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vegin símbols que els hi facin
d'on són fills. !Qué hi fa que llur

Enema

hi

ressenti, que

Catalana

logra

a

és

veritat que per lo mateix que

una

és de sentit comú vé refermada per

principis pedagógics
primaria,- que a ella
cia—acull

i

patriótics.

La escola

referim

preteren

ens

de la falda de la mare, quan
sentit

talana amb la que

apendre els

fer-li

sa

noms

taven, i els tendres
gaven les

en

de la

sons

encara

ha

no

qual

que

parla d'una

li

se

que ell mai ha

manera

oid, si deixa de trobar aquella senzillesa i

aquell parlar
mat

amorosit

pares i óu

sos

a

com

que el teníen

acostu

li donen ordres i

se

se

expliquen llit:ons en una parla nova, qué té
d'estrany que'n vulgui fugir d'aquell lloc on
s'hi trobará foraster, i on son esperit poc o
gens desenrofilat i encar simplista no hi sab
més que

cástic la

un

qual

del

causa

no

capir?

pot

lo que representa per

en

de quatre

cinc anys l'entrar

o

patró

escola tallada segons el
amb escoles aixís

gui poc i

a

que

ens

en

una

voldría

castellana, el noi apren

la

ja que

representa la traducció de la inateixa.

En canvi si la escola fos

podría

Ilavors si que

deuría,

una

catalana,

verament

ésser lo que

en

realitat

familia, suplint la

extensió de la

part educativa i instructiva que aquesta

donar-li, i

creant

petit

el

en

companyerisme

no

pot

alumne els hábits

i de sociabilitat amb els

demés.
com

comu

que per
xebles

la

re

pre
no

si

on

i que miri

sort no

en

falten,

patria,

seva

vera

seva

parla,

sotmesa

del

surten

parlar

acostumats

mestre

la

de

realitat,

a un

que

no

on se

respiri,

forjador,

homs el pot portar
Consistori ni

més que

en

completament
tes de

tans

s'han malmés

començar
la

en

és estrany

no

energíes

que

a

se

nacionalisme, s'hagin

patriótic.

ben bé de que

injectant

Fins que

ens

feina té de

nostra

fortes dossis de cultura

Catalunya,

no

tuturs

cal pen

l'esperit

de la terra, i el caliu que

aixó no, s'en anirá
crosta

morirá,

no

obtant cubrint amb més

no

de cendra forastera.

Tenim per t:o de desmaiar? Podem donar
al

pesimisme

i deixar que faci

efecte

aprés

és la

l'A. P. de I. E. C.

pot

no

dría Escoles catalanes

Catalunya, pot

a

implantar

vol

llogarets de

els

tots

com

ter, amb mica de
voluntat de part dels catalans, i amb mica de

apoi

no

obstant

de les entitats de

cionin cap

talunya

a

Catalunya, que
se

les

transformin i evolu

ésser Escoles

on

el

nom

de Ca

s'hi deixi sentir per damunt de

els demés

ma

tots

noms.
LL.

G.

CASTELLA I LLO VERAS

d'escriu
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qual
propia?

Crucíferos

pasta el carác
i segons

sigui

1

la

Camí de la Creu

temps ha que faig via
amb el cor ferit
Pánima entristida.
A cada pas caic,

per

a

damunt les espines
ací hi deixo sanc,
més lluny la carn viva,
ací hi trobo un ars
que puny nit i dia
ofrena d'amic
será 'I que més fibla.
Jesús bon Jesús,
també vostra Sanc

educació neuli
tarats

i

la realització d'ac

aixó, i aquest

perqué voldría que en les escoles de Ca
talunya no s'hi parlés més que en castellá, i
sentiments més purs, quan

la terra tenyía,
camí de la Creu
també hi fereu via.

tenen

Deu, els expressessin els nois
en una llengua que no poden sentir amb el
cor. I que les escoles siguin nacionales, i que

trobadem no més dos
tres de caracterisats, els demés son
pures sucursals sense anima i vida. A
Catalunya el R. D. no solament la dei
en

xa sense orgue de representació, no so
lament volgué trossejar-la, sinó que an
aquet agravi, Ii afegí un perjudici com

poble industrial, agrícol i mercantil.
La pobresa de la provincia de Lleida

a

pervé,

part

indica en Guillem
Graell, de que a les vies de comunica
ció i ferrocarrils se'ls hi doná direccions
no

en

adecuades

tres

com

com

volguent

mercantils artificials

crear
a

cen

gust del

Gobern.

a

MARÍA
Juny

de

DE

SULTERRA.

aguant de cap

mena.

Dir que Barcelona vol la Mancomu
nitat, perqué així en ella hi residirá la
capitalitat i per consegüent les ventat

burocrátic, ni aquet
li ha d'aumentar el seu patrimoni in
mens de riquesa. Aixó podría dir-se de
Madrid, que viu exclusivament de la seva
condició de capitalitat.
centre

El novells anticentralistes no pot
ser que parlin en serio i s'hi ho fan de
mostren un criteri esquifit i una manca
absoluta d'altesa de mires.
També els provincianos podríen dii
que amb la Mancomunitat, Barcelona
exercirá una hegemonía intensa per
efecte del repetit centralisme, peró alla
més cal

replicar

que Barcelona
la Álancomunitat també exerceix
aquella hegemonía en tots els ordres
de la vida. Encara més, pot dir-se que
en tot cas la Mancomunitat sería un
obstacle ja que dintre d'ella hi figura
amb minoría. Cap necessitat té d'aquest
organisme per ésser la directora de la
vors no

sense

Pero no cal mirar en virtut de qué
s'idea la provincia, ni mostrar com és
fruit d'una concepció anticuada; ni exa
minar la seva historia llegislativa, única
que té: cal fixar-se concretament en lo
que és aquesta provincia de Girona.Q,4in

lligam, quin

nexe

posseix? Perqué apart

una

de cabals

no te

tatjes d'un

vigent.

