tt a (I a
lortirá caba bivenbrez
Any VII

El

It

pecte

comunitat; la ciutadanía equival al
desig patriótic, a l'excel-lencia del
sentiment humá, a la posessió equilibrada de
tots els atributs en virtut deis quals
l'home es

's dona als súbdits de

de contribuir al municipi on radi
quen les seves finques. Si la finca és urbana
no més cal fixar-se en que el séu valor va es
tretament unit amb el millorament i amb
l'avenç de Padministració comunal en quan
saneja i hermoseja el poble; si és rústica, el

resideix

'ls

i ademés hi viuen els séus

nía és

procura posar

tota mena

municipal,

ja centralitzant

en

tant

procediments perqué imperi lo que és
just i legal. 1 com remarca l'exposició que

l'Assamblea de Mallorca enviá al ministre,
encara és més irritant l'injusticia si es té en
compte que a les capitals de provincia i po
blacions asimilades, s'els hi suprimeix el cupo
de consums a l'Estat, mentres que als demés
la supresió es va tent gradualment
fins al 1920.
Els propietaris forasters no poden deixar
de tributar allá on tenen les finques i aquest
privilegi injust déu desapareixe o compensar
se. Aixb és lo raonable i lo just.
F.

municipis

Ciutadanía
Veusaquí

la

paraula significativa, forta, in

dicadora d'un altíssim sentit social. El civisme
indica la

posessió deis devers i deis drets

res

ventada

que'l

for

del Vallés compos

Campdevanol,
instalant

a

Arbucies i Sant Hilan. S'está
Hostalric i prompte s'instalará a

Viladra u.
Les conferencies de tres minuts pels no abo
nats
dintre la xarxa, valen 20 céntims i
amb Barcelona, 70 céntims. Aquets son els
preus que interessen més i que fem
pro, com que ja és de supoçar, la xarxa del
Vallés i per consegüent l'estació de Sant Hila

si l'idea d'ordre

en

tots els moments

en

tothom, que és el camí de la justi
cia; aquet és el desig de-1 ciutadá, de l'home
fort i de Phorne moral. L'inmoral no és preci
sament el pornegráfic; el veritable
inmoral, el
més inmoral, es el que te l'ánima tarada, l'ani
ma negre, rublerta de baixes passions
i mals
instins i aquets i aquells no's concreten sola
ment al

sensualisme.

Ciutadanía per tothom. Ciutadanía per tots
els catalans. Que Catalunya s'enlairi tota i es

devingui Ciutat,

llogarets

i els

i les viles i les

urbs forinin la Patria viva entonant el seu
cántic per l'avenc hurná. Que la catalanitat i

inseperables l'una de l'altre, in
fonguin a Catalunya la flama poixanta de la
la ciutadanía

vida.

periódic vilatá que esclata, enguany
tard, pro esclata pie d'emocions patrió

Aixís el
un

xic

tiques,

com

ciutadanía

sempre,

aquí

a

ve a

donar

una nota

Sant Hilan i aprop de la

de

mun

tanya de la Patria. Que l'actual esclat de
L'Esnumpit posi una fita més al treball co
mençat i que continúa: per la cultura de la
nostra

vila, per l'amor

a

Catalunya.
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Una millora
El telefon

a

important

nostra vila

Una de les millores més desitjada i que
cada dia es feia més necessaria era la del telefon
i

telegraf.

La línia d'automóbils establet ta entre l'es
tació d'Hostalric i Sant Hilad havía propor
cionat un medi rápit i cómodo pel viatger. El

tragecte
rats

per

llarguíssim i pesat amb els cotxes ti
la força animal, avui es fa depressa

cómodament,

costant el mateix preu al passat

ger: amb el automóbils ha sigut possible que's
sortís de Barcelona a les 7'21 del matí en lloc
de l'hora inconvenient i intespestiva d'abans,
arribant a aquí un hora més aviat, malgrat
la sortida molt més tardana de Barcelona.
Mancava que Sant Hilan i tingués aquel!
medi rapidíssim de comunicació sense nece
ssitat de traslladar-se.
La manca de telefon colocava a la nostra
població en una situació d'inferioritat i suma
ment desvantatjadora. Per aixó tan bon punt
tinguerem automóbils els nostres homes en
caminaren les seves gestions per fer arribar
fins a nosaltres el fil del telefon o del tele

graf.
Després

ri está en
nínsula.

Núm. 73

comunicaçió

amb

totes

les de la Pe

Actualment la estació telefónica de la nostra
vila no té carácter públic oficial encara, per
teneix el seu funcionament a la companyía
d'automóbils Tals son les breus noticies que
avencem
d' aquesta important millora, que
tots els estiuejadors i aimants de la nostra
vila rebrán amb gran satisfacció per la molta
utilitat que té i la comoditat que representa.
Per acabar solament volem fer constar, amb
íntima complacencia, que ella es deu als treballs
i a l'ajuda material que hi han aportat molt
especialment la Casa Saleta i l'empresa d'autos
La Hispano Hilarienca.

d'injusticies. Ciutada

una

cultura per

raó

nant

una

La civilització per les planes 1 pels cims,
pels poblets i per les ciutats, l'educació i la

del centralisme, el qual per lo
mateix que ho concentra tot a Madrid, pas
sant per una gerarquía simétrica i que unifor
ma totes les coses, com si el territori de l'Es
tat fos un pla, i les seves gents idéntiques en
virtuts i vicis, inclinacions i temperaments,
troba molt bó que'l municipi petit desapareixi
perqué és un estorb i una nosa, perqué dóna
feina a les oficines plenes de burócrates me
cánics. No hi veieu al burócrata estantís em
penyent als altres funcionaris i aquets com
plaguts en tot aixó? Qué hi fa que'l municipi
sigui una entitat natural i real amb perfecte
dret a la vida, si fa nosa!
Es varen suprimir els consums i per a subs
tituir-los lo millor que tenen els pobles és el
repart veYnal i aquest és un bon ingrés si els
propietaris que viuen fóra hi contribueixen en

tributessin i el municipi no disposés de me
dis. El propietari estant a ciutat no havía de
pensar amb rés del poble; les cases, que deu
ríen pagar tota la contribució al municipi, els
camps i els boscos no teníen cap Iligam amb
la vila ni amb la gent de la vila.
Contra aquesta injusticia ja s'han aixecat
molts ajuntaments i s'han reunit en Assam
blea per a constatar la seva protesta determi

i

que's revela.

