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Festa de la Música Catalana i
L'istiu passat
tres

qui

dicada

varem

ésser nosal

al estrenar-se la sardana de
a

L'ESTIUADA

varem

oferir

Lambert el nostre homenatge
d'admiració i de cordialitat. Aquest
any ha sigut tota la colonia estiue
an en

jadora qui expressament en una fes
ta gratíssima, li ha rendit tot l'honor
que's mereix, cercant també el mo
ment oportuníssim d'estrenar-se la
lletra que

a

la sardana hi ha posat

l'esquisit poeta i company estimadís
sim en Manel Alcántara i Gusart.
La festa del dimecres per aixó sol
ja había d'emportar se les nostres

simpatíes, perqué per altra part
homenatge forçosament había de
constituir una nota visible i majes

do hi havia

un

Clavé, cedit
d'aquet nom.

bust den

Federació de Chors

per la

En

els costats de l'escenari hi figuraven
amb simbols de la música, i al bell
mig del de dalt de l'escenari un dibuix, ale.
goría de la canço popular.
A mida que anava entr-ant la concurren
cia es repartlen programes que contenien
la lletra de vares de les cançons, i les se
escuts

nyores i senyoretes eren obsequiades amb
hermosos ramells de flors naturals Iligats
amb una cinta catalana. Els individuos de
la comissió i acómodadors acompanyaven
i distribuien a la gent.
Devien ser les to quan pujaren a l'esce
nari varis professors de la notable orquesta

«Unió Filarmónica de

Barcelona»,

i entre

ells el seu director Sr. Torelló, juntament
amb el Sr. Constans i Vergé, del trio de la
Unió. Un fort aplaudiment ressoná aixís

II

per la

Fornells, que foren premiades amb
aplaudiments.

nodrits

Perteneixent al drama líric
Sr.
Lis

es cantá pel
Mayral la Cançó de l'estrella, de l'ópera

Pirineus, den Pedrell, sabent-li donar
aquel! tenor una bellíssima interpretació,
en les demés obres.
Acabá la primera part executant
gé la Marinesca den Lambert, obra

com

neguda pel

nostre

en

ja

Ver
co

públic, i de la qual el jove

i eminent violoncel-lista en sab treure totes
les seves belleses. Marinesca és del género
sinfónic en el qual en Lambert és innegable
que hi conquerirá explendorosos triomfs.
A la segona part i baix el títol de Roman
ticisme hi hablen les cançons Anyorament
den Clavé, !Es Juny! den Lamote de Grig
nón, Serenada den Lamben i La Nuvia del
mateix autor.
La Fornells per acallar els aplaudiments

fou.
La festa de la Música Catalana va
ser un éxit que ja per endavant es
podía afirmar. El programa en sí ja
ho era. Selecte, fruit d'un estudi, en
ehl s'hi vejen els noms de les perso
nalitats sobressortints en el món mu

dr>

corprenedo

res.

Per últim dintre'l género de la dança hi
figurava L'ESTIUADA que l'orquestra exe
cutá amb gran carinyo i que no l'hem d'
alabar perqué prou ho hem fet com es me
reix en altres ocasions. Ofería la novetat de
la lletra que hi ha posat l'Alcántara i que
sigué cantada per la senyoreta Fornells i el
Sr. Mairal.
Al acabar-se la sardana va ressonar un
xardorós aplaudiment que's perlIonga men
ees les xamosíssimes nenes Teresa Mas i
Angeleta Vintró entregaren al mestre Lam
bert una batuta d'ébano amb incrustacions
de plata i en.la qual hi había una dedicato
ria de la Colonia ademés d'un pergamí amb
les firmes dels admiradors den Lambert.
La sardana es repetí dirigint-la l'home
natjat amb la batuta ofrena, vegent-se obli
gat, per a acallar els aplaudiments, a pro
nunciar unes sentides paraules de remer
ciament i fent constar l'adhesió a la festa del

belles toies de flors naturals de les
en
penjava una cinta catalana, a la
Sra. mare den Lambert i a la Srta. For
nells.
unes

quals

D'entre les persones que Assistiren

a

la

festa i que tinguerem molt gust en saludar,
devem mencionar a la Sra. Marquesa de
Monsolis i familia, la qual vingué del seu
senyorial castell de Saleta per assistir a la

l'homenatge

al mestre i a l'amic, a
la caíalanitat de la festa i a l'éxit del
programa, cal afegir-hi la comunitat
de la colonia estiuejadora, l'unanimi
tat que la feu més gran i l'omplená

festa i testimoniar la seva admiració per en
Lambert; a don Josep M. Roca i al Vispre
sident d l'Unió Catalanista don Artur Mora,
que vingueren de l'Hotel Martin juntament
amb molts estiuejadors i a l'estimat amic

El mestre J. B. Lambert

més d'excelsitut.
Si els joves redactors

encara

company don Josep Clopés i altres joves de
Arbucias, que també vingueren expressa

d'aquet set
la festa de gentilesa
poc en obsequi als es

tiuejadors, ocasionarem com
respondencia el festival del

sitats musicals veritablement

poeta Manel Alcántara el qual degut a obli
gacions ineludibles no pogué assistir-hi com
hagués sigut el seu gust. Al començar la
festa les dues nenes esmentades entregaren

sical catalá, en ehl hi era indicat tot
el procés de la nostra música, des de
la cançó popular verge, a la dança.
I a la nota pregona i simpática de

manad amb
cel.lebrada fa

Núm. 70

al medre Lambert

catalanitat I realment aixís

tuosa de

Carrer de Vic, 9

ment

per

a

fruir de la festa.