com

manca

qué

administratius

la

articles, veurá

si bé per

barceloní, precisament contra la Man
comunitat; el seu anticentralisme, di
guem-ho així, no pot ni discutir-se per

i el comerç forrnidables elements de
vida propia, no necessita per res les ven

a

per

Ilegint aquestos

perqué

més

la Mancomunitat. I no
han aduit el centralisme
a

Espanya en 49 provincies és una obra
d'esqüarterament; deis 49 districtes

fins

gui paciencia

a anar-me

precisament

El Decret que repartí el- territori d'

gades

desnacionalitzador l'escola oficial? El que tin

son

quants senyors de Girona han oposat

jes burocrátiques d'aquesta, és de lo
més ridicul i raquític que's pugui ima
ginar. Barcelona, que té amb l'industria

de la condicio de catalans no n'hi veiem
cap més. La provincia de Girona és

nos

d'elles els dei

sortirán els ciutadans

xorcs

a

cadores, perqué el poble cada dia sentirá menys

que

una

i

tans

altres accions nacionalistes i reivindi

és el

de dirigir-se

pro

seient al

un

catalana, i sobretot als intants, als

gens ni mica

Bé prou que ho sab el centre

sos

sos

aquesta altra acció,

en

del séu gros programa
convencem

manifestá i aixís ha conti
nuat visquent en les varieslleis promul

o

regatejat a la benemérita «Associació» i no
hagi pogut abastar més que una petita part

ciutadanía.

fins que

les Corts. Per ço

a

Tas

costosa i

cap de

a

escalfar

a

que els diners i cabals i

del mestre.

tot lo més será

da de la que

vera

tasca.

aquesta finalitat, com explíci

tament es

que

la

indica cap realitat. Es una divisió pu
rament administrativa i doctrinaria, per
a servir al gobern central o a l'admi
nistració central. Va ser creada l'any
1812 amb

74

1

Qué es la provincia? Com la sentim?
La provincia no és ni una unitat ét
nica, ni un llaç d'interessos, ni una divi
sió natural geográfica. La provincia no

l'infant s'hi trobés bé per

on

de molt sacrifici. Tasca que

aprengui un munt
de coses, té d'endreçar-se l'escola primaria a
la educació de les generacions, i la educació
faltada d'un ver esperit patriótic, no és tal
educació,

crear

noble, gran, peró ensemps molt

Avui, segons les modernes concepcions pe

dagógiques,

dolqa

i

ho

altra. les bondats de la

ella hi

en

habilitat del

a

Catalana» s'havía emprés aquesta

noi, que s'amotllará segons sigui l'am

bient que

fi,

oir. En

a

suau

tot

l'adaptació i compenetració de son ésser amb
tot l'ambient que en ella hi respires.
La «Associació Protectora de l'Ensenyanc,a

i veient que aquesta está sem

La escola és la fornal
ter

un

vers

ni haver

regatejar, peró

vull

poc

un

haver sentit

sens

hi ha

no

aquestes

tenen

parla

nostra

teixes escoles oficials

patriótiques, qué'n

oficials,

escoles

de la

a

aquella

escola catalana

la feina

a

Iliçó s'hi afegeix l'esfort: mental

d'entendre la

sentit

amb

fonda

amb molts de treballs i pa

encara

ciencia per part del mestre,

I

me

un

donar la gent de Madrit. No és estrany que

de

Iliçons i també els drets i devers de

sar

xiquet

que

les

directors del demás de

Cal fixar-se bé

expliquessin

afable els hi

cara

cundaria fins avui del

li

veure

tres que amb

ca

vespral tot cotxant lo amorosament. Si quan
entra de primer entuvi a l'escola se troba amb

l'escola hi rebin

en

Iliçons de ciutadanía catalana, a que fos una
perllongació de la llar, a que hi trobessin mes

Ii amanye

orelles al recitar l'oració cap

seves

perniciosa, és
primordialment els

lo que deurlem atendre

están

parla que no fos la ca
mareta s'esforçava en
deis objectes que'l vol

borrall d'altra

un

els

tots

sí al tendre infant al sortir

son

en

arrel.

soca

i la fa

aquesta acció

catalans. A procurar que

Catalunya, l'es

a

cola tindría d'ésser catalana de

Aquesta

desarrelar de Pánima infantil i tendre el

contrarrestar

1.11

bé, si's

tan

milia!
A

No hi ha cap dubte que

ni

tan

pósit catalá que hi pugui deixar la llar

1

LA ESCOLA

aprenguin

no

oblidar fins
cultura s'en

Núm.

II

divisió tant arbitraria com les al
deis Hnos purament admi
nistratius les gents que l'habiten for

vida catalana, ho ha sigut sempre i
continúa essent-ho amb la Mancomu
nitat
Els que en realitat volen aquesta di

