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5 de Janer de 1634 l'Antoni Sala, hereu del
Sala. morí de una basca. segons consta en
sa partida d' óbit, més els desitjos y encárrechs
manifestats en son últim testament no 's yegeren
pas complerts. Son fill Jacinto y la madrastra
mas

En el manual d' Obils r desposoris de 1.592
á 1633 al quint full s'hi llegeix lo següent: «A
XVIII de janer de 1598 morí Joana Sala muller
de Joan Sala. Son deguts els drets de sepultu
ra y extremaunctio y drets de sagristá que es tot
deu sous v mix.—Item lo mateix día per hun
albat de dit Sala quatra sous. Aquesta partida,
tant lacónica com es, tins Cuvda revelar l' última
malaltía de la tal Joana. Tampoch dubtam de
que correspon a la mare del céle•re bandoler,
Joana Ferrer de Sant Pere Desplá.
En abril de 1601 Antoni Sala, hereu del mas
Sala, en virtut de donació feta en capítols ma
trimonials per son pare Joan Sala (qui 's reserva
us de fruit v.mil Ifiures per testar) arribá a
les
portes de la mort y feu testament. cridant per
martnessors al Rnt. Gaspar Gili, Rector de Vila
drau, a Bernat Riera, de Tona, son sogre, y a sa
muller Elisabeth. Entre altres dispos.cions dona
la següent: «Vull que Joan y Maltasar germans
meus- sien dotats
deis bens de la casa segons a
mos marmesors aparrá, y que Agna María, Eu
frasina y Marchesa, germanes mies, sien col-loca
des y dotades segons lo poder de la casa.—Flem
•dexo a dita Elisabeth muller mía caríssima, mo
rint mon pare, no abans, senyora majora y usu
fructuaria durant lo temps de la sua vida natural,
vivint sens marit.» No podem precisar la data en
que morí '1 Joan Sala pare d aquesta familia,
pero consta per la partida de matrimoni de sa
fila Agna María qu' en 161i era ja difunt
En 1633 el mateix Antoni sofrí altra malaltia
de la qual morí després d' haber ordenat son úl
tim testament, del qual nomená marmessors a sa
segona muller, Cecilia Masvidal, a Joan Masvi
dal, al senyor en Joan Ferrer, notan i de Cente
Iles, germá de sa mare. a Pere Tallades, de Vila
nova de Saú, y a son fill Jacinto. Després de

piadoses disposicions espectants

1' ánima,
deixa usufructuaria a sa mullen... y, en •cas de
que vulla casarse, vol que li slan restituhides les
3oo lliures que hi aportá en dot; pregantli ab tot
encariment «vulla mirar per ma casa y heretat
y per mos fills y filies que no vagen a mal cap ni
a mal recapte, y que miren y treyallen per lo útil
molt

de dita

ma

casa y

heretat.»

a

Cecilia Masyidal no saberen avenirse, y encare
que a 27 d' Abril del mateix anv 1634, a instan
cia deis curadors celebraren una concordia les
paus no duraren gayre; v, com tant si perdía en
Jacinto com la Cecilia. qui pagaya era la casa
Sala, a 23 de Setembre de 1648 fou aquesta po
sada per deutes al encant públich.
docu
Sembla que ab les indicacions fetes
calendats queda bastant comprobat q u' el
famós bandoler nasqué a Viladrau el día 23 d'
Abril de 1594; que sos pares eran Joan Saia y
Joana Ferrer; sos germans eran Antoni, Agna
María, Eufrasina. Marchesa y Baltasar Sala y Fe
rrer; sa madrastra desde 1598 Margarida Riera,
y sos gertnanastres Pene, Joan y Segimon Sala
ments