A precs de varis amics i admiradors, la
Srta. Fornells es va quedar el dijous a la

a cor

dime
restem ben satisfets. I aixó

remerciant—com ho fem amb
el millor gust—les atencions que amb
nosaltres tingueren donant-nos dos

vila, fent-nos sentir a la nit i en reu
nió íntima als salons de l'Unió, vares can
(:ons catalanes, entre elles la calicó de bres
sol, que tant brillantment interpreta la For
nells. En Lambert també executá al piano

llocs a la comissió directora i convi
dant-nos galantment a la festa.
A puntem per acabar el comentad

algunes composicions, resultant una vetlla
da agradabilíssima.
Després alguns joves, amics nostres, de

cres en

nostra

encara

,

que de molts oírem pronunciar: fes
tes com la del dimecres honoren a
un

poble

i el favoreixen.

sar

La gentil soprano Andreua Fornells, solista
del "Orfeó Catalá"

La reata
salons de la Unió estaven plens fins
Els llocs destinans als empresaris
a
de la festa, els de preferencia, els de públic,
eren ocupats
per complet. A les sis de la

El notable tenor Sr.

tarde s'acaba la venda de llocs i entrega de
invitacions. No hi cabía ningú més en el
gran saló; la gent s'escorría pel café, saló
de tresillo i pel carrer.
L'aspecte de l'ampli local era deis que no
s'obliden, era un devassall de lluisor que
corprenía i encisava. Tot era selecció i ele

gancia: les bellíssimes senyoretes babilla

elegantment arrodonien l'hermosissim
quadro. La llargaria del local, vista desde
la porta d'entrada, resplandía victoriosa,
des

curulla de llum i de color i de distinció. Mai
a St. Hilan i s'havia víst un espectacle aixís.
En el saló de billars s'hi construí un es
Genari guarnit i enllumenat bellament. Com
si rodegés un trono s'hi coloca una gran
diosa tela amb les quatre barres. En el fon

que

en

Lambert

agafá

la batuta per

a

diri

giosament i aplaudida

amb gust.
Les dignes mostres de la cançó popular
Plany, den Morera i la Cançó deis aucells,
den Millet, foren intepretades curosament
pel notable tenor Sr. Mayral y la gentil so
prano Srta. Andreua Fornells, solista de l'
Orfeó Catalá. El Sr. Constans, violí, va es
trenar Lis gegants d'Olot, veritable desent

mostrant-nos

una

mestre

Lambert.

maravellosament,
vegada més, la seva

En
de
va

lua artística. En el programa Lis gegants
d'Olot hi figuraven com a mostra del Ba
llet.
Del género místic es cantá Waims y- Es
pigues den Nicolau, pel Sr. Mayral, i la

Pregaria

a

la

estona.

Entre altres adhesions a la Festa d'Ho
menatge hi ha la de don Albert Bastardas

gir la Sinfonía sobre motius populars cata
lans den Laporta. que sigué escoltada relli

rotllo sinfónic del
Constans l'executá

aquella bella

Mayral

Els

vessar.

la vila, obsequiaren a la senyoreta Fornells
i al mestre Lambert a mb xampany i doleos,
per agrails-hi l'atenció de haver-los fet pas

Verge del Remei, den Millet,

vegé precisada a repetir Es Juny i La
Nuvia quals cam:ons interpreta d'un modo
es

justíssim, La Fornells té temperament d'
artista i una expléndida veu; estem conven
çuts de que'l seu nom figurará i será distin
git en el món musical catala. Les cançons
catalanes les interpreta excel-lentment i les
hermosejá amb delicadesa admirable; prou
ho saben tots els qui la coneixen de l'Orfeó
Catala.

Com

de Visió Musical es canta
de Deu quan era xiqueta den
Lambert conjunt orquestral i solo per la
Srta. Fornells. Va ser aplaudidíssima tin
guent de repetir-se. Sobre aquella cançó
popular en Lambert hi ha construit un in
tens poema sinfónic que causa una fonda
sensació. Es riquíssim de matissos: el te
ma és descapdellat dintre
d'una suavitat
que aixeca l'anima, contrastant amb inten
La

a

mare

mostra

den Borras de
Correo Catalán.

Místic

Palau, crític musical del

amor

Benhaja la blancó de vostres galtes,
Y la t'osó de vostres Ilavis doleos,
Y la frisó de vostres dents perlines,
Y el gai mirar de vostres ulls negrosos.
Embolcallada amb la negror del habit,
Filia del claustre i angel de la terra,
Sou com el simbol d'un amor serafic,
Amor sublim, rublert de misticisme.
Qui pogués escoltar les bategades
De vostre cor, quan pregant al Altissim,

,Aimat,—diéu',—jo mor perqué
Jo mor d'amor, puig que morir

no

moro,

viurer.
Vostres llavis, com ideal ferida
Deixen brollar el foc d'una pregaria.
Y vostres ulls, espills d'anima ardenta,
De tant brillants sembla que guspiregin
JOAN

MON I

es

PASCUAL

L' Estivada
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Catalunya

passada

i la

dalt d'aquesta muntanya, que és
la que més be és la muntanya representati
grat observar
va de la nostra Patria, és ben
nostra
terra for
arreu
de
la
tot lo que passa
errat,
per
mant juí que certament no és
qué'Is fets arriban aquí desposseits de tot
lo que'ls falceja i l'observador allunyat de
passions i dolentería té l'esperit seré i equá
nim, a l'emsemps que tot flonjo d'amor a

