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Sant Hilan

Notes sobre l'Art Popular
L'ARQUITECTURA

Saealm,

en la casa, o en la vila.
Mai en el
que correspón a una idea universal
i per tant més civil, ja que lo que'l
motiva
és una cosa purament humana.
La diferencia entre el temple, que respón

temple

DE LES

II

Correspón

a la gent del nostre temps ata
dret i amb molta força l'estudi
d'aquesta natura. Aquesta natura és lo únic
que tenim, i a la nostra, civilització té tota
la força en ella. L'art sobre tot, front a
front del moment actual, qui escup els es
tus rebifats pel romanticisme, i que compli

de

extraordinariament tot el problema ar
tístic universal, necessita d'aquesta natura,
com la flor necessita per ésser,
la ilevor.
Ella és l'únic ingredient propi, formal, en
que comptem, l'única solució plástica de lo
que som, que tenim.
El problema és ampli, pero tot es pot fer.
L'obra és llarga peró plena de delicioses
sorpreses i d'inquietuts i descobertes molt
fortes per l'esperit.
Mes aquesta obra no pot ésser ben vista
per tothom ni per tothom ben compresa.
Hi há homes que creuen que aixó de la na
ca

té cap valor. Suposen que és un
estat priman i en la plasmado del qual hi ha
una coincidencia universal. Aquests homes
creuen en la Ilei de l'art, que és la humanit
zació de les Ileis naturals, i per aixó prefe
reixen formes ja humanitzades o estilitza
(tes, que és lo mateix. Creuen en els estils,
i advoquen per l'adaptació el moment actual
tura

'llebacció i Abministració:

cional,

NOSTRES VILES

car

istiu.

universal, i la cosa que respón
necessitat perticular, rau en el fet de
que en el primer lo particular és envo'que
Ilat per lo universal, rebent, de la t'orca real
de lo que envolcalla, la deformació, men
tres que en el segón cas, lo universal, l'es
til importat per la civilització llunyana,
a

una

a

una

Periodic Nacionalista

idea

serVeix de decoració a lo particular.
Sempre lo particular és la estructura

•er

d'un

Agost de 1913
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gran

namental en l'art. Quan la força de lo uni
versal pesa massa sobre d'ella, com en el
temple, la estructura mór. Quan és en el
segón cas, la estructura viu i domina sobre
lo universal que la decora simplement.
Tots els moments de creació d'un art,

el catalá, car tots els funcionaris pú
blics existeixen per a servir i dirigir
a la gent, peró no aquesta té de ser

gravitant, unit

diría Castella si
els empleats que hi resideixen sapi
guessin no més que l'angles? De se
gur que ho consideraden com una
ofensa i com una font de perjudicis.

les lleis del món, i lo hu
má movible i cercador de perfeccions. En
mig de les dúes forces l'home, ordenant-les,
sabedor de que el seu alt arbitri no pot
negar la existencia d'unes realitats naturals
creades abans que ell i de les que ell n'ha
de rebre els primers beneficis i les primeres
conformacions morals i corporals. les afir
a
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barbra, aguda. Els fills d'aquest

contacte

rústecs i cantelluts. L'art civil és en
canvi l'home que ha resolt la lluita primi
tiva, dominant sobre'ls elements i creant
per llei del pensament i de l'esperit.
son

L'un toca a la natura. L'altre a l'esperit
i al pensament de l'home. Ambdós son hu
mans, no obstant i cal veure els valors de
l'un i l'altre, davant del moment actual de
Catalunya i davant del moment universal
de la vida moderna, a la qual ens hem

d'ajuntar.
Aixb no és fácil ni curt fer-ho veure, més
ho intentarern, començant per dir que essent
l'Art Popular, un producte de Phome en
lluita contra la natura, no és natura abso
luta lo que hi há en dl, sinó que s'hi fusio
nen valors humans, els quals en art son les
formules trobades per les civilitzacions.
L'Art Popular no és una pedra damunt de
l'altra per a fer una casa, o natura absoluta,
sino domini de la natura en l'home que
crea la forma que constitueix aquest art i
per tant afirmació d'aquesta natura en tots
els casos (i aixó és lo més interessant) a
travers deis estils.
En l'Art Popular poden perfectament de
terminar-se estils i époques, i establir una
cronología paral-lelament a la cronología
universal de les formes d'art. No és del tot
agé a les civilitzacions que passen; lo que
hi há és quels ingredients de natura que
intervenen en tota forma hi son més nom
brosos que els de civilització, i per aixó és
fonamentalment més pur.
Per aquest motiu les mostres d'Art Po
pular se troben en lo privat de la vida na

Es

Prédiques catalanistes
conjunt,
activitat,

o

en

va

l'Estat, mireu-la
cada

dirigida

'ram de la
sempre

a

seva

l'uni

formisme. L'Estat espanyol obra

tiliniament,

té

un

en

rec

concepte equivocat

de lo que constitueixen els

pobles

hispans. Quan dicta lleis, en comp
tes d'acomodar-les a, la realitat, les
acomoda al seu pensament i a la se
va deria uniformista; per aixó no re
coneix en cap moment el fet incon

trovertible de la Nacionalitat Cata
lana i u nega tots els elements pre
ciosos de la seva vida peculiar i dis
tinta. La qualitat d'espanyol la pren
esencial i aixís iguala
a tots els territoris i a totes les gents
que viuen sots el seu poder. No en
devina, ni vol sapiguer que per de
munt de tot, els que vivim a Catalu
nya som catalans i com a tals tenim
com una cosa

fesomía característica en virtut
de la qual ens corresponen lleis ade
una

quades a la nostra substancia catala
na, medis acomodats a la nostra áni
ma genuina i típica.
I aixís l'obra de l'Estat es una pa
lesa imposició, es una tiranía; per lo
mateix esdevé xorca i inútil, perd
quasi tota la seva eficacia; quan una
llei o una disposició no s'acomoda
amb la realitat, el poble la burla in
defectiblement i crea altres lleis i al

disposicions, de contrabándol.
I l'Estat espanyol uniformista no s'
acomoda mai a la'realitat de la nos
tra Catalunya, perque la nega cons
tantment i al negar-la, va contra la
vida d'un poble tant respectable com
la vida d'un individuo. Ja deiem en
un anterior article el dret que tenien
tres

pobles a la seva vida per virtut
d'un alt principi d'humanitat i de

els

progrés.
Els catalanistes demaném

més
que's respecti a Catalunya, no li de
maném a l'Estat cap medi ni cap
apoi, u demaném que cessi en la se
va obra d'imposició, que no'ns de
tenti els atributs nostres; que respec
ti al poble de Catalunya, que li reco_
no

negui

la

seva

personalitat.

