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Sant Hilan

Publiquem

boç simplíssim de la

nostra

climatología, ja

que'l breu temps durant el qual funciona
per aix) molt
no permet rés més, tenint
present el sabi concell de l'ildustrat cate
drátic de Física i

dirigint-nos

tot

Química de Girona quan
deja: «midar i

ens

anotar

números i més números tots els díes i acu
mular observacions sense atrevir-se fins al
cap d'alguns anys a deduir-ne conseqüen
cies, es un treball de formiga que ningú
veu

i tothom

desprecia».

OBSERVACIO DEL MÉS DE JUNY
En aquest més passat el bareimetre ha
estat sempre a sobre de 760 m. m. i fent
molt poca oscil-lació. Arribá 76.8'5 m. m.
com a máxim el dia 29. L'oscil-lació extre
sois es de 85 m. m.
El termórnetre ha senyalat com a promig
de les máximes 21'23'; de les mínimes g'78°,
l'isoterma, 15510 i l'orcil-lació ii'45°
Amb les temperatures entrem de pie al
nostre istiu molt diferent del de Barcelona
durant la nit, casi semblant durant el dia.
Vegi's els resultats del dia 3o. Nosaltres
tinguerem 26'5° de máxima a l'ombra i 8°
de mínima, i a Barcelona 28'5° i 200, res
ma

Abmínitració:

En l'article anterior demostravem
que Catalunya té tots els atributs i
tots els elements naturals de vida

propia
vem

i

una

Carrer de Vic, 9

Saealm, 11 dullol de 1913

que per aix6 la considera
Nació viva. Deiern que la

qualitat

de catalá era inesborrable;
en canvi la denominació d'espanyol
era accidental, solament veritable
pel fet de pertanyer a l'Estat de
aquest nom, es per consegüent cir

tres

enutjosa, l'idio
ma, l'historia i tot lo catalá, doncs
els catalans deuríem- burlar-lo. Po
escoles catalanes a'tot arreu, que
també en elless'hi pot ensenyar el
castellá,riaquest sería el gran triomf

bles sense fe i sense ideals, sense
consciencia deis seus drets i devers.
Es molt llógic, es una conseqüen-

en

indeclinable, el que oblidant tot
aquell conjunt d'atributs, es perd en
cia

hi oposarem sempre i a to
Ell treu de l'escola, els

arrecona corn a cosa

sar

un

ens

tes hores.

altre poble triomfi sobre
d'ells i els anuli i els hi robi els atributs de la seva vida. Son pobles
morts, degenerats, sense força ni
conviccions quan sense rebelar-se s'
ajupen sota'l pés d'un altre. Son poten que
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Prédiques catalanistes

Estació
avui el resum de les obser
vacions del més passat i en altre lloc del
número insertem un resum diari des de'l
t.er de Juliol.
Més endevant L'ESTIVADA publicará les
observacions obtingudes des de que l'Esta
ció funciona, l'estat de comptes i algún es

lebacció i

catalanista. De l'acció de l'Estat i de
lo que nosaltres, els catalanistes, de
manem enfront del seu uniformisme,

parlarem

el vinent article. Es
fácil saber lo que demanem després
de lo dit: lo important, lo necessari
es manifestar-se catalá a tot arreu,
en

que'ls atributs, elements o caracte
rístiques—la llengua, Dret, Art, etc.
—de Catalunya eren la base del seu

llibertat. La llibertat

endevant, es el dret de desentrotllar la propia vida; abandonar els

al total moviment7de Catalu
nya que en totes les esferes de la vi
da va progressant i progressa en
virtut de la saó de catalanitat que

avenç de tal manera, que afirmant
se i progressant elles, s'afirmava i
progresava Catalunya i l'humanitat.

atributs que han de fer

inonda tot el

cumstancial Afirma rem resoltament
.

El descnrotllo de la vida genuina
ment catalana, del conjunt de les se
ves manifestacions peculiars s'havía

es un

medi per

anar

endeIlevar-se'l dret
anar

Catalunya, es
d'usar-ne, es llevar-se llibertat.
vant d

Si el progrés i l'avenç de Catalunya depen de que s'afirmin i desenrotIlin les seves manifestacions de

ajudar

ves

viure i totes les se
manifestacions d'art, ciencia, '_n
seu

dustria, literatura, etc. I els grans
homes de Catalunya, els de nomena
da, els eminents, tots son catalanis
tes. En aquest ascens tots hi podem