gonyosíssim

d'una R. O. hi pos á tota mena d'obstacles, que
la qüestió era quels propietaris forasters no

ciutadans,

próxitn, l'interés per la cosa pública, l'afany
de progrés, tot aixó és ciutadanía que tanca

es

a la seva
riquesa que radiqui al terme
municipal. La llei municipal ho permetía, els
pobles ho trobaven just, peró el ministre no,
i el dia primer de Desembre passat per medi

son

xarxa

següents pobles: La Garriga, Figaró, La
Admetlla, Sant Felíu de Saserras, Castellter
sol, Lliná;., Palautordera, Sant Celoni, A igua
freda, Cardedeu, Centellas, Vic, Tona, Sant
Juliá de Vilatorta, Folgaroles, Roda, Manlleu,
Torelló, Sant Quirse de Besora, Sant Hipólit,
dels

•-•

dintre la societat que formen els homes i els
pobles, les comarques i les nacions. L'amor al

d'entrebancs
i uni
formant la seva vida per complert, sinó anant
dreturerament a la seva desaparició; deixant
lo sense Hisenda.
I no 's cregui, aquesta absurda conducta
segurament no la dirigeix cap orientació, ni
cap criteri. Es lo més fácil que sigui fruit ver
no

no

Forma part de la

II

qualitat espiritual, és el triomf de
lo espiritual, és la serenor de la vida humana,

Aixó és ciar per nosaltres, peró no ho és
tant pels ministres de l'Estat espanyol. Aquets
des de fa temps sembla que no tinguin altra
deria que la destrucció deis municipis petits.
I resulta que mentres tots els tractadistes i to
tes les noves concepcions inspirades en la rea
litat, donen una grandíssima importancia a
l'entitat territorial Municipi com a germen
históric i actual de les més fondes promo

l'acció

les ciutats i

vius i sobre les realitats

cossos

men, com

operaris i obrers.

cions, resulta, déiem, que l'Administració

en

l'Estat. Hi ha gent que

generalment la relació que existeix entre l'Es
tat i els individus que'l componen és
pura
ment, fredament, jurídica. L'Estat avui en día
encara és a voltes un artifici, que obra
sobre

propietari está directament obligat a procurar
el millor bé del Municipi, ja que en ell hi resi

a

normal de la colectivitat.
El ciutadá no és exclussivament el
que viu
les ciutats, ni és tampoc la denominació que

a

propietaris

panyola

la

a

un ser

No hi ha dever més just, més posat en raó,
més legal, podríem afegir, que'l que tenen els

riquesa

riztiu

més afinat

propiciar foliaste!,

seva

Periódic Nacionalista

Sant Hilan i Saealm, 10 Juliol de 1914

i el

deix la

burani

441,

de molt bregar s'ha obtingut lo que
's desitjava. El telefon está instalat des del dia
27 del passat mes.

Obrwa,

patriótica

L'historia deis darrers anys del nostre moviment nacionalista és la d'una lluita obstinada
i constant per a l'enaltiment de la nostra vida
ciutadana. Mercés a aquest esforç, les tórmules de la democracia ja no son a Catalunya
lletra morta, sino que, per primera vegada a

Espanya, han

encarnat

avui,

en

la realitat

po'ítica

nosaltres, ni'l suft agi és
ficció, ni'ls drets d'assbciació i de reunió

viventa. I
una

entre

redundancia legal, ni'l control de l'opipública
nió
és una aspiració utópica, ni les
Iluites polítiques son plets académics o tranvana

zaccions de concupiscencies.
Reneim aquest progrés realitzat al impuls
d'un ideal, perque ell al mateix temps que
proporciona al nostre poble l'arma poderosa
per a la conquista de la llibertat que reivindica, el capacita per a exercir-la. Pero notem
que no está tot fet; que no tot han sigut glo
ries, ni avenços, ni progrés. I que avui encara
un observador imparcial
ha de remarcar, en
la nostra vida ciutadana, defectes i pecats que
la degraden. Fixeus-hi. Observeu una cam
panya electoral. Llegíu amb assiduitat la nos
tra premsa. Seguíu-les campanyes que's fan
al servei d'un interés o en defensa d'un ideal.
Veureu com massa sovint la passió pren
el bloc de la raó, i la violencia sustitueix al

llegítim entusiasme;

denigra, i'l ca
s'embruteix al poble amb glolleríes de concepte i de paraula.
No és l'atac polític, noble i enlairat, a les
idees oposades, ni la crítica ni la censura deis
actes ageas, ni la defensa veement de solucions determinades; sino la provocació, l'insult, l'instigació a l'a atentat i a la violencia,
l'agravi inferit a l'honra de ciutadans digníssims.
No hem de furgar gaire en la nostra memoria per a trovar-ne repetits exemples. Pero,
amb tot i la seva gravetat, aquets excessos
lumnia

a

l'adversari i

com

se

com

tenen encara

una atenuant en la
passió quels
i que'ls inspira. Es encare pitjor mal el
d'una part de la premsa de Catalunva, que no
ja en els moments de passió i de Iluita, sino
mou

en tots temps,
correntment, prescindeix deis
respectes deguts a les persones, confonent

l'ingeni

amb la procacitat,
desemfré amb
l'ausencia de prejudicis. Jo trobo aixó d'una
gravetat extraordinaria. No solament perque
la força de difusió de la premsa intensifica
l'injusticia, sino perque'l procediment fa adeptes, contagiant als professionals i pervertint a

públic.
No vui acusar a ningú ni fer alusions concretes, perque no és el meu ánim promoure
polémiques, sino senyalar, desapassionada i