y Riera.
RAMÓN CORBELLA PBRE.
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Després d'algunes setmanes transcorregudes
solitut d'una isolada masia,
en la regeneradora
trasladarme
per uns quants dies
desitjos
de
sentí
cinquanta
desocupats
al Establiment, ahon cent
alegrament les hores, bescambiant al
guns d'ells. ab enfática presumpció, els aplechs
de tot any de vulgaríssimes fatigues.
Al atravessar el brancal del reixat que dona
pas al jardí, mos ulls se fixaren instintivament
aquell
en l'únich escamot de forasters que en
mataven

instant hi transitava, sota l'ombra clapada y ne
guitosa de les bellugadices acacies.
Formaven l'esmentat escamot una dotzena
de noves de diferentes edats, acompanyades d'un
jove yestit de blanch desde la gorra fins a les
sabates, camisa tIonia d'inmaculada nypa y una
faixa de seda vermella que, com ditada de sanch,
li cenyia la cintura ab estudiat descuit.
E! dring dels picarols els féu tombar a tots

.
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d'una peca. Y al devallar jo de la tartana a qua
tre passos d'aquell aixarn de donzelles, vaig veu
cap a mi 'I jove
re ab gran sorpresa avançarse
de la blanca .vestimenta, allargantmé la ma y
cridant ab ridícula expressió:
—Tient! Vous ici? Quel bonheur!—Y
darme temps de badar boca, dirigintse a les

yoretes,

a

n' els rissos del

La tieta,

sens

sempre

sen

y

are

!Av

Estem d enhorabona. Tinch el gust de
presentarlos el meu amich P...
Un moment d'enutjós silenci, cambi solem
nial de saludos desmenjats ab acompanyament

escudrinyadores,

front.

un

queJletja,
has de do!;

'deya ploranera,

piora

més que

jo.

mare, mareta meya,

m' han posat un Ilas de do!!
Si ho sabesses! me prengueren
el vestit de rosa fosch
y aquell blanch que tú 'in brodaves
any passat, en el balcó.

una

!Ay

comendador, y... pax

mare, mareta meya,

el vestit de rosa fosch!
M' han posat negra. endolada,
ja no semblo la Rosó:
alegroya tant que n' era
are 'm moro de tristor.

Cristi.

Després,

quan l'estol de vaporoses damiseles
comença a desfilar entrellancantse per la cintura
y comentant en veu baixa lo ocorregut, vaig dir
Ii a cau d'orella al plascenter amich, que s`havía
penjat del meu bras. ab injustificada fraternitat:
—Vaya, vaya, Sr. Velazquez. Creura que
fins ara no'm só refet de la sorpresa? \Tosté dis
frecat de lliri y parlant en inarsellés! Un borne
de conviccions tant arrelades! Un catalanista tant

mes

posat

m' ha

afegí:

d'unes guantes mirades
expressiva encaixada al

tneu

!Ay mare, mareta meya,
perqué avuv no 'm poséu flors?

!Ay mare, mareta meya,
ja no semblo la Rosól
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fervorós!

—Que hi fará! Tothom té la seva flaca en
en primer lloch la d'esser
altament sugestionable, sap?
aquest món, y jo tinch
—Ja.
De modo que,

d'ença d'un parell de
cosa que
Ilegir a
Maeterlinck, Ibsen, Huismann, Sard Peladan...
---Sard Peladan? Segueixi, segueixi.
—

gairabé

setmanes

com

no

faig

altra

estich tant embabiecat ab eixa mena de
lectures, que tins temo que acabarien per ennu
volarme'l catalá.

—Qué diu ara!

faig un gra massa. Per?) de
rependre l'altre dia, pera darli
la darrera má, un petit treball en prosa que estich
enjiponant, sap, no pot imaginarse vosté lo molt
—11e: potser

totes maneres,

que

en

al

vareig sofrir pera evitar que

se

in'hi

esco

rregués alguna francesada.
—També prosista?
Ja veurá: fem

una

mica de

tot.

gui, que li Ilegiré alguna coseta.

