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Any

"Itebacció

projecte

de Mancomunitats se
va aprovar en el congrés. Ab tants
anys de catalanisme, ab tan de temps

quereixi una sombra de Personalitat
susceptible de nous conqueriments.

de laborar patrioticament, aquesta es
l'única millora positiva qu'el poder
central concedeix a Catalunya; mer

Car el projecte de Mancomunitats
valdrá segons l'aplicació que d'ell en
fem. Y la seva virtualitat no significa
res més que un instrument que s'ens
don pera que n'usém. El seu us, la

cés

an

aquell travallar

promogut

intens qui ha
verdadera y explen

una

dosa corrent de catalanitat, mercés
a la conducta
noble, enlairada y
exemplar de tots els diputats cata
lans y mercés especialment a la• be
llíssima positura del President del
Consell de ministres Sr. Canalejas,
el projecte de Mancomunitats triomfá
en la Cambra deis diputats, contra
una tradició replena d'odis y de cri

seva

aplicació

son

també la

seva

forsa.
La Mancomunitat Catalana sínte
sis de la nostra Personalitat en les
atribucions qu'enclou, que no son, ni
de bon tros, les que volem, te de
portar ben intens l'esperit de la Pa
tria. La coloquém ja;fora d'una or

ganisació administrativa reguladora
d'interesos materials únicament; el
teris patrioters estantissos. Natural
ment que encare la cridoria estantissa contingut de la Mancomunitat te de
y endarrerida, ressoná famélicament, portar un enorme llevat de reivindi
empró davant d'ella, enfront del seu cació y d'espiritualitat.
La seva vida, es la vida de la Ca
despitat y anorreador idealisme, s'hi
colocá la realitat amenassadora y talunya nostra, rica per les seves
obres públiques, pel seu art, ciencia,
s' hi coloren les ideas fecondes y mo
dernes de tots els pobles civilisats. cultura, pel floreixement del idioma
y les seves institucions seculars. En
En Canalejas al saber apreciar aque
grandir a Catalunya es vivificar la
lla realitat y aquestes ideas impe
rants, desoint

a

les

carcases

patums

política

y de pa
triotiques ensenyances. Pel seu dis
-curs el més justicier per Catalunya
de tots els pronunciats pels gover
vagi el nostre
nants espanyols

feu

un
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La Mancomunitat Catalana
El

Periódic Nacionalista

acte de alta

—

aplaudiment sincer; per l'unanimitat
patriótica y reconfortadora dels re
presentants catalans la

nostra entu

ánima y enrobustir la seva po
tencia formidable.
La Mancomunitat no sería res si
no
portés tota aquesta rivada de
seva

indiscutiblement llegítims.
Avui mateix la Diputació de Barce
lona ja senyala orientacions ab el
seu obrar: l'Intitut d'Estudis Cata
lans, la cátedra de Gramática catala

desitjos

siasta satisfacció.
Si el projecte s'aprova

na, les conferencies de Dret Catalá

timent d'adversió a les reivindica
cions y poixansa de Catalunya. Tot
el sentiment por reviurer no més que
ab llensar algú deis seus, un crit

La Mancomunitat infiltrada de sa
ya catalana, orientada per Catalunya

per ella subvencionades, etc.
en el Senat,
Per aixó mai com ara es tan ne
si s'aprova definitivament, haurém
posat la primera pedra a l'autonomía cessaria l'obra social del catalanis
de Catalunya. Si cal encare seguir me: mai com avui precisa la prédica
constant catalanisadora. Es l'educa
un camí tenebrós a n'el projecte y
per aixó es precís no confiar massa. ció catalana lo que te d'enriquir a la
Mancomunitat y tot el seu flaire y la
Els enemics de Catalunya, la tradi
ció patriotera pot reanudarse: enllá seva fortalesa te de derivar de la
conciencia nacional.
de les planes centrals hi viu un sen

buit... La marcha de Cádiz, no s'
entona fácilment? Cal confiar, pró no
confiar massa, a fi de qu'el projecte
sigui llei y la Patria Catalana con

Catalunya, será un edifici ro
qu'ens acostará mes als nostres

y pera

bust
suprems ideals catalanistes per els
quals hem de travallar seguidament
ara y ab la Mancomunitat que aspi
rem a

LLUM Y FLORS

dintre de l' ordre natural.

Ignoren encara'Is

fisics la veritable composició de les radia
cións solars, puig únicament son conegu
des les térmiques o calorífiques, les Ilumi
noses y les químiques, reconeixense també
l' existencia de les anomenades vegetals.
Mes ab tota seguretat que, barrejades ab
aquestes, n' hi ha moltes mes de naturalesa
ignota que, a semblansa deis raigs X sor
pendrán algún día al home per Ilurs rares
,

y trascendentals aplicacior,s.
Sabut es que les radiacions lluminoses
formen la gama cromática, arc de S. Martí
per colors o notes
o espectre solar, compost

propietats

reunits en dos grupus de tres cada hú, se
parats pel color vert. El vermel 1, tronja y
groc son les notes infraverdes produides
per vibracions eteries de gran amplitut,
susceptibles de propagarse al trabés d' am
bients poc purificats. Son radiacions riques
en potencia calorífica, engendradores d'aro
mes y de colors gro.z.s.
Pel contrari, el blau cel, blau marí y
violeta constitueixen la regió supraverde
de l' aspectre y son originats per vibracions
eteries de molt petita amplitut, que sola
ment poden propagarse en aire pur y diá
fan, puig que basta la mes petita impuresa
pera deturarlos en llur camí. En aquestes
radiacions abunda l' energía química, pro
ductora de les belles tonalitats blaves, vio
letes y purpurines.
Sentats aquets principis, es fácil pre

térmiques

diacions

primeres

son

de la

zona

51

litoral. Si les

pel foraster garantía de la pu

resa de l'aire que respira, li proven les se
gones que'l clima de la comarca es relati

vament

suau.

DR. JOAN CADEVALL.
Sant

Hilan, Juliol de 1912.