Veieu

s'equivoquen llastimosament,
els pobres d'esperit o c ls massa or
gullosos que'ns diuen exclusivistes;
com

els exclusivistes son ells que no'ns
respecten i ens imposen lo seu,
com si fossim una raça, atrassada o
per civilitzar, quan ben al revés, som
valem tant

o

més que ells.

Exigim no més que'ns deixin viu
re, que comencin per reconeixer el
preuat i volgut idioma, per
qué l'Estat Esrranyol no'l respecta,

nostre

perquél foragita

de les

Escoles, Ofi

cines i Tribunals. Els catalanistes
per un sentiment de dignitat i de
conveniencia volém l'idioma catalá
oficial a-Catalunya, no perque sigui
ric i culte solament, sinó perqué és
el nostre. Es molt vergonyós que la

majoría deis

catalans

no

sápiguen

escriurer la llengua que parlen; la
ciencia pedagógica moderna procla
ma l'us de l'idioma deis nois en les
Escoles, perque aixís el noi no perd
temps inutilment, i s'aprenen mi
llor les altres
ció del castellá

llengues. L'imposi
en

ells.

Qué

una

llengua

com

un

trasto enut

jós,

la volém regina de lo que li per
toca, la volém forta i triomfadora,

oficial

a

Catalunya.

I naturalment

també,

que aquesta demanda no es
fruit d'una adversió al castellá al
qual u doném el valor que té i's me
reix. Adhuc considerém perfecta

bé, que'ls

catalans el

sápiguen

i es faciliti la seva ensenyança com
la del francés i altres llengues. Els
catalanistes son els que amb major

III
de

a

demanda naturalíssima la
nostra; no volém arreconada a la

ment

no

de les formes acreditades
Hi ha altres homes que estimen el nostre
Art Popular, senzillament perque pel seu
primitivisme personal se retroben en lo
primitiu. L'entusiasme d'aquest és aprofi
peró sois toca a l'aspecte pintoresc
deis productes d'aquesta natura.
Donades aixís les coses, preterim els pri
mers als segons, com
a homes de talent,
peró devem advertir un oblit en que cauen
aquests, i és en el de considerar que aques
ta natura no és un element orfe, que's 'len
ca allá on la seva gravitació el porta, sinó
una força dominada.
L'art popular és l'home barallant-se amb
la natura, ordenant-la. Es la primera lluita,

vir-los

nostra

L'art és aixó i aixó és en l'art popular.
Els sigles de Renaixement i de romanticis
me ens han fet creure que
era
una altra
cosa, peró no es rés més que aixó.
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art, no son rés més que la troba
Ila i unió que l'home de seny fa de la es
tructura i la decoració. Es Pequilibri entre
el treball i el joc. Lo natural inconmovible,

ma.

fo

Carrer de Vic, 9

els tribunals de

Justicia provoca molts inconve
nients, les preguntes i respostes que
s'han de traduir aminoren notable

importancia. I per aca
bar de completar-ho, feu-se el cárrec
de que els jutges i magistrats gene
ralment no entenen el catalá i la de
claració amb aixó ja no té rés del
valor que la ciencia i la práctica ju
rídica li assignen. Per a la recta ad
ministració de Justicia s'haurlen de
ment la seva

donar tota classe de facilitats i l'obli
gar a usar una altra llengua als pro
cessats, testimonis i advocats consti
tueix un entorpiment. Mai ningú s'
expressa millor que en l'idioma propi.
I aixís, anc que sigui causant per

judicis, els testaments, capitols, es
criptures, tot es té de redactar en
castellá. Sería molt llógic que en tot
poguessim usar la nostra llengua; se
ría molt llógic quels empleats, nota
ris, jutges i magistrats sapiguessin

entusiasme han divulgat l'idioma au
xiliar internacional Esperanto.
L'idioma catalá oficial a Catal u
nya i que siguin catalans—de nai
xença o adoptius—o millor dit que

sápiguen i parlin el catalá, els que
desempenyen cárrecs públics, son
dues afirmacions capdals i insepara
bles del nostre credo patriótic.
Elles son el reconeixement pie d'
un idioma viu, substancial a ráninva
del poble. Si la Ilengua es l'esperit
que parla, atacar-la i malmenar-la,
és atacar i malmenar una força vi
va, sempre potencial per a desenrot
llar futurs avencos
mondial.

en

la civilització

1111r-111-111
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«La Veu de Catalunya» publica en el seu
número del dissabte un article del Dr. Pere
Borrás, il.lustrat metge de Barcelona, que
forma part de la Comissió organitzadora
del Primer Congrés de Metges de la Llen
gua Catalana, que per la seva importancia
volém extractar-ne alguns deis paragrafs,

posant-hi el nostre comentan, tota vegada
que en ell parla de les nostres aigues medí
cinals.
Diu el Dr. Borrás referint-se al desconei
xement en que's tenen les estacions balnea
ríes de Catalunya i de la seva riquesa hi
drológica ben positiva, que sóls aquest i la
vanitat de poguer dir que van a l'extranger
a pendre les aigues i nomenar
establiments
termals Francesos, Alemanys o Austriacs
tenen la culpa de que les nostres estacions
balnearies no puguin estar a l'altura que

forc:osament

estar-len si les families adinera
des aeudissin en lloc d'anars'en a Pextran
ger a cercar l'alivi i curació de les Ilurs ma
laltíes, als de casa nostra fent factible alla
vors el perfeccionament dels mateixos pels
ingressos que representaríen el gran nom
bre de malalts i llurs families que despre
ciant lo nostre acudeixen a engroixir la
concurrencia a estacions extrangeres a vol
tes molt inferiors a les de casa.
Fa ressaltar la necessitat de que la classe
médica de Catalunya es preocupi fonda

d'aquesta qüestió, portant en l'anim
deis malalts el convenciment de la superio
ritat de les aigues medicinals de la nostra
terra per al tractament de certes malaltíes,
que avui molts encar creuen que sois po
den curar-se en estacions balnearies extran
geres i en corroboració d'aquesta diu refe
ment