Vingui,

vin

LA FOSSA DE LA

En la casa de les Clotes. a una mitj hora de
Sant Hilad, en plena edat mitjana, vivía una
nova molt hermosa, adornada ab totes les gra

des que acompanyan a la primavera de la vida.
Sa discreció era tánt gran com sa hermosura y
talent superior la distingía de totes les demés
de encontrada.
En aquella tenebrosa época, en que domina
van tant les idees supersticioses y tota
classe de
preocupacions, pareix que la casa de les Clotes
estava voltada de bruixes, dirnonis y follets; .sos
habitants estaven tant atemorisats, que a mitja
tarde barraven ja les portes y s' posavan a resar.
La noya a més de ses belles qualitats personals,
son

noves

possehía

un valor- a tota
proba. V's burlava de
la por que tenía estemordits a les demés gents de
la casa. Pera demostralshi, donchs, que 'ls follets
que veyan era sois ficció, resolgué sortir tota
sola y a mitja nit, encaminantse al lloch hont se

deya
Mes amigues de joguines
dihuen que t' has mort;
desde ahir totes m' abrassen
y m' omplenen de petóns.
!Ay mare, mareta meya:
totes

es

gaire gust esser mort?
Quan corriem per la prada

cullíes per mí les flors
y un ramellet hi lligaves

apareixían

els follets y bruixes, terror
de tota l' encontrada.
La nit era fosca com gola de llop y 's sentía
la remor del tró Ilunyá amenassant furiosa tem

de
*

NIJNYONA

que

casa

seva

y

pesta. .La nina, animosa
sortir pera

malgrat tot, se proposá
tranquilisar a sa familia, fentloshi veu

eixint en semblant nit, que 'I follet sois existía
llur febrosa imaginació. La hermosa nova
sortí resolta; més, al arribar a cinch minuts e.s
re

en

de la casa, les faldilles se li enganxaren en
pobre prou volía fugir y cridava
y tirava ab forsa, més com la nit era tant fosca,
cassos
uns

arSos; la

3
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qu'

les punxes deis arsos
Ilavors,
les que li habían agarrat les faldilles, y
deixantse dominar per la superstició, cregué qu'
esglay.
era'l follet y allí mateix Mor í
Fins ara fá poch en el mateix indret hont se
diu que morí la malhaurada donzella, hi había
clavada una tosca creu de fusta, que ha desapa-regut al fer un desmont pera la carretera que de
Creus v,
Sant Hilan i porta al Subirá de Santes
fidels a la tradició, la gent de l' encontrada han

rogué

no

veure

eran

direcció a
Calabrés,
el
y que mira al Mas

donat al espay de terreno, situat

REVEURbR

Adeusiau, estiuejants!
Arribém a fi de la tongada. Vostres obliga
cions os reclaman, y ab recansa deixareu aques•
tes

encontrades

qu'en agrahiment

han donat salut y noves
els trontolls de la vida.
os

Adeusiau,-

visita
resistir
pera
forces
a

vostra

estiuejants!

Adeusiau, estiuejams!
Penseuhi sovint ab aquest tros de terra cata
lana, orgull de propis, admiració d'estranys, bres
patria, en quin
sol d'héroes. joya de la naturalesa
inspiració
ab noves
trovarhi
redós el ciutadá pot
progrés
de
la vida
avant
el
forces pera empenver
moderna.
remer
Fills de ciutat, la montanva os estima;
cieulo ab amor el dols afecte de la montanya.
XIMENO PLANAS

VOLTANS DE SANT HILAR'
Guia de Sant Hilan, passant
per la Fon l'ella, al turó de la
Corneyal. y pel Serrat retorn
a la pila.
pa
De Sant Hilan, en direcció O., per bon
sseig, en zo minuts se va a la tant celebrada Font
Vella.

font,

en

5 minuts

se

baixa

a

la

carre

d Arbucies a Sant Hilan, agafantse en el
mateix Coll de Sant Hilan, son punt culminant
(alt 85o m ) situat en el kilometre 28, a 4 kilo
metres de l' Establiment, hon acaba la carretera.
tera

ÁRTUR OSONA.