aquella hegemonía, son els que
s'empenyen en sostenir el parássit de
mant comarques, no trobem cap aglu
la provincia, els que fan qüestió de vi
tinant provincial. En tot cas, únicament da o mort d'unes oficines del gobern
la capital en toca efectes exclusivament civil i Diputació. Aquets en realitat,
materials, pro nosaltres, mai hem sabut pel fet de voler conservar la divisió ar
veure quin interés moral i material ens
caica en provincies, volen que tota la
ha d'empenyer a ser de la provincia. riquesa contributiva de Barcelona es
Si no la sentin, ni v-eiem, fluctuar quan quedi a Barcelona, mentres les altres
menys, els seus efectes!
provincies vegetin i les Diputacions
Mirat baix tots els punts de vista; respectives facin llástima. Mentres la
qué s'hi perdería de que en lloc de la Diputació de Barcelona compta amb
Diputacio, que per ésser representació medis per víes de comunicació i centres
d'una divisió abstracte, que per no re
de cultura, les altres no tenen rés, i els
presentar cap realitat, mai podrá tenir senyors anticentralistes volen que ai
autonomía ; qué s'hi perdería, diem, xo
i que la riquesa de Barcelo
de que es sustituís per dos o tres téc
na que tots els catalans produim, es
nics per informar els recursos davant quedi a Barcelona, i Lleida sigui po
del gobernador?
bríssima i les demés provincies coses
S'hi perdería res?
sense solta.
En canvi, en front de la provincia,
No comprenen aquets senyors el ver
l'unitat suprema de Catalunya, sí que patriotisme que fa voler la civilització
necessita un orgue d'expresió; les gents per tot arreu i per aixó confonen la se
catalanes, sí que necessiten un organis
va missió. Estem con vençuts que son
me polític i administratiu comú a totes.
ells els qui reben més intensa influencia
I aquest organisme que és la llengua, el barcelonina, perqué confonen Girona
dret, l'anima de la Patria i la superior amb una oficina.
estructura armónica i vital, de Catalu
nya, és l'aspiració nostra, deis que vo
El prestigiós i patriota Albert Bas
lem l'impuls fortíssim i perseverant de tardas deia que
existíen per
tres i f ora

tots els nuclis i

de tots els components
naturals i amb vida, baldament sigui po
tencial, des del ciutadá a la naciona
litat.

1914

Hi ha

un

altre raonament que

uns

recció i

dissort els
és exacte i prou
es veu en l'Estatut catalá. No s'ha de
matar de R. O. a la provincia; morirá
rezels

provincials. Aixó

naturalment, morirá d'anemia

tal com
Ii pertoca. Es indefectible. En últim
terme potser sigui una mena d'alçada
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gobernativa (1). Enfortint-se els muni
cipis vindrá el nucli comarcal amb la
de la seva vida natural i totes les
realitats s'obrirán pas erigint davant de
Catalunya, noves i fecondes personali
saya

tats que formarán un

conjunt

harmó

nic. Si existeixen unions administrati
ves ho serán en aquet sentit purament.
I si mai l'agent de negocis provinciá o
el botiguer que proveeix a 111.ospital,
s'aixequen contra la sobiranía d'una
personalitat, ho farán com ara, la seva
pedreta será de paper i al llençar-la
tothom riurá.

Vestal deis nostres camps
les patates no han reco
brat la tendror que solíen altres voltes, ni
quasi cap agricultor S'ha pres la molestia
d'acostar mes terra a la planta, mal no més
per remenar la crosta que '1 sol ha cuit, perque
aquella no serveix per altra cosa que per no

plogut,

mes

deixar creixer la planta.
Res d'aixó, empro; els pocs que ho varen
fer, n'están cofois perque les mates son gerdes
i boniques i capasses d'aguantar una tongada
de sol, puig que aixís tenen la terca nova i
fresca.
—Estem al

pluja de la
gran
manera
setmana
cullida.
bona
a l'assaonament del gra;
—De les vinyes, no cal parlar-ne, poques i
malcuidades, aquí serveixen per horta més que
per vinya, tothom posa més esforg en la cu
pie de la sega
passada ha contribuit

i la

en

nda de les plantes primerenques com patates,
pesols, alls i altres, que no pas amb els ceps.
Es comprén aital raó, si es te en compte que
el vi d'aquet país no te forga ni color ni pala
dar, es a dir, cap condició que faci agradable
el cultiu de la serment.
Son molts els anys que quan se tallen els
raims, que sempre som al més d'Octubre, no
tenen altre gust que el de qualsevol fruita
verde.
No obstant podem consignar que les poques
serments que hi ha son abundosament carre
gades de raims.
El. fruiterairs

Degut

a

primavera

la bona temperatura de la passada
els fruiters de nostre comarca están

plens de fruit.
sabem, aquí, sigue de la mena que
arbres,
ningú es cuida d'esporgar
vulgui els
los; les pomeres plenes de secalls, les nogue
nostres valls, resten
res tant abundantes en les
a.l'oblit tot Pany, sois se pensa amb elles quan
s'arriba a mig Octubre, temps en que 's recull
Com

tots

el fruit.

les pomes com les no. us,
serán bastant abundoses; llástima de tenir-ho
més profit.
tan descuidat, puig donar-len molt
Sant
Andreu i
Les fondalades de Anerós,

Aquest any,

tan

Sta. Margarida son riques d'aquet producte.
Els presseguers de les vinyes n'están com
pletament carregats dels anomenats «mullars»
que venen a assaonar per allá al Setembre.
Els avellaners, quasi destruits per l'ambició
deis propietaris, aquest any no tenen trua.
Bona manca fará als pobres de nostre poble,
puig hi havía anys que se repartíen tres mil
duros de les avellanes bordes.
SALVADOR

cite: i refram que s'usen

ea

NOGUERA.

el poble de
San Hilan i rodalía

Qui no bat pel Juliol no bat quan vol.
Qui la mort d'un altre espera la seva s'en

va

primer.
•

Per les capes d'un rodell nols hi poden
treurer la pell.
Per fer un bon rodell que no sigui bastó
vell.
Si vos un bon fabé fes-lo per sant Sever.
I si voleu perdre'l temps feu les fabes sense
fems.