L' Estivada
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rint-se a Sant Hilan: «Quin dubte hi ha que
Sant Hilan, estació d'aigues per a les ma
lalties del fetge i deis ronyons, la més pri
vilegiada del món, se veuría concorreguda
per malalts de totes parts si la propaganda
científica.»
a més de industrial fos
Contormes amb tot quant diu l'articulis
d'ai
ta i referint-se sóls a la nostra estació
s'ha
avengar
que
gues medicinals, podém

orientació en
lo que fa referencia a propaganda científica
convenguts que aquesta es la que més bons
resultats pot i deu donar; en aquest fi la
comengat

casa

a

seguir

propietaria

una

de les

nova

nostres

aigues

me

dicinals ha encarregat al Dr. Ramón Casa
mada il-lustrat catedrátic d'análissis químic
de la Facultat de Farmacia de Barcelona,
l'Análissis complert deis manantials, quin
análissis ha resultat una obra mestra com
podrá apreciar la classe médica al publicar
Dr. Casamada está
se la memoria que dit
escribint sobres els components químics de
les nostres aigues i estudiant especialment
el seu gran poder de radio-activitat que les
posen al primer lloc d'entre les aigues

me

cicinals d'Espanya. Amb aquest análissi sels
metges podrán convencer's de la riquesa
hidro-medicinal de la nostra estació que no
hi ha dubte pot figurar com la millor per a
la curació de les malaltíes per retart nutri
tiu i en especial per a la litiasis renal i he

quals malaltíes son insustituibles
com
ho proben els nombrosos cassos clí
observats
i deis quals puc donar-ne de
nics
pática

en

molts d'ells testimoni científic.
Es pensa ademés en altres actes de pro
paganda científica com és lo apuntat pel
Dr. Borrás referent a les visites collectives
deis metges catalans a les nostres aigues i
aixís facilitar l'estudi de les mateixes.
La exhibició que de les nostres aigues es
feu en el darrer Congrés de Metges de Llen
gua Catalana, fou el primer pas de la nova
orientació que'ns hem imposat per a donar
coneixer tot el relleu que positivament
tenen les aigues miner-medicinals de Sant
Hilani Sacalm.
a

JOAN ESTIL-LAS
111-•=11

Per

uo PBM

de flor de

gioesto

Al repeu de fosca sotalada, i mig abriga
da per l'ombrívola pesantor que progecten
els entairats turons de l'aspra carenera, que
rodeja la vall pregona, mostra son teulat
guarnit de grisenca llosella boj clapejada
de blanca tofa molsenca, que l'humitat de
la vall vivifica, l'ermita isolada que en tant
soliu i feréstec paratge, aixecaren a la Ver
ge de les Victories, en jorn d'eterna memo
ria per voluntad divina, les mans rústegues
per-6 pures, d'un estol de guerrers freturo
triomf del
sos de gravar en perenne fita el

cornbat.
Fou

en

temps passats sovint visitada la

Madona en l'ermita. Alegrois hi acudíen
els ve'ins deis contorns en místic rorniatge
per a fer-ne a la Verge ofrena de rics re
taules i votives presentalles.
Mes esdevingué un temps,

malauradament
romeus, s'oblidá tant
vant

l'esperit

que mim
fervorós deis

en

costum,
descuit.

sana

quedant

allavors la capella en
El forrellat clogué ses portes, romátigues
tornaren les parets, que esquerdant-se ar
reu, deixaven traspuar pel vadiu de l'es
cletxa gotims d'aigua llotosa: cobría el bor
rail de la florídura les comises i retaules i
omplía ensems la quera, la runa i els es

plá de l'enllosat.
Creixíen orgullosos erisats esvarzers al
redós del temple, les Iladostes s'entresca
querdigos,

el

ufanoses per entrels barrots del fines
tral retxat, la tenebror s'ensenyorí del clós,
i era convertit aquell lloc sagrat, en palau
i domini d'estranys aucellots, que boí xis
clant al cap tard entraven i sortlen'brun
zents com follets endiastrats, amb llibertad
ven

aclaparadora amb aire de vencedors, pro
duint a l'espc-tador esgarrifanga de mort
que gelava Pánima.
Mes com l'obra divina mai queda enrera,
volgué Deu per la seva omnipotencia res
sorgir i aixecar de l'oblid aquella capelleta
ruinosa, volgué rejovenir aquella iglesieta
i tornar-la magestuosa, com cándida auce
Ila recentment coberta amb troven plomat

ge, obrant el prodigi, per mans d'humil
donzelleta de cor tendre i ánima pura, dol
ça de carácter, xamosa i benplantada i fres

mig amagada com viola boscana,
vivía cofoia en róneg casalot encimbe:lat
en el relleix deis pendigos de la serralada,
compartint amb sos jaios el trog de pa ne
ca, que

gre i flora que a son estament pertocava.
Tot guardant son petit remadet resse
guía la donzelleta les afraus i topants de l'
encontrada ont l'ermita hi era.
Curiosa volgué un día, fitar amb son
Ilambreg, pel finestró retxat de la portella,
l'interior de l'ermita; i amb sorpresa vegé
la cara somrienta de la Verge de les Victo
ries, illuminada per feble ratxa de sol, que
totjust traspuaba tremosa pel vadiu d'una
esverla oberta al cimbell del teulat.
Dugues Ilágrimes ignoscentes anegaren
ses parpelles mig aclucades per l'éxtassi de
la visió. Deixondí prompte i ansiosa en teu
prometenga d'engarlandar si més no, a la
un ram de flor de ginesta, quina
al-hora cobría en gran quantitat com
mantell ramejat de clapes daurades,
l'hermosa tofa esmeragdina estesa per la