NOVES
LA FES'FA

MAJOR

Fou animadíssima, com no s'havía vist d'al
gúns anys en aquesta part.
Especialment les sardanes a la plassa qu'es
Unió Cassa
tocaren tots els dies per les cobles
Montseny. v que
nense y Els Serajins del Baix
constituhiren la diversió principal y de més atrac
tiu, se vegeren concorregudíssimes en extrem,
presentant un esi,ectacle agradossísim y enci,a
colocar
dor. Un entusiasta tingué la bona idea de
bandera catalana al mitj de la Plassa lo que
una

Quan al cor del hivern os troveu al taller, al
despatx o al saló aprop l'estufa. penseuhi. Ales-boscos
hores aquestes fonts, valls v montanves,
amanva
y rieres, sota mantells de blanca neu.
esplen
oferiusels
més
garán nous tresors pera
dents l'estivada vinenta.

De la

en

en

Ilevant de la casa
Minvona.
nom de Fossa de la

A

Serrat, de hont

direcció O., SO.

y

S., per

entre

y
aubagues, de
un espés bosch
avellaners, en 20 minuts se guanya '1 turó de la
panorama
Corneyal (alt apr. goo m.). Magnifich
valls
septentrionals,
del Montseny ab sos repeus
castanvers

Al-bucles.
de Cerdans, d' Uful, de Crous y d'
SE. y
direcció
en
Del tuló de la Corneyal
arrabal
del
luego E., en 15 minuts se baixa al

catalana.
acabá d'arrodonir la festa bellament
forasteres
Cal fer remarcar que les serworetes
aquest any també ab veritable afició bailaren la
al costat
nostra hermosa danca, .formant a ielles
de la gent de la vila.
també foren
Els bal s a la nit no cal dir que
l'Unió
molt concorreguts. La sala del café de

guarnida

d'estiuejadors

seguit

estigué plena a vessar
vilatáns, els quals dancaren un

•artísticament
y

de balls fins

a

bosquerols

se

matinada.
divertlen de debo

la

en

un en

Els
l'orquesta d'Arl.
velat de ramatge ahont hi tocá
bucies.
lloch el ball
Com anuticiarem el día 29 tingué
l'Unió, que
Café
de
colonia,
en
el
obsequi a la
en

resulta Iluhidíssim.
Dilluns, darrer día de la Festa Major, se feu la
tradicional Tornaboda a la Font-Vella que com
sempre resulta la festa més simpática.
va
La cobla Els Sérafins del Baix Monseny
nombro
toCarhi sardanes que foren ballades per

espargides sota'Is arbres.
bellesa. fent
El quadro era d' indescriptible
bosch
ab els ves
conjunt admirable la verdor del

ses

colles

hi abundaven y el só
tits clars de les noyes que
rnelangioses que om
de la tenora refilant notes
lloch
ja per si sol tan pin
plíen de poesía aquell

toresch.
allí acoblada
Al capvespre la munió Je gent
retorná en mitj de gran alegría al roble, tocant

les primeres cases el típic
corejat tot seguit
L'airet de matinada, que tou
la currúa de gent, fins a la
com de costúrn per
plassa ahont se tocaren vares sardanes.

l'orquesta al arribar

a
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L'Ajuntament ha rebut la placa feta de mar
bre que donará'l nom d'en Gravalosa al carrer
que acordá dedicarli.
Segurament no 's fará l'inaugurado fins a la
festa Major vinenta a fi de que l'acte resulti dig
metge al ensemps qu'
ne recort de tan distingit
un número de programa honrosíssim per nostra
yila.
Del sobrant de la funció benéfica celebrada
'I ,lía 6 d'Agost, el día de la Festa Major, en la
casa de la Vila se'n repartiren bonos de pá, arrós
y adob a n'e's pobres d'aquesta, y també Pende
má en la Rectoría.