imparcialment,

mal

que en poc temps ha
fet lamentables progressos. Fa pocs anys hauría semblat desemfré lo que are passa per
senzill atreviment; coses que hauríen sernblat
un

inadmissibles

en
un setmanari
satiric, troben
avui aculliment en les planes dels diaris. Per
aixó jo crec que és indispensable posar un

terme

l'impunita:

de que la difamació disa falta d'una sanció
legal, és precís que'l cos social hi apliqui
aquella sanció amb que les societats no cofruta

a

a

casa

nostra; i que

rrompudes castiguen els mancaments a les
regles de mloralitat, que no tenen més coacció
ni més sanció que l'honradesa de la massa.
Hem de contribuir-hi sobre tot els naciona
listes, els que volént per a'l nostre poble la Ili
bertat de regir els seus destins, estém conven
çuts de que no hi ha autonomía ni llibertat
sino en un poble capacitat per a exercir-la;

que'l triomf de la nostra causa, abans que un
problema legal, es un problema de força i de
virtut colectives; i que pitjor que totes les
lleis contraries a
del nostre poble
contra

Catalunya, fora
o

l'enviliment
la falta de reacció social

l'injusticia.

Es aquesta, companys de L'ESTIUADA , una
gran tasca a realitzar. Contribuir-hi es fer
obra, no sois de moralitat i de sanejament, si
no també de sa i fecón patriotisme.
J. VENTOSA I CAL VELL.

Un altre any, im
...ja van set! 1 sembla que era ahir que co
mençavem; ?no fa lector amic que vens se
guint-nos amb tanta simpatía?
Al cloure l'article del derrer número de
l'estiu passat, no sabía com despedir-me.
Dient amb Deu siau? Dient Arreveurer? !Arre
veurer! !Ja ho veus!

Aquí som refermant aquella santa contiPui
aquella santa perseverancia de que parla

tat,
va,

creient-la

tant

necessaria

en

el

cas

de

L'Es-rtuADA, un cas excepcional d'orientació
local, d'afirmació serena, que altra cosa no
necessiten les iniciatives que han arribat a
el pabelló d'una cultura tan ben en
caixada en el nostre ambient rural que és en
aquesta vila lo que el més Len entés imperia
lisme en la capitalitat de nostra Catalunya ben
amada.

plantar

La labor nostra

s'escau, precisament,

en

el

temps de la recolta; i aixís cada hú porta la
garba que més mota fa en el séu camp predi
lecte. La neu del desengany, ni del tedi pod
rés contra l'abrandament d'aqueixa onada
venívola que ho recull tot en el tempest
mar de la vida, per a filtrar-ho
en Pare
platja de l'estudi, laboratori de la més fa)
ra activitat.
Encar que aquesta's concretés en r
condensant-la en triada antología, tot
tra

gloria passada, adhitant-hi

sa a

tret

d'estudi i

lo
fóra

tot

investigació,

fitable la nostra tasca, el nostre af
és sement per la formació detiniti
tre renovellament a base d'espiri'
Tota energía, tot afer, per fi
volença que sía encaminat, n(
átom d'eficacia sense'l foname
tir anímic.
En l'estol del nostre labor

pensar-nos-ho

hi hi
dos eminenci
riar i filosofar les coses p
lista en la Botánica, que 1
sense

aidar-nos,

a

L' Estivada

2
la nostra comarca, i a altre especulador cien
tífic que encamina el nostre Observatori que
vé donant, recullen avidamentels que gus
ten de les comparacions climatológiques. da
tos aprofitadors en l'afer que tendeix al des
cobriment de tots els secrets de Natura.
Carreras i Candi, Miret i Sans, Cadevall,
Fontseré... noms gloriosos, nimbats de pres
tigi, que són ferma garantía de nostres tles

vetllaments. ?I podríem ara deixar sospés,
aquest bell inici? ?No cal el més suprem es
fofa:, i, si arriba'l cas, el més cruent sacrifici?
L'alenada cálida del ventijol d'aquest mes xa
fogós i engendrador de promeses sembla que
porta l'assentiment del formidable estol
em
de aimants del gloriós pervindre de la vila
nostra; i és per aixó que mes paraules brollen
del més falaguer optimisme. Po

la corrent
de nou a la feina, cada hú en el séu
lloc senyalat, i'l qui no n'hi tinga que's sumi
al que millor Ii sembli que respón a una bran
activitat. Som a l'acoblament
ca de la llur
a

sem-nos

anyal.
m'ha

El crit del

ardit

nostre

trobat bent desvetllat

i

a

Sien aquestes

guir la
post obligat de: —!Present!
tasca

capdevanter,

-

punt per

a

se

paraules
per

no

el res
mereixer

la llista.
som! i... !a la feina! amb tot el da
nostra
forta i sanitosa joventut Un
la de la
batec del cor fa extendrer les ales del nostre
entusiasme i de la nostra inquietut per creuar
els espais lluminosos de l'ideal nostrat.
ratlla

a

!Aquí

ANTON
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Aigua pícant
Cóm començar aquesta seceió? De qué
lar? Perqué un no sab pas de que escriurer
ni a qué referir-se. 1 aixó que no'n falten de
qiiestions! Peró Aigua Picant está dedicada a
l'estiueig i aquest encara no _floreix lo neces
sari per a posar-nos unes notes al nostre da

par

vant

Podríem

referir-nos al temps passat

o a

s'apropa i augurar, i volar
fantásticament, perqn1 la ploma és fácil a les
la mesada que

les divagacions donen tre
ball també, un treball de concentració en sí
mateix. I nosaltres no estem disposats a po
sar-nos atentíssims tot guitant l'estiueig; que

divagacions, perb

aquest ja tenim

dit que sempre

és-quelcom

es

blaimat, quelcom lleuger i frévol. La dita ja

popular

de la María Fuster és una gran sen
tencia.. amors d'aigues..., i aquesta sentencia
la poden jer extensiva a tot lo de l'estiueig,
menys a una cosa; menys als afectes de l'ai
gua picant, que perduren sempre.
Per aixo no volem posar-nos a mirar l'
Agost animal i turbulent, i si el Juliol té una
faisó estranya de preparació, i de quietut pels
estiuejadors que prenen l'aigua nosaltres que
,

hem arrencat el vol mirarem el cel i les

mun

tanyes plenes de verdor i matarem el temps
pels passeigs i per les fo,nts, per la Font-Vella
sobre tol.

