nuix, Folch».

Aquesta proposició fou aproyada per acla

mació.

regio
Se llegiren adhesions expressiyes dels
Salmerón.
senyor
nalistes valencians y una del
Va acabarse l'. acte, de trascendental impor
tanca per la nostra Catalunva, ab un crit, pro
nunciat per el senyor Prat de la Riba, de: iVisca
Cafalunva!, que va ser contestat unanimament en
mitj d'

una

tempestat d'

aplaudiments.

A «I: ESTIUADA»
En aquest tendre setmanari

vegí

un

elogi
per di

y remercia en lo que val, no
rigirse a l' escola que regenta, 1. humil mestre
zel
que sotscriu, sinó perque 'n ell se veu el bon
innovacions
les
e inteligencia de son autor vers
donant
axis a conei
ensenyança,
materias
d.
en
que no porta olvidat aquell precepte que diu:
que 1-

agraeix

xer

activitat en sen
altres ideals».
tit educatiu. persegueixi aquest o
S' aprofita aquesta ocasió pera donar als pa
manifestes mercés per
res deis escolars, les mes
deixant assistir a sos fills en les excur
sa ajuda,
sions que sovint anem fent; també -m plau recor
darloshi que, 1' ensenyança d' avuy no es la del
temps de quan ells assistian als centres educa
«La prempsa deu desenrotllar

sa

n'hi ha prou ab
saberla dir. es menester saberla dir be; que pera
dina be es precís havernos format d' ella un ciar
y veritable concepte; y que '1 concepte clá y ve
ritable no 's produheix sinó després de haver vist

tius; que per saber

una

cosa,

no

després d' haverla tocada, y encara
millor, després de feria y desferla guantes vega
des convinga pera poder apreciar ses qualitats,
1' avtal cosa,

seva

missió.

lloch
En el casal de l' Orfeó Catalá fingué
major
part
deis
la
assistinthi
Assamblea Catalana
regidors y diputats catalans.
Els firmants de les quatre

composició,

!REGENEREMNOS!
a la
Una de les causes que més contribueixen
del carácter catalá es la difusió del
género chico; per consegüent els nacionalistes
lograr que
devém combátrel enérgicament fins a
espec
Catalunya
aquets
nostra
desapareguin de
que
son la ver
afrancesats
v
flamenchs
tacles
gonva de nostra Patria y la causa de la decaden
cia moral de nostre poble.
nos
En aquestes coses caldría ficxarhi rnés
secun
assumptes
altres
tra atenció que en molts
daris, can may lograrém enrobustir I' ánima
catalana si 1' alimentém ab pésimes sustancies.
L• afició a n'aquestes funcións tant repugnan
sensualisme y de la
tes naix del esperonarnent al
natural de la
educació
y
falta cl- instrucció moral
mes escol
plau
molt
a.quins
pobles,
massa deis
de bona y
que
un troç
espatarrant
vals
un
tar
tenen
tampoch
aquets
escollida música; y com
compendre
1' ar
sentir
y
sentimem
pera
suficient
gument d' un drama, d• aquí que '1s siga molt
çarçuela de
més atractiva qualsevol estúpida
enrogir
les
galtes de
que
faría
tangos y iolés!
qualsevol persona de sentiments nobles
Com la música es trivial, es fácil també de
apendre la tonada. y al cap de pochs días de re
presen ada una nova larçttela en qualsevol de
nostres pob'es. sentiréu arreu que fins els noys
aquelles carnóns que 's
van pels carrers cantant
desdiuen del carácter
que
tant
fan de moda, y
terra.
d'
aquesta
deis fills
Companys: tots els qu' estimém a nostra Ca
tal unva debérn treballar ab totes les nostres ener
gíes Per arrebassar de nostra terra la plaga del
flamenquisme en tots els seus aspectes. fent que‘s
transformi el nom de pan y toros, que sintetisa
el carácter castellá, ab el de pá, treball y lliber
aspiracións y el que
tat qu' es el lema de nostres
sempre ha honrat a la noble rassa catalana.