posar el granet de sorra: tantcst tin
d'acceptar com un principi de civi
vida propia, si per dignitat tenim d' guem el cor amb Catalunya i els
lització i de progrés humá.
Es més, acabavem dient, es té de afirmar-les i redreçar-les, l'obligació braços dispostos a servir-la accio
acceptar per la nostra dignitat i per dels catalans es usar d'elles en tots nant en sentit catalá, d'amor a tot lo.
de casa. Aixd es catalanisme.
l'ideal de llibertat. Perqué altra cosa els moinents, protegir-les i vivificarsignificaría una degradació de la per les amb el seu esforç.
pectivament. Durant el día sois hi han 2° sonalitat individual i col.lectiva La Per exemple devem usar sempre la
de diferencia, peró la nit son 12° Per ai
persona individual o social a menys nostra Ilengua—el que usa la caste- les servituts de Ilum a
xó nosaltres hem de dormir tencats i ben
abrigats i allá es fan les nits insoportables. que s'oblidi a sí mateixa i que s'anu llana porta l'estigma de vençut i fe
II
ble—devem apoiar, el teatre, l'art,
Aquesta característica de temperatura
li no pot admetre les tiraníes. El ca
Havent demostrat
l'anterior article,
dies
tre la nit i'l día es de tot l'any i
talá que té dignitat no pot permetre, la literatura i la ciencia de Catalu- que les servituts de vista
podíen adqui
molta l'oscil-lació
poques hores. Ja l'
nya. Devem ser catalans sempre i a rir-se per medi de prescripció, resta per
sense protestar-ne adhuc sigui inte
prop
hivern deiem que durant el dia
riorment, l'imposició d'una llengua tot hora, si tenim fills, fer-los anar a tractar el punt més dificultós, aixó és, si
i
la
nit
com
Madrid.
de
que no es la seva, d'un Dret que no l'escola catalana ont n'hi hagi; si no totes les obertures que tenen per fi exclu
L'última decena de Maig
fer més ca
sivament conduir la llum ve'ina, poden
anem a l'escola, procurar saber el
lor que les d'aquest més, per aixó diem que s'avé amb les seves costums, orga
prescriurer, si solament les regulades per
el nostre preuat i gloriós
mig de
nització i carácter. Catalunya que catalá
els que creuen trobar-se
dir, aquelles qui les Ordina
la llei,
aquest més s'enganyen i que sens por ja té elements de vida propia sería in
idioma
Ilegir l'historia patria per cions senyalen longitut, amplaria i natura
poden començar de venir com ho fan bas
digna de sí mateixa i de l'alta missió a admirar la fortalesa deis nostres lesa. En altres mots: ?Poden prescriurer
tants. Es ciar que el més bon temps per
avant-passats i el poderío que Cata- totes les finestres destinades rebrer llum
si aban
l'Agost, perqué comparat amb les que té'l dever de realitzar,
nir
les de vistes están ja descartades
lunya havía tingut, llegir l'historia
donés tots els atributs que natural
aquí
té molta fres
altres poblacions
solament
les anomenades lluernas? Ac
patria per a veure l'amor a l'autonoment poseeix i que l'historia i la rea
ca; per?) els que més necessiten de les ai
ceptant la prescriptibilitat d'ambdues molts
mía que la nostra patria sempre ha
gües trobaríen millors condicions si escu
litat d'avui han consagrat.
comentaristes del Dret Catalá, entre ells,
llíen el juny.
demostrat en tots els segles de la seEls artistes, poetes, tots els ho
D. Joaquim Cadafalch, autor d'un opúscul
L'humitat mitja del més les 8 del matí
va vida. Educar-nos, saber qui som
mes de fama son grans per la seva
titulat «Costumbres de Barcelona sobre las
fou 63'6°; de les 4 de la tarde, 67'2°, i'l pro
personalitat o sigui perqué cada un i que es Catalunya i aixís veurem a servidumbres urbanas y rústicas», al final
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La major que s'ha registrat fou
910 i 3o la menor°. Compari's el día 3o amb
la de Barcelona de 64°, segons La Van
guardia i la nostra de 41'5°.

mig, 65'4°.

Cal desfer amb els datos d'un any que
Sant Flilari no es més humit ni tant com
Barcelona. Em deia una persona que s'ocu
pa de meteorología a Barcelona: «Tindría
que ser molt humit Sant hilan i per ser-ho
més que aquí, doncs nosaltres restem ten
cats pel Tibidabo i demés muntanyes que
aturen els aires humits de mar i ademés
com que els nostres vents dominants son
els del Llobregat, saturats també d'humi
tat, tenim doble causa pera que el nostre
clima sía molt humit, com se pot veure a
les nits que les Rambles están molles».
Aquest més en el pluviómetre sois s'han
recullit 27 m. m. d'aigua amb 4 díes de
pluja, es a dir, que per metre quadrat sois
han caigut 27 litres, i encara la major part
al principi de més. Tinguerem un sol día
de boira a les ii del matí; cap día de rosa
da ni de tempesta.
Els vents dominants han estat del E. 7
díes i mig; del NE, 5 díes i mig; i día del
S; mig día del SO, i dos díes del O; tots
ells de molt poca

força.
FERRÁN CID

fisonomía distinta de l'
altre. Naturalment que com que'ls

d'ells té

una

homes—igual que'ls pobles—vivim
en comunió, l'un reb influencies de
l'altre i reciprocament ens comuni
quem certs detalls i certs elements.
Peró essencialment cada gran home
té una personalitat distinta i aquesta
personalitat es la que li dona la gran
nomenada i fa que s'escriguin bio
grafíes i llibres per a estudiar-lo.

Sería propi d'un boig, volguer assi
milar, volguer fer iguals, a tots els

lo que té dret.

L'Estat espanyol no'ns ho ensenya
tot aixó, no'ns diu rés, no vol que

sapiguem

rés del nostre idioma, ni
de la nostra historia, ni de l'art, perqué'ns vol anular, vol matar la personalitat de Catalunya. Tot el seu
treball va encaminat a n'aixó. Peró
nosaltres ens hi devem oposar amb
totes les nostres forces i tenim de
demostrar-li que tenim consciencia
de lo que som i no volem que'ns ro-

grans homes: allavors no més hi
hauría un poeta i una mena de poe
sía, un arquitecte i una mena d'ar

bin els atributs que'ns han de fer
avençar i triomfar. Per aix6 hem de
ser més catalans que mai i treballar
Més i més, amb tota la força de la

quitectura,

nostra

Precisament les in
fluencies i el progrés provenen de la
varietat deis grans homes i de les
personalitats que rivalitzen i s'estu
etc.

dien mutuament.
Igual passa amb els

ánima, amb tot l'entusiasme,
amb veritable fé, per a conreuar lo
nostre, estimant-ho, i fent que tots
els catalans ho estimin igual.
Tota la

pobles.