Per la Font-Vella, que mig solitaria enca
ra, té lotes les belleses del bosc i de la ciutat i
els dematins quan s'escoten atrevidament uns
raigs de sol per ella s'alegra com si estés
ubriaga, mentres les tardes pren el séu caient

normal, el caient de les boscuries que són

un

espeetre cap al tard. A la Font-Vella l'home
hi ha jet una caseta, hi ha posat unes taules
de marbre i ha devingut un lloc bellíssim de

fruie.ió; peró

quan mireu els arbres i penseu
amb les valls i les muntanyes, les taules vos
destorben i quan guaiteu les taules, el pla
?'en cuidat i net, i els caminets amb barones,
els arbres vos acompanren dolçament. Si fos
sím filosops deduiriem que l'home déu anar
amb la Natura, déu
naçar-la: les taules
ésser una amenaça i

o

ro'

Vt
noS''

maneta,

traidoría.

simpátiques, elegants i serLyilles., fa
encisador aquell lloc que té la majes
bose en mig d'un lo ciutadá.

„neo°o
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oposar-hi una acció igualment violentado
ra, igualment sangonosa. I al proclamar que
l'amor, que és la expressió de la vida de la
Naturalesa; és la única acció perfeccionadora
a

de la vida de les societats, presenta aquest
amorós sentiinent coro la sola arma que déu
esgrimir-se per a la redempció del dolor que
plana damunt deis homes i damunt de les na

Un llibre d'articles, revelador de fermesa i
de conseqüencia en la defensa d'un ideal, és
quelcom que halenta i conforta l'esperit de
caigut davant l'actual naufragi de sinceritat i
d'honradesa polítiques. Quina de les més cap

cions.
I aquest amor es revela en la obra del doc
tor Martí i Julia, amb l'absencia de l'odi i de
tot altre enverinat sentiment per als qui's pas
ambició
sen al camp enemic per la migrada
cobardía.
Té
per
i
qui
claudiquen
de l'éxit els
biológica
visió
l'illustre doctor una tan clara
del curs de la vida social. que al séu pit no hi

dals personalitats directores deis partits poli
tics catalans tindría prou gosadía per a firmar
avui les seves categóriques declaracions de
ahir, i no pas aquelles d'accidental táctica o
procediment,
les que deuríen ésser in
commovible i fonamental base ideológica?
Heu's aquí el mal deis partits polítics de
Catalunya; heu's-aquí el séu principal defec
te, S'ha despertat el poble al toc deis clarins
d'un ideal dignificador i quan la gran massa
ha sentit en el séu sí les estremituts de la en
carnació en.ella del noble anhelar aquella vi
sió que li havía fecondat l'anima, s'ha deturat
el séu triomfant caminar amb els cops de pe
dra de les baixes passions, escapcant els ideals
i apagant amb el fang de l'intriga i de la clau
dicació aquella pura i roja flama espiritual
que havía conseguit encendre's en el pit dels
humils.
I és que s'emprenen camins sense sapiguer
on menen i és que's proclamen directors ho
mes en els quats no ha arribat a realitzar-se
aquella fusió de l'ideal amb la personalitat,
que determina el carácter. indestructible del
veritable guiador de multituts.
Manca

gairebé

en

la totalitat dels

nostres

polítics, aquella base ideológica que és, ferro
els moments de confusió i de dub
te, i que déu informar amb la seva essencia
sempre pura, sempre inmixtificada, tots els
moments i totes les actuacions.
Aquesta fusió de l'ideal amb la personalitat,
aquesta encarnació de l'ideal en l'home, s'és
plenament realitzada en el doctor Martí i Ju

aguant

lia; per aixó en l'ample curs de la seva actua
ció no és possible trobar-hi ni vacil-lacions ni
desviaments; perqué l'home fort, l'home con
dubta mai de sí mateix. I creure
en sí mateix en el doctor Martí i Julia és creu
re en la seva ánima, és creure en l'esperit Ca
tala, és creure en Catalunya.
I ehl creu en Catalunya, amb una fé que po
dríem calificar de científica per contraposició
a la re religiosa. I aquesta fé traspúa a la seva

cient,

pot niar més que una profonda pietat per
aquests éssers que han sigut designats per

•

no

obra aclarint-la d'una suau serenitat; aquella
serenitat que brolla del pie convencíment del
triomf de l'ideal, com d'una cosa fatal i inevi
table que va entrant victoriosarnent en la con
ciencia de la humanitat i que aveno amb fer
l'etern i indompta
ma obstinació a travers de
ble laborar de la Naturalesa.
Per aquesta fé que la illumina, l'obra del
doctor Martí i Julia és una obra de sinceritat.
Parla de Catalunya enaltint les seves virtuts,
mes també mostrant amb tota valentía i amb
prejudicis que
cru realisme els defectes i els
socials
i que tant
nostres
classes
corquen les
encara
que
com
l'acció visible de l'Estat
són els
molt directament en provinguin,

a

de les roses primaverals, deia: «No vui saber
qué
com pensa el meu germá, no vui saber el
vol, no vui jutjar-lo. Cada un deis meus ger
mans és per a mí quelcom de sagrat perqué
veig la Patria en ell...»
Per, aixís com al poeta encantat d'aquella
revelació, l'amor el feia impotent per a tota
lluita, la obra del doctor Martí i Julia diu com
és Catalunya
Peró aquesta Ca
mateixa»... Mes, afegeix:
talunya está plena de prejudicis i és crudel en
els esclaus. Vaig a
vers la bondat com tots
redimir-la, encenent l'amor a la llibertat en
l'anima apagada del meu germá de patria.