D'aquí

Catalunya, per la visió grandiosa del

es

capital

terrer

a

Amb

vers

cerco

patró

s'ha de resoldre no apareix, de quina cate
goria nacional és aquest elernent económic
i no sois de quina categoria és, sinó si sisque
ra és element de qualque societat organitza
da; car al nostre temps no hi ha element
social que pugui considerar-se desarticulat
de la societat i que pugui creure's que no li
deu a la societat la responsabilitat de la
seva

acció, quels temps deis previlegis han

poder-6s

al més humil
tothom ha de rendir compte del seu compor
tament a l'alta consciencia de la sobiranía
social composta de tots els homes que co

passat

i are del més

Catalunya els obrers esdevindrán in

societat.
Anar amb Catalunva, vol dir anar per la
vía de la civilització i de l'avent: universal.
Actuar prescindint de Catalunya, del senti
ment catalá, es l'aceró més anti progresiva
que poden realitzar els bornes de la nostra
terra. Amb Catalunya, és camina vers totes
les Iliberacións. Sense'l sentiment catalá,
sehse sentir-se, a l'actuar, element nacional
del nostre poble, es va a tots els esclavatges
i a l'inferiorització humana i social.
D'aquí d'alt dels cims, vos ho dic.
DR.
17

Agost

cial, la solidaritat humana, no hi ha idealo
gía que la negui. car tota ella no es altre
que la fussió deis nobles sentiments deis
homens i no més poden defugir-la els de
ficients o els anormals de la vida humana.
D'aquí d'alt estant, per més que'l capital

veigi
brega
económica, jo sen
actuar en aquesta
to les seves exclamacións i les seves impre
se

trobi entaforat i

no

se'l

cacións: exclamacións falses d'un sentiment
que no existeix i imprecacións violentes tot
just mig dites i massa expressives d'inhu
manitat.
Els uns actuen, els altres se amaguen i
ni els
no resulta la Iluita articulada, perqué
uns ni els altres tenen la Ilur vida arrelada
a la terra
catalana, que si li tinguesin, el

problema

estaría ben plantejat, perqué tots
se sentiríen devots de la Bondat, de la Jus
ticia, i de la Equitat. La terra per sota deis
peus uniría a tots, i el conflicte actual se
-

noble lluita a la qual cada un hi
portarial positiu valor de civilització que
normalment Ii correspondría; are, la terra
ría

MARTÍ

JULIÁ

190•
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L'ESTIUADA.
Dalt deis serrats hi ha un cant natiu
és el cant del istiu.
Sentint-lo, esclaten les flors. d'olor;
pél camí deis cels hi a torrents la claror.
Per sobre les mars encantades

operen a la vida col-lectiva.
I tot aixó passa perqué'Is cors son res
secs, axairreits i no s'estimen a la Patria, i
els homes que no s'estimen a la Ilur patria
son sempre desviats del normal sentir, i la
llur actuació es sempre extra-social. i molt
sovint fins anti-social; que la solidaritat so

industrial

un

-

que breguen a
la'plaça pública reivindicant drets per un
treball industrial que no hi deu ser quan el
factor capitalista no apareix en lloc. I un es
demana, si el terme capital del conflicte que
sense

tot

ternacionalistes i realitzarán accións reivin
dicadores, que apartats del sentiment catalá
ja mai podrán empendrer. Amb Catalunya,
el capitalisme s'organitzará a la vida social
i sofrirá les variacions necessaries per a en
laira r-se a la categoría de la seva acció, i
passar, de extra-social i a voltes ami social
que are es, anormal element economic de la

l'altre ele
ment del problema, cerco l'acció deis pa
trons i tan no's troba i tan la Ilur acció no
batega a la societat, que un s'arriba a creu
que aquet terme del conflicte no hi es i
re
que no més hi ha els obrers actuant en el
buit, Iluitant sense contradictors; sembla
que sien obrers

havien imposat la mis
l'element capitalista, i

talunya.
Que ningú se'en oblidi, d'aquí d'alt del
NIontseny ho dic: a la nostra terra, Cata
lunya, és el remei de tots els mals socials.

i oferint-se, al que observa, com un terme
posítiu actuant i bategant del problema

afany

se

tret, volen amagar la Ilur responsabilitat de
no haver-los-hi
encés veritable sentiment
patriotic, an els elements capitalistes de Ca

un estat de major civilització.
D'aquí dalt del Turó de l'Home estant
veig les masses obreres en plena actuació

tot

aquells que

fals pa
triotisme catalá, havía d'obtenir la sumissió
de tots els elements de la terra a la perdu
ració del conservadurisme anti-social. Ja
sembla que'n tinguin dolor de contrició els
que tant greument han pecat, car ja se atre
veixen, encara que molt temerosament, a dir
als elements capitalistes. que no cumpleixen
amb ehl llur deurer social, i així, fent-los re

la manera de ésser de la personalitat cata
lana hi és absenta. I aixís an els dos termes
del problema; tan en els obrers, tan en els
patrons. Uns i altres actuen de personali
tats extra socials, exageradament indivi
dualistes; i més encara que'ls obres els pa
trons perqué si aquells se mostren amb
dugues característiques de catalanitat, els
patrons se manifesten en absolut desnacio
nalitzats i com Si no visquessin al sí d'una

amb

tots

aquest, posant per devant de

millores obreres i la manca de violencia al
conflicte. Um-a d'aquestes dues característi
ques que son catalanes perqué son pro
gressives i de vera civilització, en tot l'altre

plantejat;

més brut millor.
Al costat, a pocs kilometres hi havía ja
aleshores, sa germana gran ja rica: Contre
xeville que, posseint unes aigues que cura
ven mal
de pedra, les feren curar tots els

la societat.

floreix la blavor.