Apunts y notes de l'avior

vila nadiva, van
l'altre emportantsen
a la fossana mil y un recorts que la genera
ció de demá ni'n tindrá esment. Ningú re
cordará els temps del Pare Punyal, d'en
Bacaina, del Mestre Bajoca, ni sabrá que a
Sant Hilan i s'hagués erigit un monument a
la Constitució batejat ab el nom de «La
veure que a les regións baixes y properes a
les grans masses de població, aon mils y Nina» pels lliberals d'aquell temps, y salu
milions de partícules suren per l' aire, fentlo dat per ells mateixos ab un acotament de
cap y ancle una barretada solemne. Ningú
mes tupit y menys transparent, serán po
es recordará
ques les vibracions supraverdes que logrin
d'en Benet Sastre Sec, cap
y anca d'aquesta barroera obra arquitectó
atravesar l' atmósfera y arrivar a la terra y
per consegüent mes escasses les flors de la nica, ni sabrá qui eren els milicianos ni els
realistes. La cegueta de can Danyans que
seria blava y de colors vius y fulgurants.
dará completament oblidada, y l'Empernat,
En cambi allí abundarán les corresponents
a la serie groga, mes riques en aromes y
l'Arcís deis Arols, en Pau Nunci, en joan
perfums delicats.
del Herm, en Mariano Magai y en Girapells
passarán desapercebuts de tot-hom. Ningú
Per la mateixa causa, en les grans alti
tindrá esment del café d'en Pau Pujolar, ni
tuts terrestres, com en les enesprades serra
recordará la barbería d'en. Paxau. Haurán
lades pirenenques inmergides en un cel pu
ríssim y banyades per la llum, aon els raigs
quedat completament oblidades les malife
químics, d' ona estreta, es propaguen sense tes del Xic Feliu y els robos de Masquintá,
Soler de Mansolí portats a cap per la ferés
la mes petita dificultat, allí, diem, deurá
predominarhi la gama blava ab tota la ri
tega quadrilla deis trabucaires, deixat de
quesa de ses reflexes mes esclatants. Mes les malehides lluites fraticides, no serán
recordats vora la llar en les llargues vetlles
inútil será buscarhi plantes aromátiques,
d'hivern.
perque 'ls aromes y esencies han sigut to
Ningú sabrá lo qu'era el nostre poble
talment sacrificats a l' incomparable her
mosura de Huís colors.
cinquanta anys enrera quan tancat per
la
portallera d' en Rocassalva per un
En nostres freqüents excursions per
Catalunya havém observat sempre aquest costat, per la riera de Vallicrosa per altre,
no s'estenien els seus carrers
mes enllá de
contrast entre aromes y colors y aquesta
relació manifesta que uns y altres tenen ab can Geremíes y cal Escultor per la part de
ponent, y per les parts de sol-ixent, tra
la llum, relació que creyém solament pot
explicarse pels principis físics avans expo
muntana y mitj día s'acababen a can Pau
sats. Aixís veiem, per exemple, que a les
011er, a can Garriga y a can Salvi.
A suplir una falta inmensa vingueren les
planures maritimes y costes del litoral
abunden els renoncles, les potentilles, ga
Notes Históriques de D Francesc Carreras
y Candi, empró, queda molt per esbrinar
toses y ginesteres y moltes altres Ilegumi
noses y no poques compostes de flors gro
sobre les costums que nosaltres ja no hem
gues, y també les plantes de perfum més viscut y que per tnoments s'en van de la
agradable, com farigola, orenga, sajolida, memoria del nostre poble, ab la desaparició
taronjina y romaní. Y no es pas extrany del darrer deis nostres vellets.
veure ben marcat en una mateixa planta 'I
Una simpática y notable escriptora cata
lana que fa anys estiueja a la nostra vila, te
referit contrast entre l' aroma y el color.
A les terres ermes que envolten la planura feta una colecció d'articles que sembla, si
urgellesa hi viu el violer trist, de flors es no hi ha cap contratemps, en fará ofrena a
blaimades, d' aspecte vinós y repulsives L'ESTIUADA Nosaltres Ii agrahirém de cor,
que, al obrirse cap al vespre, desprenen á
y pensém qu'els fills de Sant Hilan i els
llarga distancia un perfum tan exquisit que veurán ab gust y Ilegirán ab vera delec
no admet comparació.
tansa.
pels
Ra
En cambi per la Vall de Nuria,
sos de Peguera y serralada del Cadí, s' hi
troven les gencianes del més intens atzur o
be la rosa alpina, els petals de la qual bri
llen sobre la roca nua y negrosa com ar
dents brases de foc. Mes no exhalen cap
Es importantissim pera un poble, el co
aroma, no contenen cap essencia, no 'Is hi neixement de lotes les sevesmanifestacions.
Els vells de la

desapareixent

nostra

un rera

-

Aígua pícant

obtenir definitivament.
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Entre la llum y les flors existeix una
relació molt íntima. Tant els colors mes
pálits com les mes vives tonalitats florals,
lo mateix els aromes menys agradables
que '1s mes delicats perfums, en les radia
cions solars troven el seu únic origen.
No constitueixen els raigs del sol un
agent simple com creien els antics, sino
una forma complexa de la energía que Deu
escampá per l' Univers, causa eficient de
les manifestacions mes admirables y deis
fenómens mes portentosos qu' es realisen

Núm.