(I)

En el

programa minim que's someterá

a

l'aprobació deis socialistes espanyols en el Con
grés de l'Octubre vinent, s'hi demana la supresió
de les Diputacions provincials.
I en el Congrés de la Federació Socialista Cata

lana cel lebrat el passat Junv a Reus, a proposta
del convençut i il-lu,strat socialista i catalanista
Andreu Nin, es prengué en consideració l'ampliar
aquell punt en el sentit de substituir les Diputa
cions per organismes que representin dignament
a la regló
Ja no cal dir que la supresió de les provincias
és una aspiració constant del Catalanisme procla
mada expresament en l'Assamblea de Manresa i
en Lotes les demés cel lebrades per l'Unió Catala
nistn.

en

rural, que és el típic de la nostra Catalunya
i que ha fet compareixer per tots els recons
catalana les colles de antiquaris
emportan-sels per a negociar-hi; i aixís se'n
han anat per museus i cases riques, ont, si hi
son com cosa exótica, satisfán el gust
esqui
sit d'aqueixa gent (poca, per desgracia) que
tenint diners sab, a l'ensemps, fruir-ne.
Are anéu per les masíes riques de la nostra
comarca del Montseny i Guilleríes, i per tot
trobaréu els moderas mobles de Viena, quels
amos han canviat, arreconant els que, essent
una deixa honorable del passat, tant be encai
de la

M—II

Ja ha

el número 56 de aquest periódic,
corresponent al dia 16 d'agost de 1912, que
publicava «L'Art d'edificar», article que me
resqué'Is honors de la reproducció en Fulla
Artística de La Veu de Catalunya, ont s'hi
fa inventari de tot lo que afecta a l'art verita
ble. El comentan i que hi feia'l director, una
de les figures mes ressortints i prestigioses en
l'Art i en les Lletres, m'ha fet pendre la plo
ma per a acabar-lo i completar-lo amb qual
ques notes e impresións referents al moble
Era

terra

anémics que

1%4 CI 113111 A 1E?
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les junta amb altres objectes
recullits ga i enlla d'aquell clos de serres.
Es clar que no tot avava a parar a mans
d'arqueólecs estrangers, can podría contar el

aleshores,

fet den

qui

Santiago Pusinol, de quan

pagesíes

i

poblets,

recorrent

parar al Carbonen de
i conquistant als
Bisbe Morgades. Alló

aná

a

Carós, fent-hi bona aplega,

propis

corredors del

menys mal, tota vegada que, si no anava a
parar al Museu Vigatá, enriquía les coleccions
del Cau-ferrat de Sitges. Trobaríau deliciosa
la ressenya de la conquesta d'una imatge de
tosca i primitiva construcció que's suposava,
i crec que ho era, la primera Mare de Deu del
Santuari del Coll d'Osor.

Retaules, frontal,

ornament i

joies antiguí

ssimes de gran preu desapareixíen. Del propi
convent de Sant Salvi, Deu sab ont han anat
a parar uns quadros que bé devien ésser de
mérit elevat quan foren comprats a pes d'or
a n'el célebre canonge Tintorer, propietari de
l'abandonat cenobi. Fins fou escrostonada tra
çudament una llenca de paret per a obtenir

amb el tirat de les Ilurs pairals que han
trasformades com aqueixos desventurats pá

pintura mural, que'm sembla veure en
cara. Era la primera vegada que jo visitava
Sant Salvi; (*) tenía catorze anys, i l'aplega

transformen, desgraciant-les, les típi
esglesioles deixalles glorioses d'un passat
esplendid en Art
Si quelcom s'ha salvat del naufragi yergo

de cants, tradicions i rondalles, me feia recó
que serven
rrer aquells paratges encantadors
idea
per
aquesta
mos primers
entusiasmes
de
la
santa ressorgidora de l'esperit nacional

xaven

-

rrocos

ques

nyós,

i que espera veritable restauració o
al menys conservació discreta, ha sigut mercés
a que alguns pairals han vingut a menos i'ls
seus propietaris no s'han pogut desdinerar per
modernisar-les i confort tr-les degudament,
segons, molt formalment, diuen ells.
Algunes d' aqueixes pairals vingudes a
menys han sigut comprades, no totes per gent
que capís i estimes el seu valor, sino en sa
majoría per els enamorats de les brada dures
fetes amb ciment armat, produint una deplo
rable barreja, estrafent grollerament un art
que mereix tot respecte i que clama per un
continuat esperit de restauració a conciencia.

perdudes, fruit d'un
ha
deixat desertes de
que

L'exode de tantes. joies

mercadeig asquerós

mobles les cases de riostra volguda comarca,
vaig provar de glosar-lo en un article que, de
dicat al gran crític d'art, D.(Raimond Case->
Ilas, publicá a primera página La Veu de
Catalunya del 31 d'agost de 1907. No será de
més reproduir-nels apartats que crec més in
teressants per la qüestió actual.

una

Jo aleshores no ho comprenía
prou, mes ara'n sento la recansa d'aquell bé
de Deu desaparescut. No tot ho veig al Mu
seu del meo Bisbat, bon tror; se'n falta! Menys
mal que l'os així.
Les ermites, les parroquies, els recons de
nostra terra.