Per

aixt) son indignes aquells que no es
timen i fan progressar lo seu i tenen
una gran feblesa moral quan perme

uniformista nosal
tres la devem minar, treballant i si
guent catalans de nom i de fet.
L'Estat vol malmenar els nostres
atributs, doncs declarem que nosal
xarxa

de qual obra, hi té uns bonics comentaris
sobre les esmentades costums barcelonines.
Mes jo crec, que segons el veritable sentit
de les Ordinacions, solament pot admetre's
la prescripció de les lluernas, que «segons
es costum deu haber de lonc de dos palms
tro en tres, é deu haber de ample de la pa
ret hont reb la llum Mitg palm de destre,

sino,

no
es dita luerna». o.50—i deu esser
oberta en paret que no sía de tapia (i), sin')
de rajols o.61, es a dir rajolera (2), reunint
algunes altres condicions, que per major
claretat indicarem més avall.
Em fundo, per a acceptar aqueixa idea,
i.er en l'interpretació literal de les Ordina
cions que parlen de prescripció, puig en to
tes sois es menciona la paraula lluerna, i el
cap el mot finestra (Or. 1-2-14-20-63) i en
el sentit que té, per mí, l'Ordinació 61 la
qual diu: «Ningú pot alegar posesió en pa
ret propia ó comuna, de finestra gran ni
,

xica, ni de tal foral
sar
home algún, i
(I)

Ningú

puga

peí
no

lo
en

qual

no

puga pa

altres, si

adquirir possesió

de

Iluerna,

no

que

es

haja

forats de tapia...
o.63 La Iluerna feta en fosas de tapias, no sia presa ni obtin
guda per lluerna, antes se tindrá per feta en frau de son vehi
(2) Hi han vares opinions sobre'l sentit de dita paraula, per
•uns significa, abertura per a ont passen els raigs del sol (raiolera)i
per altres una finestra ab seixa (mulera), jo crec que sé de la
Set

en

.qataula rabia (rajolera).

L' Estivada

2
de tot lo qual es despren, que so
larnent les Iluernas, quals notes hem abans
senyalat poden prescriurer, i no les fines
el
tres siguin grans ni xicas. 2.on Donat
carácter de limitació i privilegi que té la
prescripció en eixa classe de servituts (puig

rajolera»

la llur imprescrip
tibilitat) la Ilei ha d'esser interpretada se
gons aital esperit de limitació, o sigui, en
el sentit de que solament les Iluernes i no
va
les altres classes d'obertures, poden fer
existencia,
la
posse
ler com a prova de sa
sió pacífica durant trenta anys (i).
Servitut,
3.er Atenent a la gravetat de la

que'l principi general

no es

es

guitant el

Moyset

ser-ho, n'eixirlen
determinar
si eixes
molts conflictes per a
passar
la
obertures sois serveixen per a
cas
llum, o també per a minvar (en qual

podríen prescriurer), es
Ilógica i práctica la restricció

essent de vista no

favor de les
sigui gran o

petita.
prova ben manifesta de que
solament les citades lluernas gosen del be
nefici, cal fer notar que obertures com les
teulada i croeres
croeras de tancament de
4.rt Com

a

ferri com una in2presió
barreja de melangía i d'astorament i de
desitjos.
Peró en els pobles que tenen estació per
ells ja deu ser estimada, per ells deu ser
a la seva
una institució bon xic arrapada
anima. Mentres per nosaltres es una cosa
llunyana, per els d'Hostalrich cleu tenir
marcada
un encís i alguna dolor no molt
perqué l'estació mai perd el seu deix pre
-

ponderant de cosmopolitisme. Representa
en els pobles
una
atracció poderosa i per
aixó es mes volguda: En ella hi acudeixen,
els desvagats vilatans i els forasters que
s'aburreixen: Els diumenges hi va tothorn,

poden adquirir-se

mit
jansant la prescripció (2); doncs bé, si a ei
perill ofereixen de
xes obertures que cap
a il lu
que serveixin per a mirar, sinó per
minar les golfes i sotateulades, i que serien
relativarnent de poca molestia per el veí,

fetes de

no

rejola,

no

pot alegar-se
tres, que

com

pero especialment les noies. A St. Hilani

qui arriba i
anem al garage per veurer
quants n'arriban; la gent va a l'estació
purament per passejar, per matar l'estona

prescripció ?com

sels hi concedeix la

puguin prescriurer les fines
ja he dit son ambigües i molt

carregoses?

(Seguirá)

10ÁN MON

1

camí de

PASCUAL

21-,11-1.•

Aigua picant

La paraula nit que astronómicament par
lant no més significa l'absencia de l'astre
rei sobre l'horitzó, es per a la majoría.cle la
gent el símbol de la obscuritat, de la nuli
tat d'enllumenament que ha induit l'home
a enginyar-se per a substituir de la millor
manera possible les joientes radiacions que
'ns manquen des de que'l Sol ens abando
na a la posta, fins que torna apareixer per
Peró aquesta absencia absoluta de llum
natural solar que simbolitza la paraula nit,
es molt
relativa, o sinó, feu-ne la prova:
Tanqueu-vos en una habitació a les fos
ques, una nit sense lluna i de cel ben seré.
durant uns deu minuts i sortiu de sobte al

impor
i per un periódic local lo mes
la
rea
constitueix
tant es la localitat que
vida.
Per
litat de lo que'l nodreix i li dona
aixe) també un istiu. quan mes intensa era

camp o en un lloc ben descobert, ont no hi
hagi altre enllumenamcnt nocturn que'l na
tural deis estels; quedareu sorpresos si com
es natural, veieu la hora que marca'l vos

pobles

la campanya, ens dirigiren2 a la premsa
comarcal i Ii diguerem; perqué no podriem
realisar una acció conjunta contra'Is obli
gats? no interesa an el pobles, no son aquets
els que sofreixen la degradació d'aquest
abús antiartístic, dones perqué no tindría
de ser la premsa comarcal, que naix, viu i
mort en les viles la que per medi duna
acció forta'Is he desterrés?
La premsa comarcal va callar encare
que L'ESTIUADA va rebrer jalagueres feli
citacions i mostres d'aprovació deis diaris

periódic complint
complint un dever ha seguit

barcelonins. Y el

nostre

una missió i
laborant per l'educació artística de la vila
i vetaqui que avui com a fruit mes o menys
mareat de la seva acció pot apuntar una
nota bellíssima.
El Circo! Columbense de Sta. Coloma

de Farnés

en

junta general celebrada fa

d'un ni 1s va acordar suprimir els obli
gats considerant que son una degradació
de l'art i que constituiexen una burla pel
public. Hermbs es l'acord del Círcol de
cosa