Maragall: «El• meu germá.

en

—

—

MANEL

El
una

«Grop Sport-Hostalric» ha organitzat
diada deportiva pel vinent diumenge, que

faca amb el següent programa:
Matí.—A les nou, solemne ofici amb acom
panyament d'orquestra. A les déu, Cursa ci
clista de resistencia, otorgant-se un premi d'
honor consistent en una Copa, galantmern
ofert per l'excellentíssim senyor Baró de Cua
dras a qui resulti vencedor. Als dos corredors
que segueixin en ordre de mérit, s'els conce
dirá, respectivament, una medalla d'argent i
una de bronze. El trajecte tolal sera de 66 ki
lometres. Acabada la cursa es tocarán sar

danes.
Tarda.—A les tres, Carrera de cintes en el
Passeig de la Miranda de Tordera, ofrena de
distingides damiseles. A continuació tindrá
lloc la Cursa de lentitut, otorgant-se un Pre
mi ofrena del «Grop Sport».
A les cinc, extraordinari partit de football
entre el Primer team del «F. C. Granollers»
i el team blanc del «Grop Sport», disputant-se
la Copa otorgada pel Diputat a Corts d'aquest
districte, D. Joan Ventosa i Calvell. Acabat
el partit s'executará una escullida audició de

a

exercir a la societat les baixes i innobles fun
cions que la vida de l'organisme reclama.
I concretant-ho al cas de Catalunya, per aquest
camí el doctor Martí i Julia arriba a aquella
clarividencia a la qual per la florida ruta del
sentiment arribava en Maragall un dia de St.
Jordi quan dolr:ament emportat per la olor

en

ALCÁNTARA I GUSART

sardanes.
Nit.—A les déu, ball íntim en el local del
Centre.
El diputat provincial don Pius Cabanas de
rrerament ha ofert un regal que constituirá un
segón premi en la cursa ciclista de resistencia.
Són en gran nombre els inscrits per la cur

ciclista, entre ells algún jove de Sant Hilan,
així coro també per la carrera de cintes, fent
preveure tot plegat que la festa assolirá un
sa

gros éxit.
En

mig

de la més gran animació han
transcorregut els dies de la Festa Isdajor d'en
guany. Tots els festeigs s'han vist concorre
gudíssims, donant en ells un relleu d'atraien
ta alegría les nostres gentils datniseles que
s'habillaven amb aquella elegancia i distinció
—

quels

hi és característica.
Fou molt huida la processó que tingué lloc
el primer día.
La notable orquestra «Escolans de Sant Sa
durní de Noia» toca en els concerts un pro
grama selectíssim, mereixent una especial
menció l'execució admirable de la Rapsodia
Ungara de Liszt i l'overtura Freischütz de
Weber. Es digne del major elogi la tasca em
presa per aquesta orquestra en pro de la pu
de l'art musical, qui defugint d'aparen
ces de popularitat está creant la seva escola
d'educació musical.
El tercer dia de la festa fou tot ehl dedicat a
la nostra hermosa darna, constituint la nota
rnés popular i catalanesca. Era encantador
contemplar la immensa gernació que acudí al
bellíssim paratge de la Font del Ferro, que en
la més fraternal barreja donaven esplai al Ilur
esperit. I quan el preludi del floviol anuncia
l'hora de danr:ar era arribada, ben
va que

mesa

Sant Kilari Sacalm
Vila, tu que com flor ufanosa de bál
sem
salutífer, Ilueixes cofoia, redressan-te
maravellosa i amb dalit, entremig de xamosa
Bella

vall arreu, arreu encatifada per gerda tofa
bellament esmeragdina; plácida esdevens a
tot-hora.
Atraus com Fada miraculosa a les presen
tes generacions, que sedollenques de vida i
plaer, van a xuclar en les fonts de l'encontra
da, el néctar mirífic, que després de recorre
per les puríssimes déus enclaus
trades en els macisos granítics i esqueiosos de
les diferentes sostrades geológiques que's sos
tenen; brolla crestallí com ansa llisa de vidre
trasparent, en paratge frescal intensament gor

bombollejant

nit per onsevulla, amb l'atapaYda garlanda
que ofereixen les ombrívoles boscuries que'n
ton redós exuberantes creixen.
Captives, oh! bella Vita d'aire encisador,
captives sí, amb ardent desig i portes a ton
clós amb insólit anhel, als qui per a conseguir
ambrosiac corno' necessiten saborejar la saya
goridora que a gran regalima per les porten
toses escletxes overtes en el lleu del roqui

prompte

se

formaven rotllans que

anaven en

grandint-se.
Coro penes que Amor enfila per fer-s'en un
collar, segons escrigué el genial poeta.
Com a digne coronament de la Festa durant
la nit s'en bailaren a la Miranda del Tordera,
allí damunt la dolr:a quietut d'una serena nit
d'istiu i al bell clar de la Iluna, que semblava
enviar-nos un somriure de simpatía; les notes
de la més bella de les dances repercutíen per
l'espai plenes de majestat i de grandesa, que
s'hauría dit que la santa Natura va venir a do
nar-li la

seva

definitiva

consagració.

M-1§-111
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factors de la nostra descatalanitza
ció, de la pérdua del nostre carácter, amb la
qual pérdua passem a ésser element negatiu
per al progrés de la humanitat, que sí avença
és mercés aquest constant desequilibri pro
duit per la diversitat característica de cada un

principals

deis pobles de la terra.
Parla el doctor Martí i Julia amb la dóna
catalana i ni la suau delectança d'aquest espi
ritual col.loqui amb la verge gentil, mare fu
tura de la Catalunya esperada, torba la seva
sinceritat: —Ets.dolr:a i formosa coro les nos

diu;

peró portes

nostra

akt

fi esmola les seves Ilances. A l'ac
ció de violencia quels grans poders exercei
tempera
xen sobre els Ilurs sotmesos, el séu
s'avé
ment profondament huma i bondadós no

LB risTil IIÁJOI

NOTIS

no

agressivitat

energíes espirituals que'l crearen.