Es

un

Oh férvida

nent,

esclata

ta dolçó?

quins ulls et fan ciar el camí?
Quí t'ha dat l'halé diví?
El meu cor ara jo 't ving a obrí;

afluencia de forasters,

nant més vida

sois venen la temporada
(sempre curta per falta d'atractius, como
etz., etz ) s'elevarán a 6-8-10,000 ó
forasters que

ara

ditats,

més.
Aleshores al costat de Pougues i Vittel
(les eaux) Aix les bains, Vernet (les bains)
i Vichy (les thermes) podrán també barre

jar-hi

eaux.
Sant Hilan i
Aixís és com sembrant amb gust nosal
recu
tres forasters una pesseta ne podrán
realitzant-se
cent
Hilarienchs
Ilir els bons
aquell gran mira-cle que a voltes no és mi
racle i sí previsió, i ja que els forasters som
qui ne reb el més gran benefici, que's la sa
siguem nosaltres qui posi el fonament

pedra, deis edificis,
progrés, esplendor, embelliment i sani
modesta

nostra

de tir i corredices de caballs, concursos
hípics, tirs de coloms, aviació, teatre, mú
sic-hall, casinos i varietés. El bailet aixerit
fou ric, envejat, poderós i renomenat tant
a Franc:a com al món enter, tant i tant, que
sa germana Contrexeville tingué d'agafar
escombra i escombrar de cap i de nou tota
i fins acabar per a treure's la ca
sa casa
putxa, única cosa que la feia semblar enca

La música tríomfanta

ra

pagesa.

Avui Vittel que com a home va al da
vant i Contrexeville sa germana, junts, ex
porten 20 milions de botelles de ses aigues,
després de curar, aliviar i proporcionar
atrets a 40-50,000 estiuejants anyals, i tot
aixó gracies a l'escombra que tot ho fa net
1 la netedat que no sois és mitja vida, sinó
que és vida entera.
Si aixó ha arribat als Vosges, ont la ma
re Natura no hi vessá cap bellesa ?Qué tal
sería Sant Hilan i que té tant de bé de Deu
d'atractius: monts, arbres, Ruin, frescor i
aire i sobre tot ses aigues infinitament su

periors.
Nosaltres els forasters hem d'ésser egois
tes, puix per instint de conservació que's el
primer i més natural egoisme, venim a Sant
Hilan, els uns en busca de cura, alivi o
benestar proporcionats per les aigues, o per
fresca i aires
sa temperatura
a gosar de
purs els altres. A tots ens convé no viciar
aquets dons inapreuables fent que restin lo

de Sant Hilan. Nosaltres els forasters,
més que ningú en cullirem els fruits.
tat

REMIGI TAULER
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tendra; té per ombrel-la la copa d'una alzi
na groixuda i alta com un gegant.
La nina té rosades les galtes i els ulls
opalins; és prima i petitona; sembla, tal
ment, un infant, aclocada als peus de l'ar
bre vell i venerable.

Mentres pastura quietament el seu remat
d'ovelles blanques, la gentilíssima del bosc,
entona una can0 que té la beatífica serení
la muntanya.
Es tant dolç el seu cant que sembla ce
lestial, i la música tant encisera, que al aca
bar-se a l'anima Ii sembla deixondir-se d'

tat de

somni.
Jo escoltí un jorn una d'eixes cançons
populars cantada per la pastora. Assegut
al mig d'un alzinar amb els ulls clucs, assa
borla de lluny i abscondidament la bellesa,
per a mí fascinadora d'aitals cansons.
M'atreien tant les senzilles melodíes de
la pastoreta, que cada día anava al mateix
lloc per a escoltar-les.
un

Una tarde, una tarde d'isti u, plena de
Ilum i de colors, había anat com de cos
tum amb el !libre a la má, an n'el mateix
setial del mig de l'alzinar per a escoliar els
cants de la gentil pastora.
Havía sentit ja dugues caru:ons; senzilla
l'una com el parlar d'un intant: La mare
de Deu quan era xiqueta; alegra Valva com
una tarde
de festa: Qué li donarem a la

més purs posible.
Com? Formant tot seguit l'Atracció de
Forasters titulada Pro Sant Hilan, a l'is
til deis famosos Sindicats d'iniciative fran
cesos, a fi de que fruim del máxim de la
natura i ja que's per nosahres el més gran

pastoreta...

Després

Ilarg silenci vaig sentir un
s'apropava, era quelcom
al d'un ruixat d'aigua; un gos sal
d'un

estrany bruit que

semblant
tant lladrava amb véu potenta i un home
cridava: apa valent, encalsa aquella... reira
si no baixéu cap a l'alzinar... auu... gandu
les q ue'l sol ja vol amagar-se... Era un pas
tor que manava un remat de cabres de péls
sedosos. manyagues i a l'ensemps jogane

pesseta la quota per a cada fo
que estiuegi a Sant Hilan.
una

en

pastora asseguda damunt l'herba

Una

La Pro Sant Hilan i deu cuidar-se de fer
la recaudació directa del foraster i sos 6 in
dividuos bons Hilariencs, junt amb els 6
altres forasters aimants de la natura i de la

res..
Al arribar al peu de l'alzinar, treu el pas
del sarró un fluviol de canya i comença

to:-

getecn-ológicza

biés de Agost.
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De des del cim
íes reflorir cors i muntanyes.
Oh, cant sublim!—

L'amor els aucells fa cantar
i a les poncelles, les fa esclatar
Lluitém! Cantém!
Oh cor; revi u!
Dalt deis serrats canta l'ístiu.
1

proporcio

tothom voldrá

més re
més endavant, sembrar més, per a
cullir, i allavors dintre curts anys els 3-400

800 metros sobre

mar.

—

1

TERMÓMETRE

BARÓMETRE

Dia

8

m.

4

t.

Máxima

Hora

Mínima

Hora

HIGRÓMETRE

1

blau.