Sta. Coloma i deuría ésser imitat per totes
les entitats que a la seva finalitat recreati
va hi uneixen, com la de Sta. Coloma, un
esperit d'elevació i d'enlairament.
Diguem també que va ser el nostre vol
gudíssim amic, el simpatic i actíu corres
ponsal de L'Es-rtuADA don Robert Torrent
el que va proposar la supresio i que sigué

apoiat per un altre jove
en Josep Sureda.

ben

tre

rellotge. Estengueu l'esguard pel
i vos adonareu de coses i

tan

en

en

empleat jove de l'estació els hi dirigeix
elles escolten
unes paraules galants que
tren arriba
amb gust mentres esperen que'l
gun

per

a

tornar cap al

poble.

JOSEPET

d'una tranllucidesa sui generis blau
verdosa, s'observa en els espais inter-este
obser
lars. Aquest aspecte particular ben
fons
del
cel
que'l
vat dona la impressió de
comunica
una
nocturn no es negre de nit, i

vostre

detalls,

carregar de nit el xasis fotográfic sense
pendre precaucions; aital era la enllumena
ció que fins deixava Ilegir sense gran difi
a

nuat

es

latenta, expandint-se per

compte la limitació
re
del nostre esguard sense l'auxili optic, i
siderals
deserts
flexionar que' s anomenats

Perqué

cal tenir

en

astro
d'un concepte molt relatiu, fins
nómicament parlant. Perqué guaitant el cel
estrellat notareu que l'espai ocupat per tots
comparat
els estels reunits es insignificant
Es,
doncs,
amb tot l'hemisferi celest visible.
relativament insignificant la llum que'ns
sobrerament
envíen els estels, encare que
apreciable comparada amb la celistia no-

son

que'ns envía Ilum difusa, indefinida,
qual origen deu ésser considerat també estelar, encare que provinga d'estels invisiestelar

bles al simple esguard.
de
La Ciencia ha descobert altres causes
aquest particular enllumenament de que

portaría un
avui no'n parlarem perqué'ns
resideix
en
xic Iluny; peró la causa capdal
primeels estels visibles i invisibles. De les
veu;
tothom.
les
perqué
res no cal parlar-ne
un
xic
de
canvi les segones demanen
en
que
atenció, car son molt més nombroses
les altres. 1 els llocs

ont

se

troben aquestes

precisament aquells que'ns setnblen
buits o deserts. Apuntem-hi un telescopi
regular, i veurem com s'hi compten els esson

cents; apuntemn-hi un altre de més
potent i els cents se tornarán milers; apliquem-hi un obgectiu fotográfic arnb una
Ilarga exposició, i ja no serán milers sinó
milions; i els milions anirán d'aument en
tels

a

raó directa del temps d'exposició i la major obertura i Iluminositat de l'objectiu.
?Aont es la fi d'aquesta carrera a l'infinit
que devem confiar a la força acumulativa
de la placa fotográfica, mil voltes més sen-

particularrnent

sible i

ció

indefinida,

Estació

registradora que'l
guard?

nostre

preuat

cions ja tenen un
que s'allargassa

completament.

Les esta
aspecte estrany i la via
al seu davant acaba de

les Ordinacions
5.

(3) Ordinació

I.

i

a.'

es-

Nietecorológica

Ddés de Jultol.
.r.a.

I

8 m.

HIGRÓMETRE

TERMÓMETRE

BAROMETRE

4

t.

Máxima

Hora

Mínima

Hora

Mitja Oscil-laci.

8

4

t.

2

764
761'5

763'5

23

14
13

3

760

21'5

De la

Societat

Astronómica

de Barcelona

Observacións

Una passejada
PER LES

profitosa

RODALÍES

DEL MONTSENY

Essent amic com soc d'entafurar-me per
corriols i viaranys, de trepitjar boscuries i
cingleres, d'escorcollar la naturalesa fins
sus recons més amagats, em creurán a peu
pla si els dic que arribat a Arbucias cansat
de tant gronxar-me, estava desitjós d'esti
rar les carnes que arronsades les tenía per
tant llarga estona de manca de moviment.
Sortírem tres de Barcelona i tant bon

para

l'auto vingue a saludar-nos en
Joan que sabedor de nostra arribada estava
feia ja rato aguaitant. En Joán fou nostre

punt

cicerone; sempre m'ha

agradat

aquesta
acompanyat d'un
en

classe de sortides anar
del país, ja'l coneixta jo, i sabía, per bona
tinta, que era un deis més trempats tragi
ners, amb més de quaranta anys de seguit
trafiqueig amb troços, carbó i rodells per
tots els indrets del Montseny.
Sortir d'Arbucias i topar amb la vista de
les parets del cementiri que de tant apro
par-se a la carretera s'ens figurava creuat
per ella, i notat per en Joan nostre sopte,
ens digué desseguida: no fa encara quatre
anys que hi enterren en aquest Cementiri,
el feu ter el Sr. Rector, i está ciar, diuen
que és seu; l'Ajuntament no volgué fer-lo
i ara s'ho troben; sembla que no, i dona
més onces que la masovería més forta de
l'encontrada. El feren tant aprop de la car
retera perqué els de Sant Hilan, únics que

podíen posar-hl trabes,

no

digueren aquei

boca es meya.
Cosa de dues centes passes més amunt
deixarem la carretera i agafarem el camí de
la dreta, camí anomenat de Joanet. En Joán
trobava motiu per fer explicacions a per
tot; perqué si bé es veritat que de Ile
tra no'n sab, i que les paraules, geografía,
biografia, etc. rés volen dir per eh, que si
alguna volta un llibre esma-perdut vé a pa
rar a ses mans no sab per quin cap agafar
lo; ehl no sab com els díes ensenyen; peró
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la superficie d'aquesta Terra que yola amb
els estels per l'Infinit.
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enllumenació nocturna
potenta i bella resulta

celistia que
observada en indrets tant privilegiats com
el cel de Sant Hilan i proper a muntanya,
prové principalment deis deserts inter-este
lars. No hi fa rés que guaitant-los directa
ment no hi veiem imatges Iluminoses con
cretes i ne veiem la concreció !lumínica de
totes elles manifestant-se baix la forma in
definida—quasi ne diría espectral—de Ilurs
radiacions diluídes, que trigarán anvs, se
gles, milers de segles, si's vol en arrivar
nos, peró que a la fi vindrán a topar amb
tant