II

demaneu cap perfum.
Perteneixent la comarca de Sant Hilan i a
la regió de les Alíes Valls, segons ja digue
rem l' any passat, deurá participar en pri
mer terme de la gama blava,
sense que les
plantes aromátiques deixen de tenirhi algu
na representació. La multitut de campána
les y blauets que adornen els seus marges
osternant un blau tan viu com pur y les
violades brunel-les, gaons y centaurees deis
seus boscos confirmen la puresa del seu
ambient, qual correspón a la seva altitut,
mentres que la presencia d'algunes especies
aromátiques, com farigola, orengues, tiles,
tomanins y mareselves donen fé de que fins
a
n'ella arriven les potents y vitals ra

Estudiar y recullir les costums, historia,
explicar com estant constituits els terrenys
y- la seva evolució, catalogar y descriurer
la flora y fauna, son formes, no ja de dig
nificació ab el coneixement de lo propi, ni
tan solsament puntals decisius y formida
bles pera enrobustir la llur potencia y
personalitat, sino que son formes fraseen
dentals d'actuació pera contribuir a la to
tal aspiració d'avens y de cultura general.
En aquest sentit els pobles tenen una al
tíssima missió a complir. Cal per aixó
aixecar la mirada enlaire y cal sobretot,
sentir un fort entusiasme patriotic. Els
que sentin, vegin y- conzprenguin aquel
deure, es precís que s'agrupin y fassin

L' Estivada
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professió de té pera anar endavant en lo
qu'ells creuen d'alt sentit patriotic. Serán
generalment molt pocs
pocs o molts
empró !'obra treurá florida. El respecte,
l'equiescencia y la mica d'amor per !'obra,
—

—

deis demés, serán sempre indicadors d'una
noble y fértil ascensió conjunta y total.
En aquesta tulla setmanal orientada cap
ha jet. S'hi
a n'aquell deure quelcom s'hi
Hilan, de
escripturat
!'historia
de
Sant
ha
la qual no n'havia aparegut un borrall y
anem posant fites glorioses pera la constilució

d'

Botánica comarcal, d' una
d'unes costums. Altres aspectes
mes lleugerament inscrits en

una

Geología,

sigut
aquesta fulla.

han

Empró manca

moltíssim—car el camí es
inmens y es frondós—. Mai s'acabará:
l'obra s'ha d'anar realisant, posan' fites y

fonaments. Si volguessim parlar d' una
Meteorología de Sant Hilani ens trovarienz
sense elements. Els pocs que hi havien ja
han sigui arreplagats y apunlats. Manca
una estació meteorológica! Ab ella prestariem un senyaladíssim servei a la vila, al
la seva hegemonía si voleu. Se
tracta de saber el clima, temperatura, humitat, vents, pluja... de Sant Hilan.
Aquets datos, la seva eficacia, derivacions
y influencia constitueix un estudi de gran
seu avens,

a

valor, que ja

sorgiria.
volguém sapiguer,

el fret deis
Al menys
hiverns, y el calor y l'humitat—tan bescantada—deis nostres istius alegres y bulliciosos. Al fi y al cap com a patriotes
ens será un orgull, el jet de posseir una

estació

meteorológica.
JOSEPET.

el casal aont hi refilan
els aucellets sos amors;
crida
es l' hombra fresca que 'ns
a somniá allunyats del mon;
es el company que 'ns fa curtes
les fadigues y '1s dolors;
es la caixa en que 'ns enterran;

ríen famolencs, mitg nusos, oblidats y tris
tos?
Es ciar que aixís no faltaría qui pensés
en
rendirse, qui amanyagués l'idea d'un
acabament rápit, fins al preu de l'odiada
dominació extrangera. Algú, influit per les
lectures deis enciclopedistes, potser sentí
ría també l'encís llunyá del faust de la Cort
de Napoieó y d'aquell París turbulent que

la fusta del bressol;
brauhesa
es el vaixell que ab
impetuós;
solca 'I mar
es el caiat que 'ns ajuda
quan la terra ens crida al fons;
es

la fornal de les idees més atrevi
des y el laboratori de totes les innovacions.
PerÓ tots aquets dubtes, aquest desper
tar á la realitat, aquestes apelacions de l'
instint de viure y de gaudir, aquets erits de
era

com

ens

al jou, s'esvalen

l'individualitat rebel.la

CIUTAT DE SACRIFICI

imatje en que 'I creient
tremolós, hi fa oració;
es, en fi, la creu sagrada,
la

es

defensors de Girona! Y una alenada invisi
ble, que eixía de les profonditats de la ras
sa, feia onejar, sots la pluja de plorn, la
bandera que potser queia del bras vacilant

Del

seu

símbol de la Redempció.
*

—

sigle naixent,

El

tot

roig

encare

de la

posta inflamada de la divuitena centuria,
amb el seu capdal aveniment de la Revolució francesa, va contemplar com una gran
maravella, el bell sacrifici de Girona. Per
ella els antics heroismes refloríen y la Llegenda s'actualisava. Es menyspreuava la
vida per la gloria: era joiós morir per la
La Dona, com a Esparta, aportava
geste
a la defensa tota l'esquisidesa del seu
y de la seva formosura.
Les granades de l'enemic, que rebotlen
destructores demunt les pobres cases y
anaven a aixafarse impotentes en els murs
de la Catedral imposanta, conmovent ape-

patria.

poderós organisme de pedra, no
gironins: llur valor inobstinació gegantina
y
aquella
comparable
propia deis martres produía el miracle de
la petita ciutat incomunicada, sola á un extrem de la península, rodejada de bateríes,
nes

es-

el

pantaven pas als

sense

auxilis,

reforsos. sostenintse

sense

y mesos, arrivant devegades els seus
defensors a aventurarse temerariament més
enllá de les muralles per batre als soldats
napoleónics. Soldats y paisans, clergues y
seglars, homes rics y homes de treball, dorivalines de casa Ilur y dones de bordell,
mesos

per defensar la ciutat.
Els díes d'agonía es succelen y la Gran
Segadora de conques obscures segava infadigablement. Els hospitals no abastaven
a contenir el nombre de ferits; els temples
n'eren plens; la mateixa Seu era una inmensa enfermería ont, al devant deis altars
les víctimes se retorcíen de dolor. Escasse-

saven

javen les medecines; comensava a mancar
l'assistencia; l'avis roents imploraven l'aipas sobrera, puig les conduccions eren tallades per fer més eficás el
bloqueig. La peste y la fam, germanes de
la guerra, no trigaren en apareixe. Els cadavres restaven insepults enmatzinant els
gua que

no era

aires. No's veía en cap dona el sagell augustíssim de la maternitat, y les criatures
se moríen d'inanició vora'Is pits materns d'
on la dolsa font de vida s'era estroncada.
Gairebé no eren més que espectres els
defensors, peró teníen cor y estaven posespecseits per la voluptat del sacrifici:
—

abrassats a una bandera, fantasmes de
miserable amb els ulls encesos d'una
gloriosa idealitat. Aixís, les áligues impe-•
tres

carn

rials, mil cops victorioses, que havien
avensat sempre obrintse pas per tot Euro-

pa, contemplades desde'l cim de les Pirámides eternes per quaranta segles admirades, queien abatudes al peu de la ciutat
petita, isolada entrels seus rius y les seves

montanyes.