MANEL ALCÁNTARA

a

la població,

del

Estació

canta per mí!
Vessa-hi ta dolcesa
de ton cant süau.
Cançó de la terra

en

Aleshores faltava el camí per a fer-se ric
i de camí no n'hi había cap de bó, fins que
el bordegás se posá a escombrar tot el po
ble i tant va escombrar que no es vegé rés
brut. I... casa nova aquí, fonda allá, xalet
amunt i villa avall; aquí un jardi i un parc
allá; fot-ball, croquet, tennis, gol f, camps

raster

cançó!

mar

en

amb

tot.

sols

I

cançó del

sembrará
Com que cada pesseta qu'es
avui per
embelliment,
higiene, netedat i
Van)' vi
raó de fecunditat, llevará un duro

benefici,

ardent i süau;
l' entona la terra,
l' entona el mar blau.
ont

trobá pel fetge, per la melsa, pel paidó i no
sois ne trobá per a curar mal de pedra, sino
que fins ne trobá per a curar cops de pedra

licitar de l'Ajuntament d'aquesta
necessari per a fer
ria i bella vila, tot l'apoi
de fo
fácil la tasca de la des d'ara atracció
rasters Pro Sant Hilan.

siguem nosaltres els primers en
proporcionar-nos aquest máxim, fixant

crit de vida

Quins són els Ilavis

altres mals a fi de fer-hi anar tant els ma
lalts de debó com els malalts de pensament
i Contrexeville tingué fama mundial perqué
hi anaven malalts i bons i de bruta no n'hi
queda rés més que la caputxa vella i arma
da que se la posava quan anava a veure
son germá Vittel per a no fer-li denteta.
Vittel, com bailet aixerit volgué ésser
ric com sa germana; se posá a fer pous,
buscara aigues que curessin quelcom, i en

i

so

hospitala

com

sió de catalanitzar
que amb tal d'obtenir certes ventatjes poli
tiques, o han permés que restes descatala
nitzat o be li han estrafet el, Nacionalisme
fent-li veurer que l'enGrmitat conservadora
podía engranar-se amb el Nacionalisme, oar

manca de

i que evoluciona

a

Sant 'Mari

francesos, sempre' desitjosos de descobrir
indrets per a estiuejar. El poble era brut,

Aquet coollicte económic, ha de remordir

catalanitat
sobresurtint
del
més
característica
és la
carácters
dos
conflicte. Fins ara no més
nacionals se manifesten: la reivindicació de

organitzada

mancat

socialització, resistencia a les innovacións
i també concepció delirán de l'actuació del

més intensos de la vida catalana.
Aquests dies tot el nostre poble está en
conmoció. Un formidable conflicte econó
mic s'ha plantejat arreu del nostre poble; la

societat

trapitjen,

presenta

a

Vittel (Vosges, Franca) era, fa alguns4
anys, un trist poble agrícol, sense arbres
ni monts, ni Natura, massa tranquil i mas
forasters. encara
sa agrícol per atreurer
que aquestos forasters fossin els mateixos

nols uneix i el contlicte
de caracter i per tan
com' un conflicte económic inconcret, al que
no hi ha un batec normal de sentiment so
cial. D'una banda, justes reivindicacións de
necessitats, pertorbades per idea logies deli
rants; d'altre banda, descatalanització, des
nostra

que *d'aquí dalt estant és gandeix i els eflu
vis de vida catalana que pugen de la terra
baixa amaran la vida del qui aqui dalt als
cirns és sent anyoradiç deis batecs cada dia

desnacionalització, la

la

De Vittel

vaga

puresa dels preuats dons de Sant Hilan,

Mitja Oscil-lació

8

m.

4

t.

Observacións

•
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GUSART.

una

F. Cid.

L'
a

tocar

algúns acords

qual

en

art

n'era

mestre.

S'era arribat,

ja,

vora

de la pastora i per

obsequiar-la, volgué fer-li sentir una to
nada nova que había afegit al seu reper
a

tort.

comen0;

els sóns flulen d'aquell ins
trument senzillísim, clars i potents, sentits
i dolços, car amb ell, el sentiment hi vibra
fortament, perqué el fluviol de canya no fa
altra cosa que reforçar els esclats que flo
reixen en els llavis del tocador.
Mes, quina era aquella música tant'es
tranya que tocaya el pastor.
I

Al sentir-la, la pastorel-la va alçar-se es
pantada, com moguda per un instint. ?Qué
era aquell ritme violent i ridícol que al bro
llar de la flauta sernblava un sarcasme?
?Quin el malétic secret d'aquella música

fo;'eada que

semblava fluir

ronca

del

sen

zill fluviol?
Era la música enganyosa d'un couplet ri
dícol, que'l bon pastor había aprés al poble
sentint-la cantar per una turba d'infants.
—?T'agrada, Rosona, eixa carné) nova?
va dir el pastor a la seva estimada del bosc.
—Oh no, fins m'ha espantat aqueix cant;
quí te l'ha ensenyat, digues-me, acás hau
rá sigut el mal esprit.
—No'm creia que't desagradés.
—Nrha fet fástig. Ja mal més vull sentir
abres cants, que les nostres cançons apre
ses de petits, jo cantant-les, tu acompa
nvant-les amb els esclats del fluviol.
Perdonam, no profanaré més el teu
-

gust; solament

em

sentirás

tocar

carnons

de la terra.
Y l'aimada i l'aimat, asseguts als peus de
la soca de l'alzina groixuda i alta com un
gegant, mentres pasturen auricalment els
dos remats, entonaren, ella cantant i ehl