16
14'25

4

75

veure, i la

16'5

4

13

a

64

10

25

tumats

42

10'5

764'5

blanca de tants estels, que casi bé es to
quen l'un amb l'altre. Les superbes plagues
d'en Barnard de l'Observatori de Yerkes
exposades moltes hores a la Galaxia (Camí
de Sant Jaume) regió del Sagitari, son una
maravella de llum; alló no es un camp d'
estels sinó un devassall semblant a la finís
sima sorra d'una platja.
De consegüent l'univers invisible e
mensament més gran que'l que estem acos

17.5
13

16'25

765

tornará

se

de saber sab: i tal volta més que molts que
aprengueren de llegir; eh l sab una pila de
coses de les quals els Ilibres res en diuen;
ja veurán com s'explica amb motiu d'una

5

1

placa

la

tot arreu.

cultat el diari que portava.
Y la cosa s'explica, no solament per les
nombroses radiacions deis xamosos estels
que recreen l'esguard per llur varietat de
magnitut i de colors, sino també i molt
per efecte de la enllumena
difusa, que com a vel ate

Pleyadas (Cabretes),

siderals,
noció de les inmenses protunditats
llumínica hi
ont necessariament la vibració

ro.

un va

decoració canvía

Vegi's

tren, els
St. Hilani i els que viatgen en el
D'en
deleetació.
he miren somrient i amb
tan algun jove d'Hostalrich o al-

mants, topacis i rubís transllúcits escam
pats per arreu de l'infinit estrellat.
Aquesta mena de Ilum ha estat científi
cament estudiada; está ciar quels que ho
han fet han tingut bona cura d'allunyar-se
de poblat i en molts casos han realitzat
llurs experiments al cim de les muntanyes,
ont la celistia es molt més exuberanta. Re
cordo el cas d'un amic meu, que trobant-se
al Pirineu, a 2500 metres, no \ a atrevir-se

amic nostre,

de St. Hilan i a Hostalrich
L'auto
encare serva quelcom de la pila
moví!, la carretera plena d'arbres, els em
pleals, tot encare té un regust de la pila;
peró aixis que s'ha entrat en l'anden, la

prés. Sembla que van a complir una missió
baixen de
i bé la compleixen quan els que

voltant
fins al lluny, que vos demostrarán quina es
la potencia llumínica de la celistia, e-; a dir
la sorprenenta intensitat amb quels detalls
del panorama que vos envolta reflecten la
pobrissona llum que'ns envíen els dia

Dia

Mentres

son

cia vilatana.
Aixó Si tot ?'esto! de xamoses noies amiels trens
ba a ?'hora justa en que passen
quietament
correus, passejen per ?'anden
destornen
sostenint converses suaus i s'en

oposada.

l'es
L'ESTIUADA ademés del seu amor a
del
seu
tudi de les institucions vilatanes, i
catalanisme, ha Jet una insistent campanya
obligats que tan abunden a les

contra'Is
testes majors. Al fi i al cap ami' aixó no
deis
fa mes que aixecar el nivell artístic

Lópel,
i darrerament la Tresina
galants mostres de bellesa i elegan-

celistin,

Liad

la part

que

Fa poc temps que amb motiu de foto
en
mon observatori la corneta de
Schaumasse (1913 a) vaig haver d'enfocar
a la regió de la constelació de la Lira (que
avui passa amb Vega pel cenit a mitja nit).
El simple esguard solament hi colpeix, mal
comptats, una dotzena d'estels de primera
a quinta magnitut; doncs bé, amb una ex
posició de 45 minuts els estels hi son in
comptables fins a la novena magnitut. Peró
aquesta magnitut es solament un reptó de
la escalinata infinita. 1 si fem una pose de
24 hores com en Slipher als Estats Units
(Fagstoff) ho va fer amb la regió de les

grafiar

Aixis s'arriba a l'estació d'Hostalrich i
el viatger no més hi vea un moment d'es
pera, amb el pensament gairabé allunyat
de la pila, amb el pensament que divaga

reglamentades, poguessin

de prescriptibilitat solament a
lluernes, i no de cap finestra,

nou.

produeix anyor, ni té aquella fragancia
d'allb que'ns amoroseix el sentinzent.

estrany fossin minuciosament regla

altament

una

eleganIlueix sempre lo nzillor de la sepa
dies
cia femenina;solarnent per passar-hi en
de /esta sabem que'l susdit poble posseiex
de dones !oyes amb
un explendit ramell
vistotots.els aires ciutadans, amb tota la
reiteradament hi
sitat barcelonina. Aixís
tren
hem vist, a l'hora precisa de passar el
Pepeta
la
correu, a la Pepeta Draper, a

mentades la classe d'obertures prescripti
bles, puig d'altre modo, si les finestres no

sent

i perqué el tren sempre és un espectacle
que'ls
Prou ho haveu observat la gentada
diumenges va a l'estació; la d'Hostalrich
aclofada i descolorida els díes de festa

fisonomía

característica
anima,
ni espiritua
de quelcom que no té
litat. Per aixó potser, la via ferroviaria,
malgrat yue penetri tan en els sentits i tin
gui la majestat de les coses Orles i vistoses,
rarament ha sigut cantada i es que ella no
mostrar tota

84

F. Cid.

teta per un deis companys:—Qué
deu haver vist de coses, aquest surol
referint se al suro centenari que hi ha gai
rebé tocant les parets de la casa gran de
can Pla de Joanet.
Un hom no sab pas, sinyor, les coses
quels arbres puguin veurer; emperó en

•

3

L' Estiva da
Joán i molts fills d'aquets entorns están en
terats de que han passat no Iluny d'aquí
homes vestits de dona i també dones vesti
des d'home, pobres vestits de ric i maso
vers vestits de pobre.