degradació

Regeneremnos nosaltres, regenerém a casa
anar á
nostra. que prou feyna hi tením avants d'
altres paíssos. y llavors, un cop netejada la nos
quan ja les
tra Catalunya de tanta corrupció,
transformadas
en tallers ó
sigan
plasses de toros
escoles, quan els

teatres

de

género

chico

no

s'hi

represeriti més que obres de verdader art, y

quan ja no existeixin caus de corrupció, quan no
hi hagi cafés cantants y altres espectacles de
aquesta naturalesa, llavors en bon hora podrérn
escampar nostra civilisació arréu, en totes parts
ferm
del mon. Pero entretant, ens cal treballar de
que
invasora
corrent
contrarrestar
aquesta
pera
Pera
amenassa matar 1' ánima de nostra patria.
lograrho cal oposarhi la formació d' escoles, or
feóns y biblioteques y, s-obretot, el foment del tea
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de la terra, pero el yerdader teatre. Al nostre
públich cal donarli obres de casa pera que puguin
servirli de medi pera llur educació. El bon teatre
es una escola de moral v d' estética, y el día que'l
poble s' aficioni al teatre y a la Música. el día
que 'n tots els pobles de nostra terra existeixi
ben robusta una agrupació artística ab una bona
biblioteca, Ilavors haurém triomfat y nostra tasca
será finida. Tot sol el poble seguira son camí cap
a la seva lliberació.
Comensemla, donchs, tant bella tasca, no de
fillím, y are que s' acostan els temps d' estiueig
qu-es quan aquestes companyíes de género chico
fan de les seves, esgrimím nostres armes, com
batém aquesta mena d' espectacles, fem propa
ganda individual, femne desde la prempsa y en
tots els llochs, no 'Is afavorím aquestes com pa
nyíes poch escrupuloses y sembrém arreu la Ile
vor sana de nostres ideals de perfecció.
Regeneremnos, sí; no hi anéu, cataláns, a
veure género chico, combatém tot lo foraster im
portat a casa nostra per matar la nostra ánima
sentimental y artística, no hi contribuím a la de
generació de la rassa catalana, oposém 1' hermós
ball de la sardana qu' es fidel retiexe del esprit
demócrata de nostre poble a tots els demés balls
que no sabém d' ahont ven en; esmeném nostres
defectes, y volguém esser els catalans els verda
ders conreuadors del Art y la yirtut qu' hereta
rem de la noble rassa Grega.
tre

-

JOSEPH CLOPES
Arbucias,Juny

Y

SUREDA.
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la pluja destorbessin en bona part, festa tant
cordial y alegroya, fent qu' en lloch de la plassa
se tinguessin de bailar les sardanes
en
un local.
tart

L' Ajuntamrnt ab molt bon acert, ha acordat
d' un guarda urbá, per fer com
plir les ordenanses rnunicipals y especialment lo
que a I. higiene pública se refereixi.
Dita designació ha recaigut á favor de D. Jo
seph Rodó, a qui augurém bons aplausos men
tres sigui fidel guardador de 1' autoritat, qu' els
vehins tots 11 confereixen.

el

nomenament

Desde '1 primer de Juny que una brigada mu
nicipal trevalla en el millo-rament y conservació
de nostres carrers, passeigs y fonts.
Especialment la font del Pico-Pico, ha sigut

restaurada, haventse aixamplat convenientment
el camí de la baga, aixis com el pont de fusta, en
el que s'hi han colocat baranes.
En 1' anterior número, varen escorrers alg unes
errades d'escassa importancia que'l bon sentit de
nostres lectors haurá subsanat. En la plana 4,
t'atila 19. ahont diu dos amigos deu dir con dos
amigos. Al final de la mateixa plana el vers que
diu Cuando tu cúspide sube ha de dir Cuanto tu
cúspide sube.
Entre la molta concorrencia d'estiuejants que
relativament hi ha en aquesta, recordém en
aquets moments les families de Prat y Massó,

Homet, Vergili, Soldevila, Blancafort, Rocafull,
Costa, Vilavechía, etz.
Les familias Homet y Vilavechía, arribaren
pe l costat de Vich

en

Ilurs automóvils.
),ad

Matadero: En la passada
y 2 badelles.