sofreix cap sotregada, si no se li ofusca
el cervell, no tindría rés d'extrany que dintre
pocs anys es transformés en un Roschilt ca
tala.
Reuneix un caudal de sang freda, tenacitat i
grans coneixements que ti permeteríen nivellar
el déficit de l'Estat Espanyol, si'l nombressin
Ministre d'Hisenda.
Té dos automóbils i va molt a peu. No es va
nitós. No obstant sent una preferencia especial
pel seu Panard 20 H. P. i durant les excursions
predilectes se li apodera el vértig del correr i Ii
sembla que trola poc. En aquells moments no's
recorda de la Borsa ni deis confits.
Ha donat probes de tenir simpatía per aques
ta vila ont no hi manca cap any acornpanyat
de la familia.
Li agraden infinitament les aigues, el clima
i la colonia estiuenca.
Si

no

PERE SERRACANTA

Verge amb

planta
ample

vessant

d'aquell

Couplets dedicats

a

tantost el sol radiant de bellesa
els cimals de les serres boi tenyint
els turons amb polcina daurada i rojor d'
escarlata, ensems que'ls aucells amb sos
refilets harmoniosos i sonores passades xi
rois saludaven l'aurora somrienta, °feria la
donzelleta amorosa a la Verge de l'ermita
son pomell de flor de ginesta, roblerta de
fresca rosada, cullit a la bon-hora mentres
extén son raig esclatant de puríssima sere
nor, el crepuscle de la matinada.

Sant

Hilan, Sant Hilari,

Ja'n vull
com

publicará'l

i aixis la

podrá

la

veurer

d'or i carmesí i renovellar deco
rosament la capella, fent-la gran, esplen
denta, i convertint-la en ric palau, digna
estada de la Verge de les Victories, Reina
de l'Amor, Sobirana deis cors, i mare de

'loes

*

ViIadrau 15 Juliol 1913.

la Font Vella,

vé

i ens faci un grupu com cal
que denla a «La Modernista»
recullirém la postal.

E1 balcó
Tricomia
El poble, ['arbitre ignot i justicier
sador de les grans veritats, fou qui

aquella

es

quins esgraons que hi menen són les llise
res grisetiques i es sa balustrada d'odorants
murtreres, ses galanures deis jorns de festa
les florides ginesteres i ses Iluminaries els

molt grossa, molt bonica
clic jo que es de primera.
J. ASMA RATS.

(
llit

El celebrat escriptor festín don J. Asmarats, ens ha
couplets dedican la Colonia, deis quals n'hem escu
publicar 1:Esnuaos els que van aquest número.
en

viat varis
per

a

a

a

en

MAIHE

estels
La montanya de ma vila ella si que te
bon aguait, des del qual jo hi he aprés a
mirar la vida, i he vist i meditat en son en
lairat isolament els misteris de natura; el
granar de les espigues, el florir deis admet
llers i el neixer de les aus...
Des de mos primers anys que i guaito en

aqueix

Estació

batejá
rodejada d'argela
oferien placit redós al

blavenca,

roca

i

Fixat-hi, fixat-hi, fixat-hi,
fixat-hi, fixat-hi, amb aquella ullera

ja't

impo

gues i romanís, que
vianant que s'hi apropa:
I en digué el baleb.
Bell sitial ofert al deu de les solituts per
les fades que sojornen en ['encontrada, qui
té a sos peus la verdejanta plana i per res
patller ['alta montanya coronada de pins;

Aném també a la carrera
l'Observatori nou,
que observarém amb l'ullera
si alta al Tibidabo hi plou.

Pere Vintró
regular, barba poblada

acomplint.
F. CID

vers

Hilarienea
ESTIUEJADORS POPULARS

poden

conserveu-los per als

mes

son

pel Pico-pico passant,
a fe'l vermut amb aquella
aigua que'ns agrada tant.
Fins que vingui un retratista

Fém també una passejada
fins allá al vell casta nyer
que en els vells també'Is agrada
veurer riurer al foraster

A. ARIET

ont

hi

destruir.

ont

convenientíssims.
que té l'obra de l'Emili
Tarré ens ha mogut a fer aquest extracte
del seu llibret ultimament publicat, tot fe
licitant-lo per la seva benefactora tasca que

que amb l'escusa del retrato
les butxaques ens conquista.

l'invoquen.

sensat

L'importancia

Digali, digali, digali,
digali, digali, al retratista

ternura, que expléndidament recompença
als que amb vér fervor la serveixen i amb

es

útils; separeu-los del lloc

perjudicar-vos,

veuras

a

a

l'hort i al camp. No

sers

lue bé que cura
si pateixes de l'Orina.

garlandes

baleó.

mon

Nietecsrológica.

Més de Juliol.

800 metres sobre

mar.

i
BARÓMETRE

Dia

8

m.

TERMÓMETRE

4

t.
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Hora
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HIGRÓMETRE
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8

m.

4
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Día
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26

75
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26'5
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15'5
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33
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13

5

21'5

17
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758

758

24

14

12

5

18

12

70

74

Día

Anton Gasch
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Es en Gasch un deis estiuejadors de Sant Hi
lan i a qui se considera més ric. Alguns el
camí de ser-ho ben
creuen milionari, o en

24

prompte.
NingU diría pél seu posat alicaigut, senzill
i bonatxás, que sigués una potencia financiera.
I ho és, perqué té gran pupila, poseeix Lacte, i
executa les operacions borsátils amb éxit ex
traordinari No s'ufana ni s'alaba.
1-t emana els mits amb la mateixa facilitat que
els confits rodolen dintre deis bombos de la se
va fábrica de dokos.

a

Próbala, próbala, próbala,
próbala, próbala, l'aigua divina,

Anem cap

per

possible evitar la presencia deis animalets,
Ilengant-los a fóra de les habitacions sens
llevar-los la vida, que tant útil es al jardi,

A la font sens cap obstacle
arribem-hi deis primers,
que aquella aigua fa'l miracle
de torna a tots pixaners.