Les necessitats del nostre mon, l'anhel
de les joies més pures, fins l'instint de con
servació, havien desaparegut. Girona ja no
tenía més que una sola ánima y l'ofrenava
sol impuls a l'Inmortalitat, com una
toia ardenta perfumada de sang. Girona es
dessangnava volonters, creient aixís donar
vida a Espanya y al passat. El sacrifici es
piritualisava les cares afinades per les pri
vacions físiques y esblaimades pel sufri
ment. Les mans albes y armonioses de les
en

un

noies gironines, que poc temps avans brodaven o cuslen en la pau del redós familiar
entreteixint amors, are feien yenes, posa
ven el bálsem de la llur cura en les llagues
obertes com l'avis clamorosos, carregaven,
nois, que haSi convenía, els fusells. Els
guerra
pels
carrers
estrets,
vien jugat a la
are corrien e nvolcallats pel fum de la pól

ja no
Les dames deixaven les llars
hi havía més que una gran llar trágica que
era Girona
y s'organisaven per la defensa. Un horne petít y nerviós, pel qual Gi
rona, avans que rendirse, es convertiría en
Don Marián Alvarez de
un cementiri
Castro!
donava lacónicament, ab aquelles frases com martellades que la Historia
ha esculpit, les ordres de resistencia a ul
vora.

—

—

—

transa.

D'en tant en tant, empró, la gent ja devía
pensar en la pau. L'ubriaguesa del martini
allavores cessaría per uns moments, y per
demunt d'Espanya y de &nana, de les venerables institucions que perillaven, de la
tradició que's tractava de salvar, se pensa
ría en els sers estimats, en el petit comers,
Prou anyoraríen les
en el ti evall tranquil.
noies gironines els (líes de passeig, y les
hores d'amor, y aquelles dolses paraules
que fan enrogir inefablement á les verges,
y el son-miar, en les nits argentades, amb

malferit.
L'hora suprema del martini y de la glo
ria arrivá. No en vá els francesos, de cinc
mil que eren en la primera expedició del
1808, ascendíen a trenta mil a les darreríes
del 1909. Totes les torres foren successiva
ment preses després d'encarnisats combats.
,Iontjuic, per fi, va caure en Ilur poder;
els fossos eren plens de cadavres, estols de
corbs apareixíen en Phoritzó. Ademés els
obusos havien obert profons esborancs en
els baluarts, per ont acabava d'escolarse la
vida de la ciutat. En algun punt, els super

vivents, famélícs, comensaven a acceptar
els paaets quels francesos oferíen clavats
en la punta de les
baionetes. La Catedral,
en la solitut, brandava les
campanes. Les Ilanties enceses en les hor

desesperadament

nacines feien 'el darrer parpelleig, manca
des d'una má devota. En les tenebres, les
antorxes
sois iluminaven l'infinita deso
lacio.
Y aixís va arrivar l'onze de Desembre de
1809 en que, en mitg els honors deguts als

héroes, va sortir de les rnuralles, com una
processó de fantasmes en dol, la gent que
havía
entrar

»

«Superior»

a

Arrel de fruit

rassá en el seu tros de terra abandonat a
les portes de la vila, profanat pels cavalls
de Penemic! Y l'home de la costa, vingut
per la defensa, no defalliría a Pinterna visió
de les seves barques endintzantse en el mar
d'atzur, en cerca del peix espillejant en les
xarxes? Prou pensaría el sacerdot en la
missa patriarcal, quan el cel era tot Iluminós y ningú somniava en l'invasió! Y el
senyor mestre, al entrar en l'aula buida, no
tindría acás un anyorament invencible al
recordar als petits deixebles que are cor-

FUNDADA

:

:

ven o.

les

cases

del

us

guardeula

*

jardí

meu

faig d'una flor:

sempre ab

y que arreli al

vostre
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X'Antoti lusquets

y

Paaset

(Continuació)
En tots els Certamens de Catalunya ha
sortit llorejat son nom. Ha format part
d'innombrables jurats: Barcelona, Igualada,
Sans, A renys, Manlleu, Badalona, La Bis
bal, Amer, Santa Coloma de Farnés, etcé
tera, etc., tenint de companys a homes

eminentíssims

les lletres
També s'ha dedicat, y la cultiva ab éxit,
encarregada la
a la crítica literaria, tenint
secció bibliográfica en determinades publi

cacions,
Les

en

les que dona impuls.
revistes L'Atlántida, L'Aureneta,
a

Joventut, Catalunya Artística, Catalunra,
El Teatre Regional, El T.eatre Catalá,

Wesenya Literaria, Emporium, Lectura,
y La Veu del Empordá, ostenten en ses
constant colaboració que
fulla
de serveis. La Re
constitueix
naixensa y La Vez de Catalunya contaren
ab sa colaboració, no faltant son nom en
cap de les publicacions que han vist la llum

col-leccions

una

sa

la nostra terra.
En Busquets tingué la sort de que s'ado
nés d'ell el gran Verdaguer, y correspon
guent, enamorat, a les bondats de nostre
excels poeta, pot dirse que fins el jorn de
sa mort no s'apartá de la seva vora, sacrifi
candi son pervindre y sa carrera.
Una dolensa persistent a la vista'l feu ro

motiu de hacer

organisat

Festa del Arbre)

Del
os

roser

jamai la
Si

del

meu

jardí

entrego aquesta flor

ab ella hi

va
*

*

Barcelona y ja de jovenet topá ab
de companys que's diuen
y
Torres
(Manel), Joan M. Guasch,
Folch
Nogueras 011er, Surifiach Santíes, 011er
Rabassa, Viura, Creuhet, Font y Sagué y
altres de sa mateixa edat. Ab ells se consa
mandrer

marcida

veureu

'1

vostre cor.