acompanvant-la amb
una carnó de la terra,

el fluviol de canya,
que ressonava per la
muntanya com un himne triomfal.
Jo admirat d'aquella victoria de la mú
sica nostra sobre la forastera, obtinguda
per la pastora amb una sola paraula de
amor, anaba pensant entre mí, en l'hermosa
humil pageseta, tre
ballant per a que la música Iletja i corrup
tora de couplet, es desterri d'entre nosal
tres, a fi de que brilli amb veritable esplen
dor la delicada música de nostra terra, sa
nitosa com l'aire de la muntanya.
Benhaja l'estrema doli:esa de les cançons
populars, que a semblansa d'eixes fons
amagades entre Hierba del bosc, tenen una
bellesa tant fresca i cristallina, que les fan
superiors a les estridents melodíes de la

lliçó que donaba

una

música artificiosa de couplet.
Llavors amb l'esprit sedollat de gaies
emocións vaig empendrer la devallada,
mentres el Sol lenta i solemnement, igual
que una portella de sacrari, descendía per
entre els nuvols fins darrera la muntanya,
que tenía la cima auriolada de colors i Ilum
JoAN

MON I PASCUAL

Arbucies, Agost de 1913.

MORO fislinjalors
Sembla que enguany se perllongará la
temporadp mes que de costum. Molts que
altres anys ja feien la seva sortida en aques
ta época estan disposats a continuar aquí
en tant persisteixi el bon temps. Aixís ma
teix segueixen sovintejant les arribades de
nous forasters. Vegis a continuació les de
que hem tingut noticia aquets darrers díes.
Don Salvador Llorca (Puebla Larga).—
Srs. de Vilallonga (Barcelona).--D. Pere
Bosch i Clariana i familia (Barcelona).—
D. Juli Abris (Valencia).--D. Román Ca
Josep Alujes i familia
marasa (Lleida) —D.
(Buenos Aires).—D. Joan Comellas (Bada

lona).—D Joaquim Colomé i familia (Ha
bana).—D.' Eulalia de Sagristá i filla (Bar
celona).— D. Andreu Company i senyora
(Igualada).—D. Jaume Vallés.--D. Josep
Padrós i familia.—D. Joaquim Mateu (Bar
celona).—D. Candi Durán (Mataró).—Don
Josep Malaret.—D. Sebastiá Mir i familia

(Barcelona).--D. Amado Carreras i familia
(Blanes).—D. Joan Pizá (Barcelona).—Don
Josep Camprubí (Tarragona).—D. Tomás
Rossell i

Simón Rovira i filla.
—D. Josep Feliu.—D. Josep Bofill.—Don
Esteve Regás (Barcelona).—D.° Isabel Ba

Estiulda

Ilester (Vilanova i Geltrú).—D. Martí Ribó
i senyora (Artesa de Segre).—D.a Caterina

Llopis (Mallorca).—D.a Mercé Figueras i
(Gualba).---D. Miguel Bofill i senyo
ra (Mataró) —D. Angel
Miró (Vendrell).—

familia

D. Alfons Bou i Sra. mare Vda. de D. Jo
sep Marés (Malgrat).—D.a Concepció Ge
nís (Castelló d'Ampurias).—D.' Enriqueta
Mercé (Barcelona). D. Cristobal Santaca

(Mallorca).—D. Secundí Valdivieso (Ma
drid).—D. Romá Pascual i senyora (Barce
tona). -D. Antoni Cano i tamilia (Puerto
na

Rico).—D.

Joan Banús

(Barcelona). Don
(Berga).—D. Emili Parras
(Tarragona).—D. Ramón Serra (Barcelo
na).—D. Joán Cucurull i senyora (Sant Ce
loni).—D. Josep Parera (Hospitalet).—Don
Frederic Balart

Narcís Roura i senyora —D. Manuel Me
dalla.—D. Joaquirn Plet (Barcelona).—Don
Ernest Juliá i senyora (Vilassar de Mar).—
D. Francisco Gibert i familia.—D. Agustí
Torelló i senyora.—Don Jaume Campeny
Vis (Tarragona).—D. Miguel Alzamora.—
D. Francisco EstiPlas.— Don Lluís Gime
no.—D Ramon Forun.—D. Gaspar Tremp.
—Don Josep Vila Vidal (Barcelona).
I fins al número vinent.
X.
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fioves
Amb veritable sentiment nostres Ilegi
dors devien enterar-se de la mort dg tres
personalitats il-lustres.
Adhuc apartat del moviment genuina
ment catalá en Sol i Ortega era una perso
nalitat catalana, un home de conviccions,
un polític de renom a Espanya. En Sol pos
seía un talent remarcable.
L'Ildefons Sunol per nosaltres ja té una
significado més alta i més venerable per
quan sentía i era un catalanista convenqut.
Es innegable que la seva intel.ligencia era
excepcional, la seva oratoria impecable i
selectíssima, la seva cultura jurídica im
mensa.

En Sunol anys

enrera

treballá per Cata
el pre
obres i

lunya. En el inoviment catalanista
ciar jurisconsult, hi deixa alguneS

entrels seus amics d'allavors, alguna nor
ma doctrinal. La poca salud o els desea
ganys, preferim creure lo primer, l'havien
allunyat no solament de la política sinó de
tot el moviment catalá. Es ben cert que la
vida den Sunol en aquets darrers anys,
constitueix una nota poc exemplar pels que
treballen i es desviuen per Catalunya en
qualsevol de les seves manifestacions.
Deplorem la mort den Sunol i deplorem
també que'l seu pregonat i indiscutible ta
lent no fós més profitos pels ideals regene
radors que el! professava.
Altra personalitat il-lustre que també ha
baixat a la tomba és en Lluís B. Nadal. No
tenía aquest vigata i catalá de soca-arrel
el nom dels abans mentats, peró en Nadal
deixa indiscutibles mérits contrets. La seva
vida d'austeritat patriótica era tota ella em
pleada per Catalunya i per la seva ciutat
nadiva. El seu nom, el seu esforq, el pres
tava arréu allá on fós indispensable. A les
seves virtuts personals, a la seva hdnradesa
immaculada, a la seva bondat hi unía un
intens patriotisme. La vida den Nadal és
exemplar com a home i com a catalá. Els
joves catalanistes devem sentir la seva mort
i hem de fixar-nos en la seva vida per en
mirallar-nos. No fou un polític peró si un

catalanista,

un

patriota.