Organisat

per la Redacció d'EsTruADA, di
Iluns se feu un dinar a la Font-Vella en obsequi
al amic y ferm company Sr. Danyans.
Va regnar durant l'apat la més franca cordia
litat, tinguent els assistents frases d'enhorabona
pel seu desempresonament després de g mesos
de condempna, que no han minyat pas gens, els
seus entusiasmes patriótichs.

Organisada pels

hostes del Hotel Oriental di
vendres se celebrá en el saló del mateix Hotel, el
qual estava engalanat profusament ab flors y
escayent ramatge. una vetllada musical.
El número més sobressortint del programa y
que ab més espectació era esperat fou el debut
del soprano En Francisco de la Parada.
Entrels amateurs de la música hi havia gran
díssim interés pera ohirlo assistinthi, la majorpart
d'ells.
Va cantar vares composicions selectes, totes
elles ab una interpretació justíssima y donarrt els
agúts ab molta seguretat, vegentse.obligat a re
petir totes les pesses, especialment un tros de la
Marina.
Nosaltres el felicitém per la seva bona veu y
Ii augurém dies de gloria, desitjant poguer fruir
d'un altre concert tan deliciós, avans no marxi
d'aquesta vila.
hpy.

La Fonda de

Pasqual Portabella
ha

sígut objecte d' ímportants
reformes

pessetes
VICH, M'IN", 8

?rus per día 5`50 y 6
CARRER DE

comensat el desfile de forasters. No obs
podém apuntar els noms d'algunes families

Ha
tant

y d'altres que no poguerem
el darrer nombre degut al excés de
original: familia Boriás que arribá ab Ilur auto
móvil, el diputat provincial Sr. Nougués, Don
Jaume Sanllehy, Joseph Castellet y la seva dis
tingida filia, llustríssim Sr. Bisbe de Cienfuegos,
Llobet, Llenes, Alfonso Sala, Ramón Espadaler,
Joaquím Cabot, Joseph Sibina, Mossén Callís y
Joseph Roca.

recentment arribades

fer

constar

en

El diumenge, día t4 del corrent mes, se cele
brará un Certámen
S'adjudicarán 6 premis de lo pessetes el pri
o'5o lúitim als pinsans y caderneres que
judici d'un jurat ne sien inereixedors y quatre
premis quin primer será de 2'5o pessetes a les
mer y
a

caderneres que també se presentin ab mes bones
condicions, poguent el jurat aumentar les canti
tats dels premis si ho creu de justicia.
Com de costúm en dit día, segurament. hi
haurá molta animado entre 'Is qu'es dediquen a
la cría d'aucells, per fer cambis y vendes. En
Pau Ridama qu'es l'aucellaire de més nomenada
en aquesta encontrada, té bona colla de pinsans
novells pels forasters que presenten exemplars á
concurs.

Aquesta

setmana ha sigut pródiga en diver
Per si no n'hi hagués prou, dirnecres, se
feu un ball al Tívoli en obsequi als estiuejadors,
y que certament resultá lluhidíssim. assistinthi
lo més granat de la Colonia y una munió de xa
.

sions.

moses

senyoretes que donave gust de

veurer.

V-st

Per la Festa Major que celebrará 'I poble de
Osor el tercer diumenge del que soin, hi ha con
tractada la.cobla de Cassá de la Selva, encarre

gada de
Imp.

tocar les sardanes
Vda. D.

y

funcions

Casanovas, Ronda Sant Pau,

relligioses.

Barcelona.

ESTIt LIANTs
No deixeu de visitar 1 antigua Tornería
d' en Pau Ridaura, ahont trovareu mag
nífichs recorts.de Sant Hilan.

CARRER D' EN GRAVALOSA
(Cantonada

al de la

Carretera)