*

festa que per tot escampa
la pau, la ditxa, l' amor;
que a la joventut alegra,
que als vells omple de consol
y que 'I cor deis nins amara
de ses flaires y colors:
de

a

aquella pléiade

Festa hermosa, gaia festa,
d' ensenyanses y recorts:

;festa plena

una

poesía

de dolcesa qu' omple 'I cor!...
Perque l' arbre, per la terra,
es com la vida pel cos;
es la salut, 1' alegría,
es l' avens, l' ilustració,

la tasca literaria, no deixant
de conreuar l'amistat de gent més amestra
da; y aixís el veiém estimat deis Aguiló,

grá

de ferm

a

Guimerá, Vilanova, Franquesa y Gomis,
Bassegoda, Aulestia, Riquer, Palau, Mas
pons y Labrós, Mateu, Ruira, Riera y Ber
trán, 13ori y Fontestá, Apeles Mestres, Ma
ragall, 011er, etc., etc.

D'aquestos heretá un seny ordenat v una
prudencia que l'han fet semblar semPre un
vell y d'aquí que no s'haja abandonat a
l'impetuosa corrent d'ideals novíssims que

Amatller
I,'

_A3STY

1800

No-ves elasses

«Selecta» a 1 y 1'25 pessetes la Iliura de 400 grams : :
Coco-Ametlla (pera menjar crú) a pessetes 1'50 el paquet

Se

(Ab

creación
: :

roser

penyora

*

.

en

mall sobre l'enclusa, alsant un guspireig d'or del ferro roent, animant de cap a
cap el cal rer silenciós. Cóm pensaría el tel-

: :

va

la Inmortalitat.

en

del

1 peseta la Miura de 400 grams

ven

111-1111---•

el promés. Prou els artesans contemplarlen
ab recansa les emes del trevall abandonades pels recons deis tallers deserts. Prou el
ferrer sentiría anyor de la música solemne

CASA

Classe

vida. Y aixís Girona

en

CARLES RAHOLA

Xacolata
1/Nova

quedat

suda, Girona exangüe, Girona morta,

tresor;

piutors y trovaires
es
la font de l' inspiració;
es l' aurífic reliquiari
que 'ns guarda el primer amor;
per

mar, els seus rius,
els seus monarques, els seus clergues, la
seva historia, les seves institucions secu
lars, les seves conquestes, les se ves desfe
que pantejava de braó en el cor deis
tes

montanyes, el

santa

dona vida y calor;

aliment, plaher,

bentost. El solar ont s'havía nascut, la ter
ra ont hi havía l'esperit afermat, ont s'en
fonzaven les arrels del pensament colectiu,
devenía consciencia. Y allavores era ben
les seves planes, les se
bé tota Espanya
ves

la llar

en

aigua, sospirs, rosada,

es

—

a-E-N-E

Ilenya que

la

elaborades sois ab

Cacau; Sucre, Canyella

o

especials;
Vainilla

:

: :

: :
: :
:

:

de Illtramarins y Comsstibles

:

:

: :

:

: :

Oficines:

: :

als preus de 1'50 y 2 pessetes Miura de 400 grams.

Carrer Afanresa, 10.

-

Barcelona

3

L' Estivada
potser comprometin l'avenir de
naixensa

nostra re-

les

gloriosa.

sos

L'amor y devoció als vells y als humils,
es una de les qualitats més sobressortints
d'en Busquets y Punset. !Quans d'escrip-

novells

horrorosa y pobre

—?No es vritat, Munda, que agafaréu a
aqueix bailet que no vol creurer?
Els infants, parant de plorar, s' aclocaven a la falda de sa mare, mentres la pobre

n'

han trovat ab ell l'esper ó
confortant per obrirse pas en la brega litenanal...

tors

a

no

mendicaire, obría

Ademés de literat y publicista cal veurer
n'en Busquets y Punset baix un altre as-

pecte;

plenes de bona fe, mostraben a
fills, qui ploraben, a n' aquella dona

mares

naixer
mares

desde la seva tasca en
el Colegí Academia, per éll fundat a Barcelona, fins are que regenta l'Escola Nacional
de Rosas, sa acció pedagógica ha estat
sempre meritissima, mostrant una vocació
decidida y ferma per l'educació dels infans;
demostrantho en traval.s de carácter pro-

La

com a mestre

,fessional que sovint

ostenten

sos

omplía d'
pobre, sens

Ilavis grotescos, fent
fins a les

feréstega que
esporuguiment.

una mueca

dir res,

seguía la

Fradera; Sala; Fernandez; Soler; Torner;
Gomez; Ferrer.
D. Manuel Llisas y familia (Barcelona).
—D. Valentí Porta (Lleida).—D. Rossend
Bartés (Sitges).—D.a Dolors Serra (Tona).
—D. Jaume Riells (Cáceres).—D. Pau Ca
ralps (Barcelona).—D. Pere Gomez y Senyor Sastre (Tarragona).—D. Josep Bosomba y familia (Barcelona).—D. Pau Martorell
(Vilafranca).—Senyora Vda. Jover y fami-

marxa

Ilei de sa vida, ab aquella rialla que
tenía la pahura d' un malestruc encanta-

qu'

era

ment.

JOAN MON PASCUAL.
Sta. Coloma de Farnés,

Juny 1912.

RU

les revistes

d'ensenyansa.
D'aqui que

Notes comarcals

resti eclipsada un tant sa personalitat literaria.
Ab tot y contar actualment sois 34 anys
d'edat, ja han trassat sa biografia, ab trets
vigorosos
vigorosos els eminents escriptors Omar y
Barrera, Masifern y Bori y Fontestá; y re-

Viladrau.
Nous hostes estiuejants,
arriban cada día en nostre Viladrau. Els
comensen a
ésser concorreguts
pels senyors que forman la colonia y don
gust y satisfá'l cor, al veurer en la cara llur,
els senyals de satisfacció y complacencia.
La temperatura atmosférica per ara se
g uei x tractantnos molt bé, la única falla
que's nota, es la de la pluja, que segons
comentaris deis pagesos, fora convenient
—

cordém un judici de sa obra poética degut
a la ploma del gran novelista D. Martí Genís y Aguilar, un deis caps de brot de l'es
cola vigatana, aont se forjá l'esperit d'en
Busquets y Punset, per haver viscut temporades Ilargues en aquella ciutat mon-

bon raig,
pera mellorar la cullita de les trumfes.
Tením particularment anunciada per

ens

tanyana.
Molt més podriem din del nostre biografiat, ja que la tasca per ell realisada ha estat inmensa, pro fem punt final per no ferir
la seva modestia; ja qu'ella es una de les
moltes virtuts que l'adornen, avalant fondament la simpatía que a tothom inspira.
.