La Redacció ;le L'Es-rinADA que'l conei
xía i l'est:mava, sent una veritable pena,
peró l'endolceix el pensament de que l'es
criptor ha passat per davant nostre amb
una vida i amb un accionar patriótic, que
és un exemple vivificant i un record recon
fortador.
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.
A mb la

marca

a

amb Ja Colonia Escolar que resideix aquí i
elsent tots junts convidats amb un boa
brenar.
De tornada de la Font-Vella les Colonies
entonaren vares canvons catalanes fas a
l'entrar a la població, raarxant desseguida a
la Font Picant seguits de dos automobils,
un d'ells cedit per el distinguit estiuejador
don Antoni de Argila, i l'altre per la His
pano Hilarienca, els quals, ornats amb
banderes catalanes, conduien als acompa
nyants, Srs Argila, Bofill, Mn. Ignasi Ro
vira, Pernau, Cutí (A. i F.). Viader Mas i
Ximeno.
A l'Establiment foren rebuts i acompa
nyats per en Josep M.a Roca, seguint l'Ho
tel i varios passeigs, quedant tots encantats
de les belleses d'aquell 'loc.
Al cap de poca estona d'haver retornat
a la vila, allá a les 7 del vespre partireti cap
a Sta. Coloma, en mig de visques a Cata
lunya i a St. Hilan, que iniciaren els sim
panes escolars.
Son directors y mestre ajudant de la Co
lonia els Srs. Crusells y Abella, respectiva
m ent.

Obesitat: curació radical

=

(sens alte

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

rar

Disminució de pes

tats:

kgs.

per més de 4

a

Hem rebut del nostre distingit amic don
Salvador Rauric un exemplar del seu Ili
bre La obra musical del preuat mestre em
pordanés N'Albert Cotó, del qual ens en
ocuparem com és mereix.
També hem rebut la convocatoria als
Jocs Florals de Girona que's celebrarán el
día primer de Novembre. El president del
jurat és D. Miguel deis Sants Oliver i el se
Cretari en Lluís G. Pía.
Hl ha un premi a la millor melodía per a
cant i

piano.

Casa de dos pisos, amb hort i aigua
viva, per vendre, situada al carrer de la
carretera n.° 4.
—

Dirigir-se

a

la mateixa

casa.

—

La Colonia que resideix an aquí, ahir de
bía fer un esmorsar a una font. Avui retor
na cap a Barcelona. Tots els nois han
au
mentat de pes.
Es recomana a totes les persones de
gust el conegut postre Teules inventades
en
l'any 1894 per el confiter Francesc
Trias de Santa Coloma de Farnés, es el
predilecte de entre tots els postres i els seus
m.rits 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 aix?) se vos reco
mana demaneu sempre les de la casa Fran
cesc Trias que's el que té la marca regis
trada i l'inventor. Se serveixen en unes
artístiques capses de Ilauna en totes les
bones confiteríes i en casa del inventor
Francesc Trias. carrer de Vall de Santa
Coloma de Farnés.
2‘7a

Des del

primer de Setembre, els automó

bi,s deixarán d'esperar el tren Ileuger que
surt de Barcelona a dos quarts de vuit del
matí i no més recullirán els passatgers que
vinguin amb el correu que surt a les 5 del
matí de Barcelona. A la tarde continuará

igual.

ez"

Avui es cel-lebrarán les festes Constanti
nianes a l'hermita del bon Jesús de Praga.
A la tarda hi haurá romería a la Roca
den Pla, Jocs Florals al passeig de la Font
Vella i solemne processó de les antorxes a
la tornada de la Roca den Pla. A la nit, se
gons els programes, es fará una vetllada.
Organitza aquestes festes la secció excur
sionista del Comité de Defensa Social.
=

Platja

de la Fosca

a 20

minuts de Pa

(Costa Brava). Tots els dóns de la
natura han fet de la Fosca la perla de
les
lamós

platges

de

Mar encantador de
neta i fi
níssima. Banys de deliciós onatge. Excur
sions a les coves i cales de la Costa Brava
per mar o a peu entre turons, poblats de
pins per caminets llindant la costa. Clima
deliciós.
Es el Setembre ideal venint de la mun

tanya.

Hotel GEROGLIFIC restaurant.
Xalets independents per a families per

temporada.
Un jorn a la Fosca és esplai; una semana
dole repós; una temporada es la salud.
Remi

a:

jorn de l'arribada.
Tartanes

Avío d'Administració.—Es prega als
de L'ESTIUADA que resideixen
fóra de St. Hilan i i no hagin fet efectiu l'im

subscriptors

port d'abonamént ho fassin per rnedi de

gells de

correu,

creguin mes

recader,

o en

se

la forma que

convenient.
es,.9

major transcorreix molt anima
da, notant-se la presencia de molts foras
ters vinguts de pobles veins, malgrat la fes
ta no ofereixi poderosos atractius.
La festa

De Viladrau hem saludat al boa amic i
convilatá Roma Gudayol; divendres estre
nyérem la ma dels amícs Sureda i Puig de
Santa Coloma que passen entre nosaltres la

festa major.
Totes dues orquestres d'Arbucias han
L'Es TIUADA den Lambert.

tocat

Acreditada confiteríad'Adjutori Mon
de Vich prop del passeig de la
Font-Vella. Elaboració diaria de les exqui
sides Tortades.
=

alt,

carrer

Farmacia Nova den Pere Gallardo,
carrer de la Rectoría, n.° 2.
Secció especial de perfumería; especiali
tat en locions, perfúms i sabons de les mi
llors marques extrangere1; A igua de Colo
nia extra, obgectes de tocador, estotxos de
=

fantasía,

etc.
.\

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

es

a

Tauler-Palamós el

totes hores per

bert Baneras.

l'Agencia

A I

La Modernista den P. Ximeno i•Pla
Establiment montat com els millors
del estranger. Originalitat i boa gust. Gran
local nou a la placeta de la Reforma.
=

nas.