,s
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att

poden

Editat per la benemérita «Associació Cata
lanista de Gracia»,,aquesta primavera s'ha po
sat a la venda un volum d'articles publicat
pel doctor Martí i Juliá durant aquesta agita
da etapa que va des de la mort 'de la domina
ció espanyola a Cuba i Filipines, amb la pre
madurada florida del Catalanisme polític, fins
a les pregones commocions socials que om
plen d'inquietuts la vida catalana d'avui.
Per Catalunya es titula aquest llibre; i amb
aquest tíbd són admirablement coronades les

es,

tal d'un

'

una

certs moments

arriba mai a fer-la
trontollar la encesa passió deis séus grans
amors i deis sé"us fervents odis. Per aixe) si la
exaltació amorosa no la pertorba, tampoc la

aquesta integritat que

Una obra de Renaixement

muntanyes
l'anima la superstició i la inferioritat de una
vida rústega i resignada.—
Arrán de la mort den Salmerón, quan tot
latalunya falsejava la veritat per a forjar elo
gis sobre-nats, tan sols la veu del doctor Mar
tí Julia va aixecar-se demanant justicia per
respecte a la memoria den Salmerón i a la

rán més

belt

,

en

no ame

La F011i- Vella aquest istiu tindrá un nou
atractiu que acabará d'arrodonir la seva be
Ilesa. La Carmeta, que no més teja de servido
ra els dies de festa, aquest any deixará el ta
ller de planxadora tots els dies i anirá a la
Font- Vella a servir ametlles i xacolata, o un
dinar. o un brenar. La Carmeta i la seva ger

-

,

ajudar-la, pero

La evolució del Nacionalisme Catalá

n"""°"1""°""1

tres

—

—

encara

a

dignitat

En la

seva

de Catalans.
obra hi resplendeix

sempre

sser.

Brego'
ets

de

ensems

repós esplendent pel desvalgut,
copdiciada !oh! Vila xiroia, no

tantsols per la gent de la terra, sinó que tam
bé per aquella de llunyanes encontrades que
volent assolir en la preuada calitat de tes
aigues miner-medicinals principalment i en la
delectable solitut que regne en les frondoses

aubagues

de castanyers esteses per les serra
lades deis contorns, la salut corporal i la tran
quilitat espiritual; en ton clós fan estatge.
!Oh! Vila excel.lent de molts ben aimada, jo
qui soc deis teus aimadors, voldría véuret po
ble conscient; entussiasta i verament aimador
de tes Ilibertats i de tos drets; resorgeixi amb
joia esclatant l'auba redemtora i allavors el
poble fidel cumplidor de sos deures assolirá
lo que tots desitgem i veura sa Vila sempre
rica, sempre tranquila, mai confosa i en tot

temps exuberanta,

esplendenta i plena.
A.

Vdadrau,

5

Juliol, 1914.

ARIET.

Bilis i miraos qui
911
pille [12 Saut Hilad i rodalía
Quan el dia creix el fret neix.
Per sant Tomás agafarem el porc pel nas.
Per sant Macla tanta nit com dia.
Per santa Magdalena la banana es plena.
Si vos tenir bon ayé. fes-los a la Iluna plena
del gener.
No és bon Juliol que'l raini no tingui bemol.
Per Nadal cada ovella a son corral.
Per sant Vicens el sol entra pels torrets i allá
on no hi tocará ni casa ni vinva no hi vagis
a

plantar.

Per santa Llucia un pas de pussa.
Per Nadal un pas de pardal.
Per Ninou un pas de bou.
Per sant Esteve un pas de hebra.
Nadal sense Iluna, de cent ovelles en torna

una

L' Estitiada

3

4111¦10.

(indica aquestaelita el fervor per la diada de
Nadal que'ls feia considerar aquella nit sen
se Iluna, com
una profanado i per conse
güent l'any havía de ser dolent).
Al temps de batre mira on llampega, si Ilam
pega a Llancá pluja l'endemá.
Si

surt al dematí
vespre pára-li la
St. Martí).

pára-li el brai:, si

(es

testa

refereix

a

surt al
l'arc de

Pagés Iluné

mai ompla'l grane.
Neu rodona d'altre en dona.
Any de neu any de Deu.
Mala anyada dem-li passada.
Quan el Montseny blanqueja més bogeja.
Pel gener s'hi assenta com un cavallé. Pel fe
brer fuig com un cá llebré (es refereix a la

neu).
Març carregat de fiascos.

Febrer i

A la Reina de la festa
(Improvisació)

siguin demanats.
des

Als

duenyos

d'Hotels i fon

especialment preguem que procurin

els

dimecres a la tarda tenir confeccionada la
'lista i a punt d'entregar- la a l'empleat que
en

nom del periódic passa
I comencem.

Enguany pel retrás

a

recullir-la.

amb que

surt

L'EsTwa

alguns noms de les persones que
vingueren pel Juny, peró no obstant procurem

DA

mancarán

tots els arribats aquell mes i
que's troben entre nosaltres. En conjunt, a
pesar de que'l temps no hi acompanya, el

donar noticia de

d'estiuejadors

és ben notable i es pot
afirmar que no és pas inferior als anteriors
anys. En canvi pels anuncis d'arribades pro
peres i pels lloguers de pisos i habitacions es
pot augurar una espléndida i grandiosa con
correncia, segurament superior a tots els is
tius passats si's té en compte que malgrat la
edificació constant quasi tot está demanat.
Ja fa alguns dies que's troben entre nosal
tres per a passar aquí tota la temporada don
Tadeu Cardona; don Marcelí Soler, la seva
senyora i neboda Assumpció Corbera; don
Lleonart Augé i senyora, i don Lluis Dalma
ses i familia, que s'hostatja a la magnífica tor
rre de Sant Miguel de la seva propietat. Tam
bé han passat alguns dies a Sant Hilan i per a
tornar més endavant don Francisco Buxó i
senyora.
nombre