C.

en

regales

un

raig, peró

un

aquest istiu la visita de nostre digníssim Diputat a Corts'y bon patrici Don Joan Ven-

L'objecte

no es altre
que preincidents que poguessin
esdevenir, tota vegada que la presencia deis
indivíduus de la benemérita, es sempre ga-

La vaig coneixer anant de camí per un
marge florit, que tenía a un costat un regaró d'aigua clara y tranquila y al altre la
riera remorosa que salta en mitj de les pe-

Puig

D. Guidém

Agustí (Barcelona).

y

D.

—

Caries
Matíes Certino

(Habanatit-- D. lsidor Bel (Barcelona).—
D. Josep Castelló (Torreleones).—Donya
Joaquina Cuxort (Badalona).—D.a Teresa
Mongay (Badalona).—D. Francisco Cochet
(Seu d'Urgell).—D. Josep Vilamalla (Ripoll).— D. Pau Bundó Sabaté y familia
(Vendrell).
D.a Dolors Barceló y D. Teresa Barceló
(Valencia).—D. Avelí Sala (Grrona).—Don
Josep Borrás (metje, de Poveleda).—D. Miquel Vidal y senyora (Arenys de Mar).—
ID. Josep Pujol y senyora (Arenys de Mar).
D.a Conxa Maseras (Barcelona).--D. Josep
Serra y D. Ramón Casals (Barcelona).
D. Jaume Ortega Royo y familia (Valencia).—D A velí Sala (Girona)— Rvent. Joan
.

.

Armengol (Lleida). D Caries Roca y Tort
(Zaragoza).
13
María Saleta y familia
.

a

—

(Puigcerdá).
Sans; Escrivá; Sabatés; Roig;
Casarramonas; Garcés; Palmer y Rigalt.
Families:

D. Ramón

Bruqués.

—

D.

Magí

certs

rantía per l'ordre y
y de les coses.

tranquilitat

deis éssers

—Volguent nostre Ajuntament testimoniar

per l'entussiasta
dres.propagandista, constant estiuejador y fer
favoreixedor d'aquest poble, el digní
Era una dona petitona y raquítica, de lla- vent
ha ácordat donar el
vis amoratats y nas refilat, d' ulls petits y ssim Doctor Garulla,
recent
nom d'aquest senyor a una plassa
rodons com una au de nit; la seva cara
que
per
la
seva situació
ment
urbanisada,
dula els senyals d'una imbecilitat complerta.
es un deis punts pintorescos d'aquest poble.
Era la Munda, la pobre captaire; no hi
Segurament se fará la inauguració oficial
había cap masía ni casal d' aquells voltants
que no la coneguessin. Li corrían al derrera dins breus dies.
Sobradament merescuda es aquesta dis
els bailets mitj feréstecs que s' enfilen pels
tinció,
y si be es poc per lo molt que a ell
arbres com esquirols, y saltan descalsos
pels rostois perseguint Ilargandaixos, y li correspont, y per sortir de la voluntat d'un
seguían el rastre els gossos famélics, qu'en- poble humil, que compti al menys, que
aquesta voluntat te el gran valor, d'eixir
senyan els ossos.
expontaniement y ab la enteresa que carac
Era la Munda, la mendicaire.
francs y nobles.
No tenía ni casal ni llar, ni amics ni ad- terisa als cors
versaris. Al hivern dormía abrigada ab la
11----i•
palla d' algún estable y al istiu sota els arbres de la boscuria. Quan volia menjar passava per les masíes y li donaven un troç
l'afecte que

tots

senten

.

blat,

moreno com

o

anava

pels

la

terna

y saborós com
es a vendre

mercats y fi'

herbes flairantes, que recullía a la monta
nya y arrels d' arbres inconeguts, que go
rian nafres y curaben malestars.
no voleu comprá
—?Mastressa deia
medicinals
a
la
Munda?
avui herbes
Y aquelles mastresses rodanjones y colo
nades de les pajesíes, li donaben, per Ilásti
ma, algunes pesses de coure a cambi d. un
—

-

grapat d' herbes flairoses, que guardaben
medicament.
en els armaris com preciós

Y aixís vivía aquella dona horrorosa y
pobre, com eh aucells del camp; rosegant
pa sec y bebent de l' aigua clara del rec

tranquil.
Era

com un

sér estrany
la selva; lo

sírnbol,

com

la visió d'

un

engendrat en les penombrors de

seu parlar era un tartamudeix
incomprensible, y a la seua fag li mancaben

les perfeccions d' un rostre; era un enigma
vivent. Malgrat aixó, tenía un fi la seua
existencia: l' esser l' imatje del temor.
Ella era, el monstre vivent qu' espantava
feréstec
als infants, l' encarnació del geni
ferlos
per
que pinten les mares a sos fillets
dormir, quan no ho cobsegueixen ab pe
y corrandes.
Tenía la missió d' un símbol que veian
pels ulls y escoltaben pels oids els infan

tons

tons.
vo
Ella era la bruixa, qu' els nins veien
redós
de
la
lar d' amunt una escombra al
llar; ella era l' Ogresa que 's menjava a n'

y nenes malcreients.
Quan la veian passar oscilant pels ca
masíes
ers del poblet o per les eres de les

els
l]

nens

Jovés

Joan Sirvent (Ripoll).—D.a Rosalía Cremadells y filla.—Rvent. Dr. Rovira (Vic).-D. Jaume Figols (Tarrasa).
En automóvil particular han arrivat per
passar temporada entre nosaltres: Senyora
de Matas y familia (Palamós) y D. Martí
Martín