•

un

demana que no matin els dragons trobats
a casa. Diuen que no se'ls ha de perdonar
la vida perque roseguen la roba. Sha de
dir que si no ho fan, poden fer-ho en Ilurs
petites dents, cercant els insectes. Mes és

Com me plau i com m'admira
al mati anar contemplant
el paissatje que s'ovira
cerní de la Font Picant.

Aixis meteix sucseí.
Poc temps després per mercé de la Ver
ge esdevingué la humil donzella senyora de
la Vall i majora de palaus i riqueses, que
Ii permeteren ornar a la Verge no sois amb
de ginesta, sinó que també
ra ms de flor

i punxagu
D'estatura
da, seriós, afable i aimant de la familia.
Té cinquanta anys i sembla un joya de vinti
cinc. El rnateix aspecto té are que vint anys
enrera. No envelleix i es una sórt.
Els que'l coneixen de temps 11 envejen dos
coses que posseeix; el semblant jovenlvol i la
posició pecuniaria, ja aue és sumament ric.
Es home entes en la industria a que's dedi
ca. Negocia amb cavalls i és una intel.ligencia,
una verdadera autoritat en dit ram.
Es un parroquia de la Arrendataria de Ta
bacs. Les breves i els puros que fuma son escu
Ilits i de preu.
Ademes es home de gust. Ho demostra la va
rietat de boquilles que porta culotades, i l'admi
rable tronc de matxets rossos, els guarniments
que ostenten i la jardinera que arrastren.
Les seves relacions son nombroses i fa vol
guer-se deis seus amics per a la seva senzillés
i bondat. No té vicis criticables.
Aqui a Sant Hilan i el coneix tothom. Freqiien
ta aquesta vila des de inmemorials istius i figu
d'aquesta vila.
ra en la Ilista dels entusiastes

meu nom

arribada
saber tot-hom

*

ja

es

El
habitacions humanes i a l'interior de les
mateixes, cercant els llocs més calents i
més retirats.
Are anem a lo que diuen les mestresses
de casa, les mares de familia, quan se les

L'ESTWADA

d'una vila que l'admiren
fins les mes grans eminencies

nyor de la Vall, enamoradig. Per mon ma
riatge—li digué—vos ne faríeu, si us plau
tendra donzella, vostra acció'm captiva.
—Bon cavaller, a la Verge quí guarnir-la?
—Vos, donzelleta, si'l cor us ho dicta.

bre la vida deis animals. Moltes persones
jutgen al dragó per llur aspecte físic, fent
los por i fins repugnancia; essent aixís que
per sa vida de devorador de insectes perju
dicials i molestos i perqué no mossega ni

perseguir-los per tot arreu.
dragó viu de preferencia a vora de les

Cántales, cántales, cántales,
cántales, cantales, les cxcelencies

jovincel de cor magnánim, aspecte
simpátic, curadament habillat i d'enlairada
posíció, que frisoi trescaba per l'encontra
da, esguarga en son fit la tendra poncella
que presurosa com cada jorn presentava
son ram de flor de ginesta a la Verge.
Esdevingé el brau minyó, Cavaller i Se

higiene i per les plantes.
El dragó és una altra víctima de l'igno
rancia, desgraciadament massa general, so

sostres

meva

Un

entusiasme

la

a

ben-haja aquest bell país
que al venir a estiuejar-hi
un s'hi troba molt felil.

capcía

L'Emili Tarré ha publicat recentment el
IV Ilibre de la collecció de «Nostres bes
ties» dedicat al dragó. Fa un estudi com
plet dient que sois s'alimeuta d'insectes,
orugues, fornnigues, mosquits, mosques,
per la
etz. animals perjudicials per l'home,

animalet digne de tot respecte.
Es animal nocturn i com tots ells té els
ulls grossos i la pupila o nina molt gran du
rant la nit per a recullir foro llum, tanca
da, fent una radia, durant el día. Posseix
gran llestesa de moviments per a poguer
cagar els insectes i pót caminar per parets

trenc

d'alba, i

EL DRAGO

pica,

colonia estiuenca

comarc.

D'allavors endavant, cada jorn,

Les besties benefactores
de l'Agricultura

25

30

'

Día

espléndít.
espléndit.
fresc, pluja
espléndit.
espléndit.
espléndit.
espléndit.
espléndit.

F. Cid.
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L' Estivada
En

ma infantesa he mirat
el cel des de
altures en mig diada clara d'hivern, i he
vist correr d'ací d'allá blancs estols de flon
ges boires a mercé del vent que les empe
ses

nyia, arremolinant-se,

al

el día i
fent-se i desfent-se en cent diverses formes
fantasticament apocaliptiques, de gegants,
de dracs i de tota mena de monstres; les
que'm feien tanta basarda que no'm deixa
ven mirar serenament aquella tarde pels
camins Ilunyans i les fosques valls per ont
esperava entreveure en la boira capvespral
les avençades deis Reis que aquella nit ani
ríen dadivosos a deixar en mon balee) ca
solá aquells dons tan desitjats....

Vingueren
mí el món

volguí

el

se

mos

caure

anys d'adolescencia i per
de color de rosa i també

tenyí

veurer

des de

mon

baleó de

mon

tanya.
pensa, velats mos ulls i
bategant mon cor, feia en tarde d'abril fri
blau nacarí,
sosa assenció. El cel era d'un
i les nuvolades eren de carmí orlades d'or,
Ensomniada

ma

difusa flocadura d'inmens
mantell, davant del astre que radiant anaba
a la posta. En l'ambient hi surava aurífica
boirina que enlluernant mes ninetes me feia
veurer tot el món de color d'or, sens dei
xar-me endevinar clarament pels camins
llunyans i les valls pregones les belles silue
tes per mi pressentides, i que dedivosos
també anirien a oferir-me sos dons...
caient

com

a

I avui temo de guaitar el món des de
mon baleó de montany a.
M'espanta el trobar-m'hi en cap-vespre
de tardor en que les nuvolades brunes te
nyeixen el món de tristes moradors.
Ilavors el cel sería d'un blau gri
senc, i les nuvolades fosques tindrien ro
jors de foc que enterbolirien ma vista, i'm
farien veurer tot el món en tenebres, i ni
tant sois me deixarien endevinar en els ca

Perqué

mins Ilunvans i en les valls soliues les belles
siluetas anyorades sempre i mai prou vol

gudes...
.

miro al bell baleó,

Des de arrán de terra
i el jorn més dar de l'anv ferventment hi
pujaré, per a guaitar-hi altre volta al món
clara d'una tarde primaveral i
a la Ilum
serena.