sagristíes i les salasses dels masos montanyecs
resten despullats de les antiguitats que acu
sen
una época gloriosa;
tot s'ha ornat d'ob
jectes de quincalla donats a canvi de lo que
realment era de valor. Es ciar que algún se
nyor rector, rara excepció, coneixent el mérit
de lo que ji pledejaven els esbirros, ho servá
amb compte fins fent-ho restaurar convenient
ment. Mes una flor no fa estiu, ni dúes pri
mavera. Ara fins resulta cómic el compte dels
que abandonaren els tresors arqueológics. El
rebutx quels resta'l serven i sembla quels
l'hagin de robar, i en tot veuen un motiu per
a fer diners;
i quan, baixant a ciutat, visiten

col-leccions,

fins cases ont cuidado
sament se serva'l reste de les centuries passa
des, senten una recansa d'haver abandonat
museus i

un tresor de joyells auténtics.
Es prou sapigut que una de les cases gro
sses que mellor sapigué sustraurer's de Pescan
dalós mercadeig, fou el Salé de Monsolí, hos
pital de sanc en temps de la guerra carlista.
Darrerament fou adquirit pel senyor Cendra,

tot
*

*

«Era aleshores quan el gran Morgades pre
ludiava la restauració de Ripoll ab la funehl
ció del Museu diocessá de Vic. D'aquelles rec
toríes rurals; d'aquells monastirs solitaris,
ruscs sense abelles; d'aquelles hermites isola
des i d'aquelles pairals soperbes n'eixien an
tigualles, mals endressos com ne deien, i en
diuen encara'Is nostres pagesos, fent cap a les
fredes salasses de dalt del Palau Bisbal de la
ciutat den Balines, per a formar la rica ex
posició que han admirat propis i extranys. De
tots els viaranys, de totes les carreteres que
donen

a

Vic brollaven

bragant i netejant

cases

objectes que, desem
que's modernisciven.

clos que s'ha anat aixamplant
Peró a n'aquell crit mágic de
surge et ambula no *hl responíen pas tots els
propietaris i rectors fent encaminar els trastos
vells cap a la capital del Bisbat; aixó plá! Un
sobtat egoisme feia amagar tot lo vell quan
el Pastor arribava en llurs paratges, i pensant
que quelcom valía quan tant interés hi mos
trava, anaven esperant la ocasió de treuren
millor partit fora'l compromís amb quels po

enriquien aquell
prodigiosament.

sayal Prelat. I l'hora arribá; i com corrúes
de formigues els antiquaris i representants es
trangers no deixaven casa per seguir, ni recO
per saquejar. Aquí un rellotje primitiu, allá
una caixa de nuvia, i
arreu quadros,
ferres,
robes, retaules, reliquiaris; canviant-ho per
similars flamants, escampant plata i or que
aniría a posar ronya en les gerres dels avars
pagesos. Aixís desaparegueren com per art
d'encantament les belles coleccions que del
monastir d'Amer guardaven els acabalats pro
pietaris de les encontrades guilleres; quadros
i mobiliari del convent de Sant Salvi, d'ont no
fa molt vegérem vestigis encara comprats a
pés de drapaire, i sort encara que la majoría
de rejoles, anib boniques pintures, trobaren
bon lloc a la mateixa comarca, anant a embe
l'ir la torra de Joanhuix.
Recordo prou que un dia. en els meus
temps d'estudiant, venin a clot de bast, de
Santa Coloma de Farnés a Sant Hilad, me
feien de coixí un tou de teles i dúes caixes
quins calats i dibuixos encara'm sembla veu
re; anaven a una casa ont les esperava un
subjecte de nacionalitat indefinible per a mí

acabalat propietari d'Anglés. Home de gust
i aimant de l'art de la terra, al tractar de res
taurar la casa i transformar-la en residencia
d'istiu, encarregá l'obra al jove arquitecte
Rafel Masó, qui encara en els albors de la seva
el partit,
carrera no sapigue pas traure'n tot
pro de totes maneres no's cometé cap crim
de lesa estética ni d'art. Mes al venir l'hora
d'habillar el ca,al, se trobál senyor Cendra
arnb el disgust consegüent de que les dones
Ii havien cremat els Ilits antiquíssims que com

reliquies

eren

guardats

al Salé.

!Quina Ilás

tima!

S'agafarán alguns

l'excusa de que desa
antigues de aqueixes
cases, no hi havía remei i per tant a l'amoblar
les se valgueren de lo modem. Greu equivo
cació. Hi havía'l recurs de la imitació, quins
models ben a l'alcang de tothom qui vulga es
tán en museuS i cases particulars. A Masjoan
d'Espinelves recordem haver-hi vist ben guar
dades una colecció de obres d'art en el mo

parescudes les

en

coses

ble.
I ara

ve a

tom per

aplaudir

per ser-ho

reserva

a

Pulla Artística de la Veu del día 16 del ac
tual, sois la direcció de la mullen i les cursis
filies empaperen una típica Masía i fan delicio
sa amb tot de color tango (estúpits!) la sale
ta de piano quin inventan i coneixem de sobres
per altres similars. També, tambe'ns son co
negudes aquelles inicials de coixi riera fetes amb
ciment enmotllat, i sobretot, aquells mobles

L'art de moblar no consisteix pas en reco
rrer els grans magatzems i triar costosos ar
matostes de macissa noguera, quan no de
fustes estranyes. !Qué lluny de tot aixó! L'art
de moblar é.s cosa ben diferenta. No és altra
cosa que reproduir lo que deixaren els passats,
quan

queda

rés en les masíes o cases
rurals; i en cas de que rés hi quedi encara,
restaurar-ho cuidadosament, car mellor pa
per hi farán els vells mobles o Ilur imitació
amb tota la simplicitat de l'época, que'l devar
sall de tremols, que silleríes, centros i bibelots
cursis que retraten la suprema ignorancia deis
no

hi

propietaris infeligos, que

en materia d'art con
i admiren el representat per les labors
de Ilurs filies educades en grans col-legis aont
res els importa lo
veritablement artístic, sino
lo que pot alagar la vanitat de pares ignorants

senten

seguiment d'una rutina fatal.
Es cvrt que no tothom neix amb el gust
estetic desenrotllat, encara que una espuma
de sentit comú acompanya a tothom; pro
aleshores queda'l recurs de assessorar-se con

venientment,
executar

aquella llunya

etat.