(Barcelona).

en
interés de tots, en
lo convenient de secundarnos
en
fer arrivar a nosaltres els noms deis
seny ors estiuejants, a fi de formar una estadística l'o mes complerta millor. Nosaltres
ho tením demanat als Hotels, cases particulars y tota casa d'hostatges. Agrahím
vivament d'aquells particulars que ens portan targeta en comniat de arrivada. Debém
advertir als que'ns han fet notar omissions
en la llista anterior, que la culpa recau al

No'ns

bona salut de la

se

nostra

te

en

cantitat de 5,676 pessetes.

l'important

caixa

'

vila durant la darre

mitja anyada. Dita germandat ja
loe

Entre les carreteres que figuran en el
plan general publicat a la Gaceta del día 3o
del mes passat, hi han el 2." y 3.er tros de
la que anirá d'Anglés a la provincial de Vic.
un

,

Casa per vendre.—Ho es la del' carrer de Valls núm. 6. Punt céntric y bo
nes
condicions. Com que aital venda in
a una persona
ben estimada nos
ira, espere
que tots els bons amics pro
curarán se trobi un comprador. Informes

mteressa
y detalls

en

la Redacció de L'ESTMADA

.

e.^

civil de Girona ha publi
cat un bando contra la perniciosa y repug
costum de renegar. Tot quant vagi
encaminat a conseguir la depuració de la
nostra estimada llengua es ben digne de
lloansa y cap altre vici resulta més deni
grant que aquest, ja qu'ell sol es prou pera
judicar del nivell moral y de cultura d'un
El

governador

de les caldejades planes y enclotaments de les ciutats, van arrivant de seguit
nostres estimats companys d'estiueig. L'automóvil, aquest rei de les carreteres, desvetlla la quietut de nostres encontrades ab

Fugint

variats tocs d'estridents avisadors, y'l
trepiteix deis diabolics motors innovantnos
la continua arrivada de nous hostes. Saben
que aquí han de trovar la comprovació de
que aquell anunci de: San Hilario es el
mejor sitio de Espana para veranear, no te
sos

de ecxagerat, y, sí de modest, perque
els que ja ho coneixen no dupten en substituir lo de el mejor sitio de Espana per el
mejor del inundo. Que per altre part aixó
del mundo tractantse d'un viatge no hi aniría del tot malament, sobretot si van en familia y no'els cap a les maletes t.a lo que
res

han de menester per la temporada.
Aném doncs a entrar enguany molt
prompte a la típica animació estiuenca: vegis ja la notable llista formada durant

aquets últims díes:
D. Lleonart
D. Pere Vintró y familia.
Auge y senyora.—D Enric Patxot y familia.—D Ramón Cabrer y Flix (Barcelona).
—D. Ramón Córdova Claver y D. Vicenta
Claver (Valencia).—D. Eduard Genís y familia (Palafrugell).—D. Albert Augé y familla (Barcelona).—D.a Francisca Pinana
—

administrador del Hotel aont s'hostatgen
per no havernos donat llista corresponent.
Y, ja ho saben; se recullen y forman les
Ilistes de dimars a dimars de cada setmana
al céntric
a l'Administració del periódic o
establiment «La Modernista».

y familia (Tortosa).
D. Francisco lborra y Martoreli y la seMaría Bellmunt de lborra.
va senyora D.
—D. Sebastiá Forn (Tarragona).—D. Josep
Gimeno.— D. María Colomer y familia

(Puigcerdá).

—

Senyors

Lloveras;

Urgell;

X.

jYoves
Al tenir el goig de saludar al nostre dis
tingit colaborador y eminent home de cien
cia Dr. Cadevall y Diars, el qual com ja
saben els nostres llegidors se troba estiuejant
en aquesta vila, poguerem escoltar no ja
solsament paraules afalagadores y d'elogi
sentit per la campanya y l'orientació de
L'EsTruartA, paraules qu'ens encoratjen y
constitueixen un premi als nostres esforsos
sempre entusiastes, sino qu'el Dr. Cadevall
interrogat per nosaltres, ens doná noves
ben interessants referents a la tasca que
realisa l'Institut d'Estudis Catalans.
En Cadevall fa ja anys que travalla ardi
dament en la confecció d'una Botánica ca
talana. Ha travallat temps y més temps en
l'estudi de la flora de Catalunya. En aquest
travall, de recerca, d'estudi y de cataloga
ció II ha ajudat ademes el Dr. Sallent. La
Botánica Catalana ja está feta y l'Institut

d'Estudis Catalans la
Será

un

va a

publicar.

monument per la ciencia catala

més tomos voluminosos ab foto
grabats de totes les plantes que viuen en
els terrenys de Catalunya. L'obra estará
escrita en catalá. Es aquesta una nova
qu'ens doná el Dr. Cadevall y que nosaltres
no'ns sabem estar de comunicar als lectors
per l'enorme importancia que te pera la
nostra Patria renaixenta, admirada ja per
les seves manifestacions artístiques y que
na; tres

ta

dirigit

ha

al President de la

o

ben tost ho será també per la seva ciencia
que va iniciantse forta y -poixanta.
En el número vineni segurament el doc

Diputació

provincial de Barcelona, entusiasta felicita
ció, per l'acort de la susdita corporació
d'establir una cátedra de Ilengua catalana,
y també per haver escullit pera mestre de
la mateixa a l' eminent filoleg catalá en
Pompeu Fabra.

cansarém,

recomanar

Mogiffint d, modus

de pa

reuní la germandat la
Protectora anomenada de Santa Rosa pera
la revisió semestral de comptes, trovant un
aument de 53g pessetes. Aixó demostra la

Diumenje passat

ra

senyora.—D.

planes

•

venir y evitar

LA BRU1XA

(Barcelona).

planes

(Barcelona).—D. Pere Navarro (Lleida).-tosa.poble.
D. Josep Barral y Closas.—D. Antoni Reus.
—,Tením destacada an aquest poble una —D.a
loa
María Mauri.—D. Joaquim Omedes
parella de la guardia civil, que hi estará uns (Tortosa).—Senyors D. Francisco y don
La Junta Permanent de l'Unió Catalanis
tres mesos.