nant

Transcorregué la festa major animada, reg
alegría inmensa entre 'Is yehins de la pobla
ció. Potser el contingént de forasters no fou tan

65

gros com els demés anys, pro els actes tots re
vestiren gran esplendor.
Com devem en 1' anterior número, els balls
al café de (2atalunya foren lluidíssims. La sala

Han retornat la visita que 'Is hi ferem, els pe
riódichs següents: El Tradicionalista, deGerona,
el Buix Panadés, L Apat y Terra Valenciana,
publicació del Centre Regionalista de Valencia.

plena

a vessar

setmana

se

mataren

xavs

presentava hermosíssim aspecte,

d' elegancia y distinció. Se feu
anomenat ball
de rams y les noyes hertnosament habillades,
Iluiren bonichs rarnells, com a coronament de la
festa.
Al co,tat de la carretera que va a Arbucies
s'hi guarní un en velat de ramatje ahont hi toca la
cobla «Els serafins del baix Montseny» cele
brantshi concurreguts balls totes les nits.
Les sardanes com sempre molt concurregu
des, y més aquest any que s' encarregá de tocar
les la renombrada cobla de La Bisbal.
Aquesta mateixa cobla tenía en son comés les
funcions relligioses, interpretant molt justament
el día de Sant Joan a l' Ofici, la missa, Te Deum
Laudamus de Perosi. El segon día ne cantaren
orquesta v
una ab l' acompanvament de tota
per consegüent ab la corresponent cridorla de
cornetins y espatechs de fiscorn.
El día 26, tingué Iloch acostumada Torna
boda a la Font Vella, ahont la «Principal» de La
Bisbal hi tocá hermoses sardanes.
Llástima que l' inseguretat del temps y més

Crónica de la Comarca
A RBUCIAS

majoria deis regidors de nostre Ajunta
assistiren a 1. Assamblea Catalana que 's
celebra '1 día zg a Barcelona.
Com cada anv se celebraren ab molt Iluhi
ment les festes de barri de la vuitada de Corpus,
distingintse 'Is barris de la Carretera y Magnes
que foren els darrers.
La orquesta Lis Serafins del baix Montseny
d• aquesta vila, sigue contractada per tots els
dies; y també ho fou en la Festa major de Sant
La

ment

La

casa

Martí

Clopés

ha fet

una

edició de bo

niques postals. fotografía-esmalt ab vistes d'Ar
bncias, y se proposa ferne alguna edició de Sant
Hilan, puix son una noyetat dintre '1 género de

vistes-postals.
Imp.

Vda. D. Casanovas, Ronda Sant

Pau, 67,

Barcelona.
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AGUAS 1)E S. HILARIO
RINONES.

ESTÓMAGO

HOTEL MARTIN

E

HÍGADO

ABIERTO EN

1. DE

JULIO

Arj< >

Informes:

Restaurant

-

Ylartin

HOTEL SUIS

Barcelona

-

r=i1=11

DE

NABOS 1'OITDFA1DA
Situat devant la

parada

Obert desde 1

de les

1.er

de

diligencies.

LO moonsTo

Juny

1R.,CORITS
HOTEL ORIENTRL

LOE

E

_7

Sant Hilad Sacalm

=--Francisco Perich
QUARTO DE BANYS
Habitacions primer pis, 8 y 8'50 pessetes
Quart, 6
Tercer, 7;
Segón, 7'50;
Plassa de 117.n.

2

La Fonda de

DE

MIQUEL MARTÍ
Confort inmellorable
Habítacions espayoses
Plassa de Mn.

IGLESIA, NUM.

Verdaguer

ESPROI

110TEL

PLASSA DE L'

¦•••

Verdaguer y de la Iglesia

Pasqual Portabella
ha

sigut objecte

d' importants
reformes

pessetes
VICH, M'IN', 8

Prus per día 150 y 6
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HOTEL FAURIA

PERE FAVIIIA SOLER

CALA MESTRA

S' enllustra '1 calsat
=

CARRER DE VICH, NUM. 29

ESMERAT SER VEY
—

PREUS ECONOMICHS

CARRER DE LA RECTORIA

—