—Qué, Joán, Com!

fico,

—No m'hi

vostés van en busca de
histories i jo no puc donarlos-hi més que
algunes paraules. Tota vegada que no puc
satisfer la seva curiositat en aquest punt,
vull enterar-los amb tots els pels i punxes
de lo que tothorn sab; de l'historia que ha
viscut en aquella casi amagada casa que
blanqueja al bell mig del sot. Som-hi; vaig
a començar per la més avia, que com es fi
n'ida, la bona dona, no podrá maltractar
me ni posar-me en la justicia. Era aqueixa
una pubilla que li costa molt de casar-se i
-

aixó que de rica n'era, i total per rés, per
qué s'havía esbombat la nova de si era do
na o no; molts creien era un home i sino
ho era ho semblava, ella menava les va
ques, Ilaurava, es carregava els sacs de pa
tates com ho fés el mes pintat; i després...
No goso

a

dir-ho...

—Tiri, home, tiri,

no

veu

que tenim el

bigoti quasi

blanc!
—Manoi... manoi... manoi.. que m'han

a la llaga...
—Bé, que vol dir...
—Que d'aquí li vé, del mustatxo, perqué
portava dos dotzenes de cabells, que tira

tocat

ven

encara

mig pam, a cada costat de
composar tot lo que he dit i
doncs jo no ho sé pas tot en

no

llavi, li

varen

pot

més,

ser

care.
Per la

copia

ANTONI MONTANOLA
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Notes comarcals
Santa Coloma de Farnés.—Dintre de
pocs dies contraurá matrimoni en la esgle
sia parroquial d'aquesta el vigilant de la pre
so Andreu Mompeó amb na Ysabel Bran
dia, al qui desitjem de tot cor una eterna
felicitat en son nou estat.
—Sembla que será un fet la construcció
d'un& carretera passeig des de aquesta ciu
tat al establiment de banys. No hi ha dubte
de que, de portar-se a cap alta! reforma, la
nostra població guanyaria molt tota vegada
que'n la actualitat hi ha com passeig un
mal cami de cabres com vulgarment es
di u.
—Dintre poc es nomenará una comissió
per a que porti a cap la organització d'un
orfeó el qual sembla que's vol constituir
amb elements de amb-dós sexes i confiar la
direcció al mestre de música senyor Vilaró.
Tant de bo que en la crónica vinent po
guem donar ja més detalls i confirmar quel
com.

—En la Societat recreativa Circol Co
lumbense a proposta del element jove, va
acordar-se per unanimitat, desterrar la ri
dicula i gens artistica costum que hi habla
de que'ls dies de la festa major les orques
tes fessin gala de la seva hibilitat (!) tocant
obligats que obligaban a que moits tingue
sin de fugir per no patir després d'una fis

cornomania,

Els felicitem i pensem
que a poc a poc se va Iluny i que aqui ont
hi ha molt a fer encare, ja es bó que's co
mensi desterrant aquelles estridents notes
etc.

que no deien res i feian fastic.
—Gracies al interes que mostrenostre bou
amic, el jove doctor Josep M. Bofill, envers
la nostre volguda ciutat, aquest estiu comp
tarem entre'l nombre de estiuejadors a la
Colonia Mossen Cinto de la ciutat comtal
la qual en nombre considerable se hostat
jará al Hotel Central durant la temporada
d'estiu. La nostre primera autoritat local i
Ajuntament sembla que li preparen una
bona arribada.
—Pot donar-se

com a

segur

que'n breu

aquesta ciutat les probes
tindrán lloc
duna máquina, fa poc inventada, per a
en

construir rodells.
—Estan quelcom anirnats els balls del
Niu Tranquil i la Bombeta.
—En els Banys d'aigues termals s'hi tro
multitud de estiue
ells en Ramon
Tots ells satis
fets tant deis efectes de les aigues com de
les belleses d'aquell lloc i les atencions del
duenyo, senyor Martí, que no escatima pas
res perque tots hi trobin la manera de dis
ben

en

la actualitat

una

jadors comptant-s'hi entre
Albéri en Garriga i Massó.

traures; les sardanes, escursions, etc., son
esbarjos animadisims i l'Hotel constituiex
el punt de reunió predilecte de la bona so
cietat que passa agradables hores en la
pista de patins, tennis o croquet vegent-se
un estol de xamoses senyoretes que dona
goig i fan mes agradable l'estancia en aquell

recó, lloc escullit per els rusinyols que

no

hi callen mal.
—El Tribunal provincial de lo Conten
ciós administratiu en sentencia de fetxa on
se
de Juny ultim desestimá el recurs del
inspector de carns, senyor Codina, i reposá
don Jaume Thos inspector
de plasses i mercats amb torn trimestral al
escorxador.
—En breu s'inaugurará el nou local de
la Lliga Regionalista amb un acte de pro
paganda catalanista en el que hi pendrán
part coneguts oradors de Barcelona i el

definitivament

nostre

estimat

a

diputat.