6%9

Les

d'aquets

díes i
del dimecres han ocasionat
sortida d'aquest número.
testes

especialment la
un

retrás

en

Escorxador.—Aquesta
mort

setmana passada
158 xais i 17 badells pesant tot

junt 2627 kilos.

vila.

Vingué

amb

un

Regiment

de Girona que di

rigeix el notable músic Sr. Juncá ha posat
en
repertori l'hermosa sardana den Lam
bert L'ESTIUADA.
A u tomovilistes.— Dipósit. de bencina
del «Real Automóvil Club de Cataluna»

Josep Clopés, confitería, Arbucias.
Imp.

Fills

D. Casanovas,

Ronda

S. Pan, 67, Barcelona

•••••••

•

deis automóbils de lá

Hispano-Farnense acompanyada del dig
nissim diputat provincial catalanista i esti
mat amic don Josep M.a Bofill i del jove
corresponsal de L'ESTIUADA a Sta. Coloma

no menys volgut amic don Robert Tor
rent, essent rebuts a l'entrada de la nostra
vila per tota la Redacció d'aquet periódic i
varis estiuejadors, entre ells els Srs. Mas,
Riera, Vidal Vinardell i altres.
Desseguida nostre director, en nom del
periódic els obsequiá una colecció de pos
tals de St. Hilan i a cada un, i en Ximeno
Planas amb un joguet.
Onejant una bandera catalana els nois,
acompanyats de les esmentades persones es
dirigiren a la Font-Vella, ont es reuniren

i

•
••••••¦•

la

eNa

La banda de

=

s'han

el

Catalunya.

transparentissimes aigües. Sorra

E'scriure

e..91

Confitería den Manel Planas, carrer
de Valls, n.° 6. Especialitat en el riquíssim
i acreditat postre Barrets de Sant Hilan.
La millor pasta seca. Sucursal al carrer de
la Rectoría.
=

Visita de la Colonia Escolar Mossen Cínto.—Di

jous aquesta Colonia de petits estudiants i
patriotes que estiueja a Sta. Coloma de Far
nés, va venir a fer una visita a la nostra

7

TM9111
CHOCOLATE-AMATLLER
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_7,

PP.

L'Estilada

4

CEIVTRE

MAGATZEMS EL
de

Melehor,

No

Culf 1 Tarpés

aigua

de l'

5, Ronda Sant Pere, TI.5, (prop del Passeig de Gracia)
13 A_

patireu

deis ronyons,

del fetge, ni pahidó;
viureu sempre sans i bons
si en totes les ocasions,
i al menjar teu us diari

Dipositaris

de Sant

Barcelona:

a

cIT_4crb4.A_

IGLESIAS 1 BARTOMEUS
GRANS ASSORTIMENTS -DE NOVETATS EN

LIJANERÍA,

SEDERIA

LJLENCERÍA

i

gratis

Desaucis

diposit

en

propietarí

metálic al

cada fi de

encara que no 's cobri del

judicials,

inclós aranzels

mes

i

llogater

es

mes

Medicaments quimicament
i

aigues minerals

RECTORIA

NUM. 2

Aigues minerals i especifics
extrangers. Productes vegetarians. Articles d' ortopedia,
purs.

ELIXIR dentrific Gallardo, el millor per

Procurador 1 Administrador: JOAN BONAVÍA
La

totes les farmacies i tendes d'

un

s'entrega la líquidacíó total de la finca

Despatx: ARIBAU, 117, 2.,

en

CARRER DE LA

deíxa

impon d'un

del títol

i al detall

S_sir, 41

finques farmacia !Yoga den ?ere Gallardo

nrimlnlstr2cló de
5'abona 1' arrendament

A-

Sucursal: VALENCIA, 418, 2.n, La

a

del

pais

etc.

l' higiene de la boca

Gran assortit en perfumería de les millors marques estrangeres
Locions i polvos Piver.
Sabons extrafins. —Objectes de tocador
—

Consultori Medie 1 laboratori

Nukolarsan

per

a

analísis d'
de

—

Es el millor remei per
tuberculosi i totes aquelles
amagriment la comsumció.

la curació de 1' anemia, la
malaltíes que porten com a
a

neurastenia,
conseqüencia

orines

—

Reixaeh

Joan

la

Consulta especial per

Com té bon gust i es de efectes rápits, els malalts el prenen bé i
millors metges el recepten.
Se troba de venda an aquesta població, a la farmacia de
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HILJABI SACALM

=EI Dr. Lluis de March, ex-ajudant del Doctor Moure de Burdeos
Nas, Coll
i °renos.
El primer especialista de Catalunya que há posseit aparell electric KINESIPHONIC
del Dr. Maurice de París per a tractar les sorderes per medi de la reeducació del Oid i el
—
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EXPOSICIO

PERMANENT

Dormítorís, Salons, Menjadors, Despatxos,
Cartrer de Sant

etc.
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Pau, cantonada Mendizabal.
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