La montanya de ma vila ella si que té
bon aguait,. des de ont hi mira correr el
temps el deu de les solituts.
MARIA DOMENECH

DE

CANELLAS

A Icover.

•-•°111

Notes comarcals
Viladrau.—E1 diumenge prop passat,

representá pels

se

riens,

an

el Teatre del

«Patronat Infantil» instituit an aquest poble
per a l'educació deis nois, una comedia que
meresqué els aplaudiments de quants assis
tiren a l'acte, sortint altament complascuda
i ben impresionada la nombrosa concurren
cia que ocupá les llotges del teatre.
Per a facilitar l'esbarjo i distracció
—

dels estiuejants aficionats al Tennis, s'está
construint una pista de gran capacitat. en
terrenys propietat del duenyo de l'Hotel
Bofill en la que podran divertir-s'-hi els que
senten indinació envers aquesta mena de
Sport avui tant corrent i exercitat entre la
distingida societat jovenil.
Amb molt bon acert l'Ajuntament
ha acordat construir un carro-bota per a
regar els carrers, al objecte de minorar la
polssaguera, evitar el surament de volves
per l'atmosfera i l'inspiració o introducció
de partícules ternes an el aparell respirato
ri, que solen causar molesties i poden esser
—

perjudicials
11-11-111

fislinjadors
No es possible seguir un a un els noms
del gran contingent de forasters que están
arribant continuament. Per més que'ns hem
imposat algún sacrifici per a portar-ho de
gudament, la falta de costum en molts di
ficulta dur la estadística sens tara. Son un
sens fi els noms que eliminém perqué per
falta de detalls no's creguin que son repe
ticions deis mateixos.
Aixís doncs, vegin els de que
nar

compte:

podem do

Es troba

ja

nosaltres l'estimat doc
vé acompanyat
com de costum amb la seva germana.
Aixís mateix hem tingut el gust de salu
dar a D. Joan Yanotti i familia; a D. Segi
mon Molist i familia; a D. Joan
Arch i se
nyora; Sra. Vda. de Torner i familia, i a la
Srta. Carme Rosés.
Rnt. Dr. Aulet (Tarragon); D. Teresa
Prat i familia (Barcelona); D. Francisco
Veciana i familia (Sabadell); D. Joan Soler
i familia (Vilanova i Geltrú); D. Jaume
Creus (Barcelona); D. Joan Vilanova (Vich);
D.a Soletat Romero i D.a Josefa Barrera
tor D.

entre

Josep Raventós qui

(Tarragona); D. Joaquim Constans i tami
lia (Barcelona); D. Joan Batista Daus; don
Josep March (Gerona); Sr. Coret (Badalo
na); D. Joan Parera i familia (Manresa);
D. Manan 011er i Sra. (Vallmoll); D. Carles
Peitx i familia (Barcelona); D. Frederic
Cristi á (Barcelona); D. Jacinto Trullás i
familia (Granollers); D. Mercé de Borrell
(Teyá); D. Agneta i familia (Alcover); don
Jaume Cadellans (Arenys de Mar); D. Jau
me Nonell (Mataró); D. Ramón Parés (Llo
ret de Mar); D. Josep Campderrós i familia
(Barcelona); D. Pere Bartolí (Gerona); Don
Francisco Rosell i familia (Barceloná).
Están ja també entre nosaltres les apre
ciables families de D. Segismón Riera (fa
milia Puntí); la Sra. de Tauler i familia
(Palamós): D. Domingo Sampons i senyo
ra D.a Dolors Farrers (Barcelona);
D. An
toni Millastre amb la seva senyora D. Ro
sa Dufresne de Millastre; D. Teodor Gumá
i D. Josep Viader (Barcelona).
D. Domingo Pubill; D. Josep Planell; don
J. Casada i senyora (Asunción- R. Uru
guay); D. Geroni Reina! (Figueras); D. Ra
món Solé (Girona); Don Francisco Pujol
(Reus); D. Joan Camprodón (Barcelona);
D. Aultoni Perkler (Barcelona); D. Nlerce
Vergés (Manresa); D. Pau Calaf (Tarrasa);
D. Llorens Mir (Barcelona); D. Rosa Mar
tí (Tossa); D. Román Ribas (Lloret de
Mar); D. Brígida Esteve-Llach (Tossa).
11 Joan Sureda (Lloret de Mar); D. Cer
vando Gaúna (Barcelona); D. Agna Farré
(Alcover); D. Sebastiá Estebanell (Santiago
de Cuba); D. Carme Pallares (Alcover);

(Barcelona); D. María
Saleta i fills (Puigcerdá); D. Joan Rabert;
D.' Lluisa Tutus:Jus i filia; D. Josep Serra:
D. Salvador Blanchar; D. Vicens Ramone
da (Barcelona); D. Joan Farré (Santiago de
D. Narcís Colom

Cuba).
D. Modest Palau (Barcelona); D. Manel
Bonmatí (Bonmatí); D. Alfons Rodó amb
senyora i fila (Barcelona); D. Joan Rubí
(Palma de Mallorca); Don Jaume Olivella
(Barcelona); Excm. General Sr. Torreblan
ca i filla (Barcelona); Rnt. D. Miguel Mar
tínez (Buenos Aires); D. Josep Escobar i
senyora (Barcelona); Sra. de Teixidor i fi
lía; D. Eugeni Vilacrara i senyora; D. Dar
me Graupera (Barcelona); D. Adriá Alvarez
i familia (Palamós); D. Albert Baques (Mo
nistrol); D. Román Domenech (Lloret de
Mar); D. Josep Seguí i senyora (Valls); don
Joan Alimany (Lloret de Mar); D. Joan Pa
lomé (Girona); Rnt. Pere Bergadá; D. Ra
món Flix A ucell (Berga); D. Lluís Camps
i senyora (Barcelona); D. Joaquim Carbo
nen i senyora (Barcelona); D.' Joaquima
Matamalella (Vilanova i Geltrú); D. Ventu
ra Jové i familia (Barcelona); D.' Joaquima