Viladran.—Cada dia van arribant fa
milies per a hostatjar-se en nostre poble i
fruir de les dulgures del clima que en ell hi
regna.
molt arranjats els' ca
rrers i passeigs deis contorns del poble,
per a que siga més agradosa i placentera la
estancia en ell i més facil el passejar per

L'Ajuntament

—

X.

te

les afores.
—Les obres en construccíó de la capella
fonda que s'aixeca col-lateral a l'iglesia pa
rroquial van cada dia en aument. El Reve
rent senyor Econom, mossen Ramon Vila,
s'esmera quan pot per a fer obra util i
practica an aquesta parroquia, lo que's
molt d'agrair. S'ha captat les simpaties i la
voluntat deis feligresos de tal manera que
al iniciar el desig de construir l'obra es
mentada no solament se posaren al seu cos
tat oferint se per quan convingués els veins,
sinó que també ho feren els bons i simpa
tics i caritatius estiuejants de la Colonia,
sufragant bona part del gasto amb ses molts
preuades almoines
—La cullita deis cereals es presenta bo
nica aquest any; han comeneat ja les feines
del segar i els pagesos no tenen un moment
de repoç per arreplegar el fruit granat i
rossenc que dona el pa de cada dia.
Amb les plugetes que han fet, les tarda
bon lluc; será
nenes s'han revifat i tenen
si a Deu plau un bon any.

Movimgot
La entrada de primera dena de Juliol ha
nodrida com se pot veurer per la lbs

sigut
ta

individuos per cert, lo que predis
posa a suposar la notable animació que fin
drem enguany. Vegis per les que s'indi
quen a continuació:
Families de D. Agustín Bohigas; de don
Martí Salisachs; de D. Ignasi Viella arnb
senyora i fila; la de D. Josep M. Rivera
amb D. Rita de Rivera; D.a Cecilia viuda
de Casals, D. Quintina viuda de Cano Ma
nuel, Srtes. Lola Rivera, Angelina Rivera,
Josefina Rivera, Rita Rivera, Pau Rivera,
Providencia Rivera, D. Rafel Larroca
D.a María de Larroca (Buenos Aires).
També's troba ja entre nosaltres arribat
d'un Ilarg viatge pel nort d'Espanya i a l'
Extranger el conseqüent estiuejant i ena
morat d'aquest país D. Tadeo Cardona.
Aixís mateix podem donar compte de les
arribades de D. Miguel Gonzalez (Valen
cia.-- D. Francisco Sirvent (Ripoll).—Don
Francisco Crusat (Moyá).—D. Francisco
Selles i senyora (Barcelona).
D. Josep
Pastor (Valencia).—D. Joan Solís (Mallor
ca).—D. Agustí Ferrés Galán (Madrid) i
D. Mateo Campalans (Barcelona).
I, fins al próxim número que segura
ment continuarem demostrant prácticament
que el créela de Sant Hilan i com a pobla
ció estiuenca va en aument de un modo
extraordinari.
merosos

següent:

Podem consignar les arribades de D. Ra
món Creus (Manresa). —D. Julia Casals.—
D. Arman Bruguera amb la seva senyora.
—D.a Carme Montaner de Bruguera.—Don
Josep Partenom (Vilella).— D. Jaume Badía
(Sabadell).—D. Roman Carrieri de Salvá
(Cádiz).- D. Josep Vilet Font (Vilafranca).
—D. Joan Catalá de la Firma Catalá i
Abeucci (Buenos Aires).—D. Pedro Go
mez (Tarragona).—D.a Dolors Rovira (Bar
celona).--D.a Concepció Escribá i Fills,
D. Lluís Ferrando i Maria Ferrando (Sue
ca-Valencia).—D.a Casilda Escribá (Valen
cia). D. Dolors Güell, D. Francisco Güell
amb la seva senyora donya Dolors Coma
(Olot).--D.a Josefa Puig amb dues germa
nes (Barcelona).--D. Manuel Posadas (Bar
celona).—D. Ricardo Climent (Tortosa).—
D.a Assumpció Claver (Valencia) —Donya
Dolors Valles (Constantí).—D. Ferrán Oli
va (Tarragona).—Donya Amparo Herrero
Valencia).—Mister George Paul-Cargol de
New-York.—D.a Paquita Bas (Madrid).—
D. Antoni Homedes (Barcelona).—Donya
Mercedes Ballester (Tortosa).
També hem saludat a nostre antic amic
don Joaquim Castells Simon (Alcalde de
Arenys de Mar).—a D. Pere Gomez (Tarra
gona).—D. F. Camps (Barcelona).—Donya
Josefa Martí (Barcelona).--D. Joan Ferré
Cortiella (Cenia).—Rnt. D. Alfred Sais (Va
lencia).—D. Domingo, D. Mateo Ferrés i
filla (Sant Martí Sarroca).—Don Josep Serra
de Pons (Lleida).—D. Martí Gabaldá i se
nyora (Constantí).
Ja hem tingut el gust de donar la benvin
guda als bons amics D. Marcelí Soler amb
la seva senvora D.' Josefa Corbera i la se
va cunyada Assumpció.—A D. Rafel E. De
leter amb la seva senyora D. Dolors Nolla.
—D. Domingo Ponce i senyora (Valencia).
—D. Josep Borrás (Metge de Poboleda).—
D. Josep Ferrán i senyora (Barcelona)
D. Rossend Vivet (Cartagena).—D. Josep
Soler i familia (Barcelona).
A més dels avisos que continuament re
ben els hotels i fondes de próximes arriba
des, están sovintejant, com pocs anys en
aquest temps s'havía vist, les de moltes fa
milies i algunes d'elles compostes de nu
-

floves

Aquesta associació de propietaris pro
ductors de rodells, va encaminada a re
meiar la forta crissis que aquesta important
industria vé passant d'un quant temps en
çá. Tenint en compte quels rodells consti
tueixen la mes important riquesa d'aquesta
regió i els motius pels quals es fa la reunió
es indubtable que tindrá veritable
trascen
dencia.
Convocant a la citada sessió s'han circu
lat unes cartes firmades pels Srs. Ferrán
Vilallonga, Josep Riera i Salvador Planas
de Farnés. Ens ha estranyat molt que fos
sin redactades en castellá i que aixís ma
teix sigués escrit el títol de la novella i ben
factora entitat que tant pot fer i fará per la
riquesa de la comarca.
Confitería den Manel Planas. Especia
litat en la riquísima pasta seca Barretets de
Sant Hilan, un deis postres més selectes.
Carrer de Valls n.° 6. Un d'aquets díes
inaugurará una sucursal al carrer de la
Rectoría.
—