Anton Bastius (Barcelona).—D.' Dolors
Bertran (Mataró).—D. Crisanto Pérez i donya
Petra Perez-(Barcelona).—D. Bernardí Ballús
D.

tots

(Torelló). D. Frederic Corell i familia (Va
lencia).—D. Manuel Herrero i familia (Barce
lona).—D. Lloretn Torner (Barcelona).—Don
D. Joaquim Montagut (Barcelona).—D. Jau
me Ripoll (Parna de Mallorca).
-

Srs. de Gassó; de Gimeno (Castelló); de
Leon (Havana). •—D:,•ctor Bolinches (Valencia);
D.' Ahgela Pastor (Barcelona).
D. Josep
—

(Barcelona).—Srs. de Balaguer (Barcelo
na).—D.
Ferrán (Barcelona).—Srs. de
Homs (Mallorca).—Srs. de Beltran (Barcelo
na).--Sr. Ballester i senyora.
011er

Fa pocs dies arriba al Balneari el distingit i
celebrat saineter valenciá D. Eduard Escalante
al qual donem la més efusiva benvinguda desit

jant-li sigui inmillorable el séu

tiueig

acostumat

es

Sant Hilan.
I a tots els estiuejadors la nostra cordial
cordial benvinguda.
a

ILARIENC

de l'Ensenyança Catalana», desitjós de
de cooperar a les patriótiques tasques d'aquesta

tectora

Associacio amb quelcom més que una modesta
quota anyal, d'acord amb les entitats saba

dellenques «Lliga Regionalista», «Centre de
Dependents del Comen; i de la Industria»,
«Academia Católica» i «Orfeó de Sabadell», el
«Centre Excursionista del Vallés» i l'«Agrupa
ció Regionalista» de Terrassa, ha convocat, un
«Concurs de lectura i escriptura de l'idioma
catalá» per als nois i noies de la Comarca Va
Ilesana.
Dit concurs s'efectuará per la festa

major de

Sabadell.
e."

La «Societat de gramofon francés» esta
blerta a Barcelona ha impresionat l'hermosa
sardana den Lambert L'Estivada, que tant
-excelent acullida ha merescut a tot arreu.
Com l'istiu anterior, també tindrem el goig
d'hostatjar al distingit i estimat mestre com
positor, que dirigirá un notabilíssim tercet als
salons de l'Unió.
es"

-

Sent reina de gentilesa
reina't fan deis Jocs Florals:
del doble reinat l'empresa
no és corona que molt pesa
altres

com

corones

Han arribat: don Jaume Peró.—D. Sebastiá
Carreras i familia (Girona).—D. Miguel Gal
cerán i familia.—D. Josep Catestl's i familia
(Sitges).—Sra. María viuda de Santaló i filla
(Barcelona).—Familia del general Barraquer

reals.

La

teva doble corona
és pas d'or i pedrería,
és de molta més valía
que la que als reis gloria dóna:
la teva és de... simpatía.
no

(Barcelona).—D.

Narcís Socias i filia (Ven
drell).—D.a Dolors Mir (Barcelona).--D.° Do
lors Batlles de Gabaldá (Constantí).—D Feliu
Farré 1 senyora (Barcelona).—D. Miguel Gon
zález i sényora (Valencia).—D. Leandre Mar
tí (Tarragona).—D.' Dolors Ribas (Sans).—
D.' Obdulia Marlés de 011er i familia (Barce

I simpatía n'és flor
que no's compra per cap preu:
és essencia de l'amor,
és dó que regala Deu
a la hermosura del cor!...
I del

teu cor

lona).—D.

Narcís Colom í familia (Sans).—
D.' María Vaquer i fills (Palma de Mallorca).
També fan estada a la nostra vila D. Josep
Marimón i senyora, que vingué amb el séu
luxós auto particular (Havana), i D. Manuel
Alayo, senyora Marimón i fills (Vilafranca del

l'hermosura,

raig de llum de la més pura,
pren
tot

per mirall
cap treball,
de dok:ura.

ton rostre

d'on vessa,

torrent

un

seu auto de propietat arri
bá el conegut fabricant i comerciant de Bar
celona D. Josep Feliu, el qual, com de costum,
passa regular temporada a Sant Hilan.
Hem tingut el gust de saludar a D. Guillem
Cavaller i senyora (Barcelona).—D. Enric Ne
bot (Lleida).—D. Artur Escudero i familia

Panadés).—Amb el

sens

Encara que sols d'un día
el teu regnat se decreta,
presidint la Poesía,
!no oblida mai el poeta
la ma que'l llorer Ii envíal...
_

(R. Argentina).—D. Joaquim Camps.—Don
Joaquim Bargalló (Barcelona).
D. Antoni

L'il-lustrat metge del Balneari don Candi
Pena va elegir una comunicació sobres «Les
aigues minerals en la litiasis urinaria» en el IX

Notes comarcáis
Viladrau.—Es pot ja donar com a cosa
segura l'instal-lació an aquest poble d'una línia
telefónica a cárrec de la C. Telefórica del
Valles. Aquesta línia s'unirá amb la Xarxa
Peninsular i d'aquí es podrá telefonar onsevu
Ila que convingui i hi hagi com es natural esta
cíó receptora.
A l'Ayuntament d'aquest poble ha sigut re
galada del conegudíssim industrial D. Josep
Pradell una hermosíssima Placa, obra del
seu
germá el reputat escultor D. Damiá, que
representa el bust en relleu—fós en bronze
del benemérit Patrici Dr. D. Valentí Garulla,
Rector de l'Universitat Literaria de Barcelona.
Aquesta artística i elegant Placa s'és col-locada
per l'Ajuntament a la Pina que a l'esmentat
bon patrici va dedicar el nostre poble, en con
sideració als molts mérits contrets pel doctor
Garulla i en virtut de lo moltíssim que ha fet
i treballat pel poble en tots sentits.
Es molt.digne d'aplaudiment aital acció i des
d'aquestes columnes ens complavem en enviar
la més coral felicitació a tots als que han con
tribuit a enaltir la gloria del 11-Itre. Doctor
Carulla per tantes circunstancies i fets emi

-

jo sempre't recordaré

ment

i en ma lira per cantar-te,
sempre una nota hi tindré.
DE

MANUEL

PENARRUBIA

Tarragona.