Vergés.
D.' Manela Latassa i familia (Barcelona);
D.a Eulalia Tardé; Don Joan Ragué); Se
nyors Camprodón; Sala; Tortellís; D. Jo
sep Ribas i senyora; Sra. Alemany (Vich);
D. Artur Conde Lopez i senyora (Barcelo
na); D Miguel Ricogons; D. Avelí Torres
Galcerán (Barcelona); D. Caries Vidal i se
nyora (Barcelona); D. Jaume Ripoll (Palma
de Mallorca); D. Josep Serrat (Barcelona);
Dr. Durán (Barcelona); D. Lluís Masriera
amb senyora i filla (Barcelona); D. Bernat
Costa Redó (Madrid); D. María Martí i fa
milia (Barcelona); D. Ramón Cosidó (Valls);
D. Enric Lluch (Barcelona); D. Josep Coll
i senyora (Valls); D. Martí Fiol (Tarrago
na); D. Gumersindo Martín i germana (Ma

3

MOgas;

D.a Adela Gomíl; D. Josep
don
Juan Robusté; D. Ignasi Gorina; D. Maree
n Vivó; D. Miguel Alemany (Barcelona);
D. Frederic Ba

(Vilanova i Geltrú); Families de Ence
sa (Girona); D. Lluisa Guillamet (Vilanova
i Geltrú); Familia Artigas (Chile).
Amb el seu automóbil particular ha arri
dell

bat el distingit i antic estiuejador D. Anto
ni de Argila i el seu fill D. Josep, de Grano
Ilers, als quals hem tingut el gust de salu
dar. Bona estada com sempre els desitjém.
També arriba d'avui a demá D. Josep
Asmarats popular rimaire, qui ens consta
que vé animat de contabilisá tot lo més po
pular de l'estiueig a Sant Hilan, i que ja'n
veurán aviat alguna mostra.
I fins al vinent que és de suposar será
una de les més nombroses de la
temporada.

XIMENO

Es

recomana

a

totes

les persones de

gust el conegut postre- Teules inventades
en
l'any 1894 per el confiter .Francesc
Trías de Santa Coloma de Farnés, es el
predilecte de entre tots els postres i els seus
merits son tants que les TEULES junt amb
una altre especialitat de la casa, nomenada
TORPEDOS que també es d'un gust esquisit
foren distingits amb el gran premi i medalla
d'or i de argent en la esposició de Paris i
Barcelona péls seus especials components.
Com tota cosa bona no deixen les Teules
de tenir imitadors, per a aix6 se vos reco
mana demaneu sempre les de la casa Fían
cese Trias que's el que té la marca regis
trada i l'inventor. Se serveixen en unes
artístiques capses de !latina en totes les
bones confiteríes i en casa del inventor
Francesc Trías. carrer de Vall de Santa
Colonia de Farnés.
ss,,9

floves

tingut el gust de saludar a nostre
distingit amic l'eminent historiador don
Ilem

Joaquim Miret i Sans que

Com ja varem anunciar, el día 25 s'inau
guraren els concerts i balls en els salons
públics de la vila. Prod coneguda es la re
putació musical deis professors que com
posen els tríos i per aixó no cal dime els
elogis que's mereixen.
El mateix día es va inaugurar un nou sa
ló al café de l'Unió que li acaba de donar
explendidesa i enllaea perfectament amb el
tó elegantíssim del conjunt.
-

com
cada istiu
passar una temporada a la
nostra vila. El Sr. Miret coloborará com
altres vegades a L'Es-rinADA publicant in
teressants notes d'historia local.
Desitgém a tant distingit estiuejador i a
la seva familia un magnífic estiueig.

há

vingut

a

El millor de tots els xacolates
d'Amatller marca LLUNA.
=

es

el

Q.G'6

es,s9

Automovilistes.—Dipósit de bencina.
del «Real Automóvil Club de Cataluna».
Josep Clopés, confitería. Arbucias.
«L'Estivada» bellíssima sardana que'!
Lamben va dedicar al nostre perió

A l'hora darrera de confecció del número
de la setmana passada i a causa del excés
d'original, varem haver de retirar les dues
biografíes del amic Serracanta que publi
quem avui.

mestre

dic está

obtinguent

un

éxit extraordinari.

Darrerament la renomenada cobla «Unió
Cassanense» la va tocar a la festa major de

Camprodón

essent rebuda amb senyalades
!postres d'entusiasme i valguent a la cobla
que la va interpretar una nova contracta.
La colla de Perelada i altres sabem que l'
han acullida molt bé i la posarán en els
seus programes.
I ja no cal dir que a la nostra vila el no
table trío que dirigeix en Lambert l'ha d'
executar en quasi tots els concerts tinguent.
la de repetir degut als aplaudiments amb
.que la concurrencia l'acull sempre, aplau
diments merescudíssims ja que, com ha
dit reminent Enric Morera «L'Estivada»
es una de lesmillors sardanes que el! co
neix.

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.

Ha sigut denunciat el passat número del
valent setmanari catalanista Renaixement.
El seu director, nostre particular amic, en
Francesc X. Casas Briz sigue empresonat,
siguent llibertat després mitjansant fiança.
Inútil és dir quant sentim l'entrebanc de
nostre estimat con frare, que a no dubtar-ho,
li servirá d'esperó per a treballar amb• més
dalit per al bé de Catalunya.
=

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

Dr. Pous Bonet metge electricista, C. de
Lluria 36, entresol.—Barcelona.

—

Escorxador.—En la darrera setmana va
matar-se 134 xais i 9 badenes, pesant

ren

tot

junt 1743 kilos.

e."