tracta

se

s'apressen prou

que

cosa

quan

de reformar

a

quelcom

de llurs negocis.
Tant debó que en el despertar que's nota
en lo que atanv al ram de
l'art en la habitació,
hi prengués una part important, que bé li to
ca, la nostra comarca tota,

particular

en

vila de Sant Hilari Sacalm, en
está pas mancada de recursos».
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El cap de dol
Siluetes viletanes
Les tres enmares del barri no manquen al funeral.
Pobre dona la difunta, Den la vulla perdonar!
Porten vestit de merino, porten mantallina i gua nts,
i mocador de caputxa, qui més llarg el pot portar.
Han sortit del carrer ample, han decantat pel de

(dalt,
han entrat a dins l'iglesia pel pórtic esbatanat,
han deixat t'aire de pomas per tot arreu a son pas,
i murmulls de les velnes en finestres i portals:
«Que s'ha mort fadrina i selle, sens parents per he

(retar,
que han

quedat

per

marmassores

les

comares

del

(veinat,
les que mas s' hi

freqüentaven,

les que mal la

van

(deixar,
que s' endurán les mil Iliures, i l'or que te al Sena

(dal,
i les robes de

nutre) qu ella mal les

se

Pobre dona la difunta, Deu la vulla
m«atA

va

tocan....

perdonar.

DOMENECH DE

CAtiELLAS

Notes comarcals
Viladrau.—Novament s'és col.locada

una

el turó de Matagalls, en sus
titució de la que havía sigut malmesa pel Ilamp
esfereidor. La senyoreta Pietat Renom accedí
als desigs que teníen els ve'ins de Viladrau, de
que hi fos restablerta en aquell lloc enlairat la
Creu veneranda.
Creu de fusta

en

Aixís, doncs, la

setmana passada, el clero
comissió de feligresos puja
ren muntanya amunt cap a l'esmentat
Turó,
plantaren la creu i amb el ritual de costum la
beneiren, deixant restablert en aquel' paratge
Parbre sant, que segons la tradició fa uns dos
cents anys hi fou collocat per primera ve

parroquial

i

una

gada.
Va aumentant cada día l'arribada de
venen per a passar delitosament
la temporada d'istiu en aqueix poble aixerit,
que per ses condicions d'emplagament i si
tuació geográfica va adquirint remarcada im

families que

portancia d'any en any.
Ha entrat ja en función estival l'Agut
—

zil d'aquest poble, persona a qui se li tenen en
comanades per l'Ajuntament la neteja deis
carrers i la vigilancia deis captaires, per a no

deixar-los pidolar
ment dictades.

en

virtut d'ordres expressa

Madrigal
Igualment

que les fiors i que els ocells
amors vells

tornen els

amb

(*) M'hi acompanyava no recordo be si en Re
migi o l'Enric Guasch, ben estimats amics i com
en

an

—

sense

D Rafel Puget, fabricant de Manlleu, qui en
sa finca
de Curriol, en el terme de Rupit, a
Collgacabra, ha donat probes d'un gust esqui
sitíssim en la restauració, conservació i amo
blatje o habillament. Des del vestíbul al refe
tor i cambres hi domina l'alt sentit d'art que
tanta falta fa a molta gent adinerada de la
nostra terna, que a faisó del D. Joan de qui'ns
parla en Flama en un pintoresc articlet de la

panys

diuen

ne

tant

glesos.

nova

ufana;

ai, quin jardi florit
ha fet en el meu
la flor galana!

pit

•

•

L' Estivada
Tot

un mon oblidat
s'ha desvetllat
dessota una mirada;
rialles i cançons,
quimeres i it lusions
han fet brotada!
En la claror deis cels
ja broden els estels
un nou

ha sigut objecte, amb la Encomienda
del mérit agrícola, pels seus serveis a
favor
deis animals i plantes, de les quals eh l n'és un
entusiasta i conegut protector.
D. Joaquim Baciana i familia (Sabadell).—
Rnt. Joan Nadal (Granollers).—D. M. P. Ven
rament

sé que an Ella'm dura
i sense repostt
jo'l vull seguí
per dir-li dolçament
la polida cancó del meu torment
i el foc deis meus amors
que ja han tornat
d'un Abril encantat
igualment que els ocells i que les flors!
DE

QUINTANA

blau, d'una blavesa immaculada, alegrament somriu.
devalla, mimvant
ardencia abrusadora.
La tarda cau Assegut
frescal paratge de vora'l riu
contemplo la verdor que's mostra bellament encantadora.
El cel
Poc

(Lió).—D. Joaquim Farré (Girona).—
D.a Caterina Fonellá i germana Providencia
.Fonellá. (Barcelona).—D.a Rosa Garbo de Alo
mar i fills Rafel i Juanita (Barcelona). -Don
Joan Roma (Barcelona).--D. Josep Rull (Bar

Per

Concepció

i Teresa de Molins
(Barcelona).—D. Adolf Artal i Sra. (Tarra
gona).--D. Joan Puigbó, Sra. i filies (Terra
ssa).—D. Ramón Cosidó (Valls).—D.a Fran
cisca Corominas, Vda. de Vila (Sabadell).—
D.a Caterina Corominas i fills (Barcelona).—
D. Ramón Asencio Más, Sra. i fills (Madrid).
—D.a Antonia Grás de Budó i filia (Vendrell).
—D. Alexandre Dirat, Sra. i mare política
(Barcelona).—Sra. Vda. de Martínez i familia

(Barcelona).—D. Jaume Sordé
(Tarragona).—D. Pene Carsi (Barcelona).—
D. Miguel Durán (Sant Pere de Ribes).—Se
nyors de Rodríguez (Barcelona).—D. Hermo

sa

dolsament desgranen

amb la

bell himne de

el

seva

El sol des del llom del

—

Atret

pel

enllá,

més

que

enceses

i vives

mes

cles del nostre volgudissim amic i colobora
dor, el jove catedrátic de l'Escola Industrial
de Linares, don Lluis G. Castellá i Lloveras.
Denoten ells el patriotisme que amasa a nos
tre compay i tot lo que s'hi exposa mereix
molta atensio, sinó l'assentiment, de tots els
que'ns preocupem vivament de l'ensenyança
catalana, base de tot.
L'article que va a davant del número, subti
tolat La Escola, es el primer que amb molt

goig publiquem.