Se saben ja, els noms deis artistes que
tocarán en el cafés de la vila.
En el saló de l'Unió els balls i concerts
anirán a carrec den Joan B. Lambert, piano,
Marius Vergé, violoncel-lo i F. Constans,
violí. En el Tívoli el trio estará compost.
den Esteve Jover, violí, Lloreng Simó, vio
loncel-lo i Joan Febrer, piano.
El millor de tots els xacolates
d'Amatller marca LLUNA.
=

Una Colonia escolar barcelonina a la
nostra pila. -Divendres passat estigué a
Sant Hilari una comissió de l'Ajuntament
de Barcelona composta de la Sra. Casage
mas de Llopis, Ignasi Iglesias, Juncal, Fer
nandez i Palau. Vingueren per a instalar
una Colonia de les que sosté l'Ajuntament
de Barcelona a la nostra vila durant el mes
d 'Agost.
Per aixó, durant la seva visita es nome
ná una Comissió, la qual animada deis més
bons desitjos i després de treballar amb en
tusiasme logra vencer les dificultats que la
instalació presentava per raó del grandís
sim nombre d'estiuejadors que durant el

d'Agost s'hostatja

la nostra població.
La comissió nomenada ha pogut contestar
a l'Ajuntament de Barcelona oferint-li lloc
per a menjar i dormir per 25 nois o noies i
dos professors. Els dormitoris que s'han
recullit entre les cases de la vila ,'instalarán
en el local de les escoles publiques.
Els representants del Municipi barceloní
durant el poc temps que estigueren entre
nosaltres varen visitar diferents llocs de la
vila i l'endema dissabte al matí després de
haver anat a l'Establiment d'aigües mine
rals, marxaren cap a Arbucias i Sant Feliu
de Guixols, molt complascuts i ben impre
sionats de les belleses naturals de Sant Hi
lani i de les atencions de que foren objecte.
L'ESTIUADA que des del primer moment
es posá
al costat deis visitants per a dur a
terme la seva obra formant part el seu Di
rector de la comissió gestora, tingué'l plaer
de saludar a l'eminent dramaturg Ignasi
Iglesias en el local de la seva Redacció, pas
sant els que fem el setmanari, més de dues
hores de conversa amb el poeta qui una
mes

a

vegada més

sota la 'seva paraula veement
mostrá el poeta, el dramaturg eminent,
el catalanista ferm i l'home pie de bondat.
69
=

Automovilistes.—Diposit

del «Real

de bencina
Automóvil Club de Cataluna».

Josep Clopés, confitería, Árbucias.

El día 20 del mes que som tindrá lloc
gran reunió de propietaris al local del
Sindicat Agrícol de Santa Coloma per a
constituir Pentitat «Mutua arera de casta
nos para aros».
una

es

el

eoa

A mb la marca LLUNA

—

l'antiga

casa

Amatller ha posat a la venda uns riquís
sims xocolates que's recomanen per la se
va flnor i delicat aroma.

El popular i celebrat prestidigitador ca
ballet. de Gurt, va donar una sesió en el
café de l'Unió essent molt aplaudit.
eG'a

Obesitat: curació radical (sens alte

=

régim de vida) per les corrents eléc
triques galvanofaradiques rítmiques.Resul
el

rar

tats:

kgs.

Disminució de pes

per més de 4

a

7

electricista, C. de
36, entresol.—Barcelona.

Dr. Pous Bonet metge
Lluria

Farmacia Nova den Pere Gallardo,
de la Rectoría, n.° 2.
Secció especial de perfumería; especiali
tat en locions, perfúms i sabons de les mi
llors marques extrangeres; Aigua de Colo
nia extra, obgectes de tocador, estotxos de
—

carrer

fantasía,

etc.

Dissabte va morir a Girona, ont acciden
talment es trobava, l'exdiputat provincial
catalanista i ric propietari de Camallera don
Joaquim de Ribot. Perteneixía el Sr. F2ibot
a una de les families més distingides, anti
gues i renomenades de l'Empurdá, en qual
comarca era molt estimat per la seva pre
gona bondat' i les altes virtuts que l'ador
naven. Era un excellent patriota, un cata
lanista deis convene,uts que aimava tot lo
nostre i contribuía, moltes vegades modes
tament, al ressorgiment de l'ideal catalá.
Peró malgrat la seva modestia. per raó de
les seves conviccions i qualitats havía des
empenyat alguns arrees en el Catalanisme.
Amb el Sr. Ribot ha acabat una vida de
bondats i d'unció patriótica.
No cal dir arnb la pena que hem rebut la
trista nova i l'impressió de condol que ex
perimentem tots els que admiravem i esti
mavem
al finat. A la seva virtuosíssima
muller, hereva de la casa Saleta, fills i de
més parents els hi trasmetem el nostre sen
timent i els hi avinentem en aquestos tris
tos moments el nostre afecte fervorós.

Imp. Hijos D. Casanovas,

—

151.,714.",
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—

lías, Coll

i Orelles.
Unic especialista de Catalunya que posseix aparell electric KINESIPHONIC del
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Consultani Medie 1 laboratori

Es el millor remei per a la curació de l' anemia, la neurastenia, la
tuberculosis i totes aquelles malaltíes que portan com a conseqüencia
amagriment la comsumció.
Com té bon gust i es de efectes rápits, els malalts el prenen bé i els
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