A Santa Coloma de Farnés el día 20 s'hi
va celebrar la reunió
anunciada per a la
constitució de la societat Mutua Arera.
Hi varen assistir 70 propietaris i després de
donar-se compte de les gestions efectuades
es vota una ponencia
formada pels senyors
Torrent, d'Arbucias; Cendra, d'A nglés;

Masferrer, d'Espinelves; Planell, d'Osor;
Codina, de La Sellera; Dalmau, de S. Feli u
de Buxalleu; Marqués de Montsoliu, de
Sant Hilan; Sureda, de Santa Coloma; Clo
pés, de Sant Miguel de Cladells i Mundet
de Vidreras.
Dintre poc

es

votará la Junta Directiva.

Acreditada Repostería d'en Adjutori
Montalt—Carrer de Vich aprop del passeig
—

de la Font Vella.
Elaboració diaria de les

renomenades

Tortades.

diumenge al mati arribará
colonies escolars que sosté
l'Ajuntament de Barcelona composta de 25
Demá passat

una

L'ultim número de El clamor de el Ma
del article Centra
lisme corruptor insert fa dos números a
L'ESTIUADA. El mateix periódic dedica unes
enlairades paraules de lloança al director
del observatori don Ferran Cid, que repro
duirém la setmana entrant, al parlar ex
tensament de l'Estació Meteorologica.
Consti quels fragments copiats i l'elogi
al amic Sr Cid forman part del calendar
Pedagogic secció setmanal de El clan'. or,
redactada i d'esperit pregonain ent catalá. El
nom de Mestre Jordi que la signa es el sea
donim d'un dels millors i mes il lustrats
mestres catalans.

gisterio copia fragments

Trobant-se entre nosaltres el Mestre Lam
bert i a precs deis seus admiradors com
l'any passat s'encarregará aquest, de la
part musical deis Oficis festenyals en els
que'ns fará sentir escullides improvisacions

litúrgiques.
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.

de les

Fills

D. Casanovas, Ronda S. Pau, 67, Barcelona

La
•••••••

CHOCOLATE

casa

AMATLLER,

AMATLIER

recomienda
sus nuevos

cho

CASA
colates

FUNDADA

D.' Eularia Casals amb la seva filla Eu
laria Castellet (Horta).—D. Joen Amat i

marca

LUNA

eN

drid).

senyora (Barcelona).—D. Joaquim Miret i
Sans i familia.—D. Joaquim Borras i fill
(Manresa).—D. Joan Tomás i la seva filla
(Tarragona).—D. Carme Albareda (Tarra
gona).—Sr. Prats (Tarragona).—D. Artur
Conde (Barcelona).

(Barcelona);

familia Ricart

nois un profesor i un ajudant. Estará a Sant
Hilad fins al 3o d'Agost i per a dormir
s'instalará al local de les escoles públiques.

á las personas

1800

de más fino pa

ladar.
•••••••
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L' Estivada

CEIVTRE

NIAGATZEIVIS EL
de

patireu deis ronyons,
fetge, ni pahidó;

No

Melehor, Culi

del
viureu sempre sans i bons
si en totes les ocasions,
i al rnenjar teu us diari

1 Tarrés

de l'

5, Ronda Sant Pere, 5, (prop del Passeig de Gracia)
13 AlEt

Dipositaris

1E I. 0 IN _AL

SEDERIA

i

LLENCERÍA

i al detall

novetots.

eriginalitot

i

Reforma

bon

les farmacies i tendes d'

Medicaments qi..imicament

Gran assortit

gust

Locions i

Aigues minerals i especifics del pais
vegetarians. Articles d' ortopedia, etc.

en

polvos

perfumería

Piver.

—

per

de les millors marques

Sabons extrafins.

de

115

15120

a

30 I 40

—

estranleres

Objectes

de tocador

--

Rebtach

Joan
zi

Consulta especial per
De 10

a

malalties de la nutrició

a

12 i de 3

a

5

Hort-nou, 3-baixos. --ST. HILARI SACALM

i

ex-ajudant

del Doctor Moure de Burdeos

—

Nas, Coll

i Orelles.
KINESJPHONIC del
tinic especialista de Catalunya que posseix l' aparell electric
Oid i el mes
Dr. Maurice de París per a tractar les sorderes per medi de la reeducació del
5.—BARCELONA.
modem i perfeccionat. Fontanella, 15-1-1.—De 3 a

SUIZA

HISPANO

Chassis per

12

',Rectoría, núm. 2

fAlbrica

l' higiene de la boca

analisis d' orines

a

--=El Dr. Lluis de March,

Uiii

a

Consultori Medie 1 laboratori

Es el millor remei per a la curació de l' anemia, la neurastenia, la
tuberculosi i totes aquelles malaltfes que porten com a conseqüencia
amagriment la comsumció.
Com té bon gust i es de efectes rápits, els malalts el prenen bé i els
millors metges el recepten.
Se troba de venda an aquesta població, a la farmacia de

LA

minerals

RECTORIA NUM. 2

—

Gallardo

aigues

ELIXiR dentrilic Gallardo, el millor per

Nukolarsan

P.

•

purs.

i extrangers. Froductes

ESTABLIMENT MONTAT COM ELS MILLORS DEL ESTRANGER

Sorprenents

totes

en

4 1

CARRER DE LA

Grao Novetats del Pais Nacionals i Estrangers
Placeta de la

A ...S

farmacia Yola den ?ere Gallardo

Establiment de J. Ximeno Planas

nou en la

Barcelona:

a

—"II

La Modernista
Gran local

de Sant

IGLESIAS 1 BARTOMEUS

GRANS ASSORTIMENTS DE NOVETATS EN

',LANERÍA,

aigua

auttorruYbils

esparlycola.

Chassis per

turisme:

15120

45 HP. Alfons XIII

a

HP. i

omnibus:

30140

HP.

Grupos marins:
15 HP. i 30 PH.
Tallers i oficines:
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279, Carretera

de

Ribas

(Sagrera)

!ir

MOBLES de A. Dirat
EXPOSICIÓ
Dormítorís, Salons,

PERMANENT

Menjadors, Despatxos,

Gatirer de Sant Pact, cantonada

etc.

Especíalítat

en

Mendizabal.

les

estíl

anglés
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