(Barcelona).

El dia 28 començarán els concerts als sa
lons de l'Unió, que anirán a cárrec del notabi
Iíssim trio compost de En Jordi Estera, violí;
Joan B. Lambert, piano i Bernardi Gálvez,
violoncel.lo.
Demá, dissabte, arribará En Lambert.
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El Director,

f.

Hem rebut el cartel! deis Jocs Florals que
la Vila de Cardona celebrará el dia 13 de Se
tembre com una de les festes en commemo
ració del segón centenari de la seva heroica
defensa i capitulaació gloriosa en la guerra de
successió.
El Consistori estará format pels mantene
dors següents: Excm. Sr. D. Leonci Soler i
March, President; D. Eduard Girbal i Jaume,
D. Olaguer Miró, Mossén _losep Cardona, don
Emili Valles, D. Anton Busquets i Punset,
Vocals; i Mossén Joan Serra i Vilaró, Secre
tan.

e.17a

S'ens prega fem públic que'l despatx del
estará obert des de les ti a
les 12 del matí, en el local situat als baixos
de la casa de la Vila.

jutjat municipal

111-Z-IN

HISPANO HILARIENCA

SERVEI D'AUTOMOBILS ENTRE

HOSTALRIC, ARBUCIES I SANT HILAR'
Sortida de Barcelona:

a

les 7'21

ma

ti i 2'25 tarde.

16

geneo González (León).
Es troba a la nostra vila D. Manuel de
Penarrubia (Tarragona), al qual tinguerem el
gust de felicitar per la distinció de que darre

Josefa Galindo.
S'han dipositat sense franqueig cantes en
dreçades a Frederic Freixas i Celestí Prieto.
Finalment n'hi ha una que ha sigut retornada
de Franca dirigida a Ramon Grau.

LA

,^

saludo afectuos.
1LARIENC

dalena Roger de Fontcuberta (postal); donya
Rosa Comas; D. Neus Vicenta; Martí Cama
rera, per entregar a Francisca Rabert; María
del Carme Alias de Güell; Pere Soles; D. Vic
toria Arias viuda de Planas; Srta. Gertrudis

reta

Encapsalats amb el titol de Ensenyanca
Catalana, hem rebut quatre bellíssims arti

-

A l'Administració de correus hi han detin

Roig; Josep Costa, moco de cuina; Vicenta Vi
daller; Josep Corteza; María Baciana; senyo

Com ja varem anunciar, demá, dia 25, cele
brará la seva festa la «Germandat de Sant Jor
di», amb un ofici solemne i sardanes públiques
a la tarda i nit, que tocará la cobla d'Arbucies
que dirigeix l'Enric Guasch.

de Barcelona.
D. Ramón Ferrer i familia (Borjes d'Urgen).
—D. Juan Guardiola i familia (Barcelona).—
D. Sabí Rosell i fill (Barcelona).—D.a Rosalía
Cremadella i nebodes (Barcelona).—D. Pene
Jerta, amb Sra. i mare política (Barcelona).—
Rnt. Faustí Torre (Valencia). Rnt. Pare
March.—D. Francisco Valles i familia (Tarra
gona).—D.a Josefa Cairó, Vda. Galopa i nebot

—

CORTINA

de la quantitat de «quaran
ta tres pessetes», que enviarán a l'Associació
Protectora de l'Ensenyan9. Catalana.

tots

...

I

Els bons catalans residents a Santiago de
Cuba acoblats sota la bandera del Grop Na
cionalista Radical «Catalunya» i de la revista
«Corréu de Cataluya», han omplert unes fu
Iles d'inscripció per a contribuir al foment de
l'Ensenyança Catalana, havent anunciat dis

Palau, Josep Benítez, Josep Serrat, Doctor
lu Morer, Andreu Vallespinos i Pere Carsi,

''il
Z

ARNAU

floves

Bosomba i fa
Milá, Vda. de

sat una

gudes les cartes següents, dirigides a D. Ra
mon Suero; Domingo Colomer (postal); Mag

1-•

posarán cada

mig

de la Placa de Mn. Cinto s'hi ha po
grossa bombeta eléctrica i varis llums
del centre de la vila que eren ben tristois,
s'han substituit per altres de més potencia.
Al

encantador blau
ponent

L'hora és suau, dolça, tranquila
negreja dibuixant-se vivament ea silueta.

F

Arribá D. Josep López i familia, trobant-se
seva filla Rosita convalescenta d'una llarga
malaltía. Desitgem de tot cor que a la nostra
vila hi trobi el restabliment complert de la
seva salut.
D. Joaquim Salip i fill (Sant Felíu de Guí
xols).—Srs. de Cavanellas (Palma de Mallor
ca).—D. Gaietá Cavallé (Reus).—D. Rossend
Mir (Barcelona).—Sr. de Cammany, Modest

Día

a

a son

la

Estació

son

rojors resplandeixen

Arrapant-se
cos s'allargassa la románica vila
magistralment cantada per la ploma d'or d'un genial poeta.