1~

lía

Cadevall parlará desde aquestes
deis boscos de Sant Hilan.
Un article seu orna y ilustra les
d'aquest número.
tor

ein

Se recomanan pel seu bon gust y
peno alimenticis els Barratets de Sant
Hilan i que elabora la casa Manel Planas,
C. de Valls 6.
Es el postre predilecte deis estiuejadors.
—

6os•

Els cassadors se queixen de lo molt poc
qu' es respecta la veda y son molts els que
censuran durament els actes de crudeltat
qu' es realisen rnatant, com passa an aqui,
les perdius velles, ab lo qual se destruiexen
els animals y se causa un for t dany fins a
l' agricultura.
Com l' any passat cridém l' atenció á
qui correspongui sobres aquet fet perqué
s' hi posi remei.
Ja fa alguns díes qu'ha sigut obert al
public el Restaurant de la font-vella, el qual
com l'any passat v„a a carrec den Manan
Corbera. El bon y cuidad servei de begudes
y menjars farán que aquet lloc deliciós se
vegi cada dia més concurregut.
coa
—

Hi

dugues cases construídes
Passeig de la Font Vella,
Consten d'un pis y baixos y

han

aquest hivern al
per vendre

aigua

viva.
Per informes a casa'n Ramón Matamale
11a, carrer de la Rectoría núm. 5.

tenen

Imp. Fill? de Domingo Casanovas, Rda. S. Pau, 67, Barcelona

VERGÉS
sigui' adoptada pelprimer
2ispensari j7nti-luberculós de Catalunya
Es la qu' ha

Elaboració á l' electricitat
La seva acció antimicrobicida s' esplica
d' una manera racional, ja que '1 BAL
SAM DE TOLU obrant directament so
bre '1 teixit pulmonar lo desinfecte per
fectament sense atacar dits orguens com
fan la majoría deis desinfectants. Ademés
el LACTOFOSFAT DE CALS dona res•
sistencia als pulmons contra '1 baccillus
de Cok y produeix la CALCARISACIO
DELS TUBERCOLS.
Es de gust suau y aromátic; no 's des
composa. Es eficas contra la tuberculosis,
-

escrofulisme, anemia, bronquitis, raqui
tisme, catarros

neral,

pulmonars,

Vergés.-Torelló
engrós: X. Dalmau y ()Uveras, Droga.

Farmacia
Al

debilitat ge

etc.

BARCELONA
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L' Estivada

MAGATZEMS EL CENTRE

«del fetge,
sí

de 1'

bipositaris

menjar feu

en

.A.SSA. L. 7IC

farmacies

totes les

GALLARDO

tes

aquelles malaltíes que portan
Com té bon gust y

Cal.rver de la, Ree t orín., núm. 2

Especifics del país

y

Diposit

purs.

d'

aigues minerals

es

conseqüencia amagriment
rápits, els malalts el prenen bé y els

com

de efectes

to

a

millors

metjes

an

aquesta

població.

á la farmacia de

IN

Rectoría,

n.°

2

Méclie

cl

JOAN ESTIL-LAS REIXACH

-

Consulta especial pera enfermetats per retart nutritiu
Cálculs del ronyó y del fetge.-Diabetes sacarina.

-

Obesitat.-Gota.-Reumatisme.-Etc., etc.
1/ORES DE CONSULTA DE 10 A 12 Y DE 3 A 5

PLASSA DE LA IGLESIA, 2
F>Lasset.a. cl«-la. 1-Zefisoirma,

“La

aigues minerals.

la comsumció.

Ccoristiltoiri

Recorts de Sant Hilar'. Postals. Obgectes de
fantasía. Tornería artística. rinetats, firt,
han gust 11 baratura
-

tendes d'

anemia, la neurastenia, la tuberculosis y

P. Callardo.

extrangers. Productes vegetarians, etc.

fiqodernista

La

*Do

.41

el receptan.
Se troba de venda

químicament

v

,

N-tielzaresocol

NOVA

Es el millor remei pera la curació de l'

Medicaments

diari

E3ARTOMEUS

den

PERE

us

Barcelona:

-slEt

y al detall

y bons

aigua de Sant Hilan.

IGLESIAS Y

LLENCERÍA

y

especialment en catxemirs de seda, libertys, estampals de seda y cotó,
varietat de géneros blancs a preus de fábrica y tota mena de fantasíes pera la temporada.

FARMACIA

a

sans

ocasions,

NOVETATS EN

LLANERÍA, SEDERÍA
gran

pahidó;

totes les

en

y al

ARCEILAJINTA.

GRANS ASSORTIMENTS DE

ni

viureu sempre

pelehor, Culi y crorrés
5, Ron ça Sant Pere, 5, (prop del Passeig de Gracia)
de

13

deis ronyons,

patireu

No

INTenly

1-1 cort

to.a.icos

SAINIT

II I ',Alai

SALCA_IAVI

Hispano-IFIllarienca"
Servey de

eotxes automóvils

Hostalrie y Sant Hilani

entre

DE BARCELONA A SANT HILAFt1 EN 3 HORAS Y M1TJA
Noves y luxoses carrouseries, forma jardinera, ab confortables seients de travers. L' empresa ha adquirit

A fi de que '1
surt de

Barcelona

a

passatjer pugui fer
les 7'21 del

el

viatje

matí, arribant

a

més

cómodo,

desde 'I 1.er de

a

Sant Hilan i

llores De sarta de Sant filiad,

de billets

a

a

a

tindrá establert

un

servei combinat amb el

lleuger

que

les 5 del mati 11

a

les 2 De la tarde

13aree1ona: Rambla del Centre, nítm 6.

adherit
de

Empresa

pera millor atendre al servei.

les 6.

E' ESCIUJIDII
Pret.,"

l'

auto

les 11 del mateix.

A la tarde sortida de Barcelona amb el correu, arribantse

Despatx

Juliol

un nou

a

1' Unió

eviódic de Sant

flilavi

acalm

Catalanista

stiscreipció per% tota 1it terripcor-clas:

2

pessetes