11—.-111

A l'obrir de

nou

aquesta secció devem

re

els veYns del poble i forasters
que'ns secundin a portar-la amb la major
exactitut possible. Es aquesta una secció que
Ilegeix tothom que veu L'ESTIUADA, i per lo
comanar

tots

a

mateix cal que ella sigui una mostra excel
lent de la nombrosa Colonia que hostatja Sant
Hilan. Manera de que sigui completa i fidel,
és que tothom ens ajudi, entregant-nos noms
i facilitant-los amb promtitut i bé quan els hi

—

si

en

i al
de

totes

sans

l'aigua

us

pendre posessió del cárrec de
jutge municipal pel qual fou nomenat, nostre
Dissabte

Diumenge al matí el
fará la revista general
de Mossen Cinto.

somatent

primers

aquets

díes.

LA HISPANO HILARIENCA

La

Sortida de Barcelona:
ti i 2'25 tarde.
a

Sant Hilan:

a

a

les 7'21

les

Sortida de Sant Hilan:

recomienda

marca

LUNA
á las personas

de más fino pa
ladar.

'3o mati i 7

a

les 5 matí i

2'45

tarde.
Arribada

a

Barcelona:

a

les 8'58 del matí i

7'5 de la tarde.
de bitllets

Barcelona:

a

Centre, n.° 6.
Preu, anada i tornada,

del

lo

pessetes.

casa

AMATLLER,

ma

tarde.

Despatx

El «Centre Catalá» de Sabadell, que forma
part com a soci col-lectiu de l'«Associació Pro

A:R

•

la placa

e"

1800

BARCELONA

a

Per St. Jaume la germandat de Sant Jordi
celebrará la seva festa anyal primera—fou fun
dada l'any passat—amb un ofici solemne i sar
danes publiques tarde i nit, que tocará la cobla
«La Rebrotada» d'Arbucies!

colates

minerals

AVIS D'ADMINISTRACIO

Arribada

a.

d'aigues

hi han detin

d'aquet terme

reglamentaria

CASA

totes les farmacies i tendes

correus

SERVEI D'AUTOMOBILS ENTRE

e?

FUNDADA

en

els

tots

HOSTALRIC, ARBUCIES I SANT HILARI

DIPOSITARIS A BARCELONA:

i al detall

A l'Administració de

estimat amic don Joan Estil-las.

de Sant Hilan.

IGLESIAS 1

va

sus nuevos cho

BERNABÉ

ho fan

com

t&I)

MUJER

diari

les

gudes les següents cantes dirigides a: Mercedes
de Mas Duell; Josep Serra (en casa Parareda);
Rosa Comas; Pere Busquets, Sta. Margaride
de Vellors; Ramón Busquets Ripoll; F. Riera,
casa de la
Va/ledo; Jaume Bossa Cornella;
Lourentino Bergrier; María Soler, casa Qui
llana; Lluis Busquets Masó; Joan Soler Massa
neda; Pere Ripoll; Isidre Bilalta; Sebastiá
Debame; Agustí Roca.
S'ha dipositat sense poble de destí una car
ta dirigida a Dolors Climent, carrer Carme.
Sense franqueig una a Evarist Juncosa, Bar
celona i altre a Jaume Masferrer, Melilla.

muniqui

fioves

les ocasions

menjar feu

elogiant

bornes de ciencia.

pels anys anteriors. Ho advertim
aixís, perqué qui no hi estigui conforme ho co

CHOCOLATE

i bons

medicinals,

ció establerts

(Palma de Ma

D.' Dolors Alsina (Canet de Mar).—Donya
Carme Elías de Güell (Olot).—D. Ealdomer
Canellas i familia (Barcelona). —Srta. María
Domenech (Barceloneta).—D.a Josefa Sabater.
D. Josep Miracle (Reus).—D.a María Ferrar)
(Montroig).—D.' Clara Paguaga (Barcelona).
D. Pau Calaf (Tarrasa). —D. Josep Serra (Ba
ronía de Rialp.—D. Josep Pena (Castellon).—
D. Climent Verdaguer i familia (Palma de Ma
llorca).—Doctor Serrallac i familia. —D. Juliá
Mora i familia.
D. Francisco Santaularia (Barcelona).

gatireu deis ronyons,
fetge ni paidó;

viureu sempre

i fills

llorca.
D. Miguel Picó i Jou amb la seva senyora
D.' Catarina Massons (Barcelona).—D. Do
minique Nobili (Alemanya).—Sr. Coma i se
nyora (Olot).—Sr. Buch i senyora (Olot).—
Sr. Mas i senyora (Olot).—D. Jaume 011er i
filla.--Rvnt. Pene Cladelias (Moncada).—Don
Celestí Prieto (Barcelona).—D. Francisco Sir
vent i D. Josep Vilamana (Ripoll).—D. Ma
teu Abelló (Tarragona).— D. Miguel Tomás
i senyora (Mahó).

No
del

Verdaguer, senyora

Girona, parla extensainent de les nostres aigues

Malgrat que L'ESTIUADA hagi sortit amb
algún retrás, no variarán els preus de soscrip

nents.

(Lleida).—D. Rossend Bar
tes (Sitges).—D. Josep Serra (Lleida).—Don
Josep Ruiz i senyora (Barcelona).—D. Cli
Cascales i senyora

De tos vassalls el darré
també ho seré en oblidar-te;

congrés internacional de hidrología, geología
i climatología celebrat l'octubre darrer a Ma
drid. Dita comunicació, que ha sigut publica
da pel col-legi de metges de la provincia de
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omnibus:

30140

HP.
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15 HP. i 30 PL1.
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