M. H. Countonné (Badalona).--Rnt. Jau
me
Jaume (Palma de Mallorca).—D.a Con
cepció Dalma u, Vda. de Torrens (Manresa).—
D. Vicens Bosch (Cartagena).—Srs. de Be
renguer (Manresa).—D. Manel Pedrol i fami
lia (Tarragona).--D. Lluis Camps i Oliva i

un

ea'b

Piacidament la nit avança

-

tots

llibertat.

gegantí Montseny ens dóna l'odeussiau.
si'l xuclessin, s'enfAnza lentament.

el cel esblaimant-se i esvaint-se

Es transforma
en tant

(Barcelona).—D. Antoni Pelegrí, se
nyora i familia (Tarragona).—D.' Magdalena
Janer i fila (Palma de Mallorca).—Srs. Mar
quesos de la Torre i fills (Palma de Mallorca).
—D.a Agneta Ferré (Alcover). Sor Concep
ció i Sor Patrocini (Filipines).—Sor Paula i
Sor Valentina (Valencia).—D. Lluis Ferré
(Vilanova i Geltrú).

A

des]

El dia primer d'Agost arribará la Colonia
escolar de Barcelona composta de 25 nois i
dos mestres per a passar aquí tota la mesada.
L'Ajuntament es cuida de procurarls-hi dor
mitoris, deixant-los el ve'inat, que s'instal.la
rán com l'any passat, al local de les Escoles.

com

rratges

(Barcelona).—D. Josep

santa

verdes branques s'empenyen adelerades i frisoses
de l'i-nmens espai on ben libres poguer respirar
Semblen munions de mans enormes enlairant-se deliroses
que emportades per un foll entusiasme no's cansen d'aclamar.

El castell

milia (Barcelona).—D.a Vicenta
Tomás (Barcelona).

la

Les

D. Joan Tomás, Sra. i nebot (Mahó).—Don
Manuel Creus i filia (Barcelona).—Srs. de Fe

familia

molt

en cerca

Geltrú).

Barómetre

Jaume Tubau

a

sentí

(Barcelona).
D. Josep Casasayas i familia (Mallorca).—
D. Senén Baffle i D. Josep Julibert (Palma de
Mallorca).—Sra. Elojía Triadó (Barcelona).—
D. Joan Ravest (Barcelona).—D. Joan Sirvent
(Barcelona). —D. María Bertrán (Sitjes).—
D. Domingo Muró i fills (Barcelona).—Don

remorosa

sa

rengleres d'arbram magestuoses i atapaídes
Ilarg llarg de
avinguda está amurallat.
llurs brancatges s'hi esplaien els aucells, qui amb notes

Per

(Buenos Aires).—D. Magí Escofet (Vila

nova i

Sretes. D.

fent

el riu de

Aloy (Barcelona).—D.a Emilia Ta
rradellas (Sant Joan Despí).—D. Joan Aldené

Sardá, Sra. i filla Srta. Juanita (Barcelona).—
D. Valentí Novell (Barcelona).--D.a Dolors
Serra (Tona).- D. Pere Feliubadaló (Barce
lona).—D. Emili Comerma i Sra. (Sabadell).
—D. Josep Buyé i familia (Barcelona).

tot

Entre dues

D.' Isabel

Hilan.
A puntem: D. Josep Castells i familia (Arenys
de Mar).—D. Antoni de P. Puig, Sra. i fills
(Barcelona).—D. Segimond Molist, Sra. i filia
Carme (Barcelona).—D.a Joaquima Jover, viu
da de Moragas (Barcelona).—D. Ricard Ray
mond i familia (T'arrasa).
Sta Lola Vallicrosa.—Sra. Vda. de Pérez
i fill Amadeu i D. Josep Pérez, Sra. i fills
(Barcelona).—D. María Jané, Vda. de Vir
gili i neboda Srta. María (Barcelona).—Don
Emanuel Hoffer i familia (Tarragona).—Don
Artur Boche i familia (Barcelona).—D. Joan

i

vía, cap a la mar es va escorrent inquieta.
Reverdint a son pas la terra riallera, n'está joiosa
com tendra mare que amorosament a son finet alleta.

D. Francisco Estela (Barcelona).—Donya
Dolors Ubanell i Dolors Riera i fila (Grano
Ilers). -D. Vicens Sauras i Francisco Arinó

i fill

Barcelona.

sa

ample Ilit serpentejant joguinera

son

Per els efectes legals és de La Garriga i el
locutori públic de la nostra vila te un número,
el 430, de la xarxa, i per aixó en quan a tari
fes i demés, som considerats com provincia de

un

gueres).

senyora Teresa Coll (Sant Pene de Ribes).

Bé es veritat que per aquets dies marxen al
guns senyors i families que vingueren a passar
el Juliol no més; pro les arribades superen
extraordinariament.
La població remoreja tota. El nombre de
families realment és crescudíssim i en aquet
sentit es pot notar més concorrencia, essent de
remarcar el fet de quels que no tenen pis
s'afanyen per llogar-lo, ja que a hores d'ara
quasi tot está ocupat o emparendat.
Veiam si amb la major exactitut donarem
compte de les persones arribades aquesta da
rrera setmana
i que fan temporada a Sant

poc el sol

l'aigua,

celona).—D. Josep Dats (Barcelona).—Don
Elías Elías (Barcelona) i germá. Dionisi (Fi

tafrancs).—D. Josep Carreras,

d'estiuejants.

a

en

(Alcorisa-Terol).—D. Artur Jané i Mora (Hos

Ens trobem ja molt aprop del pic de la tem
porada i per aixó no te res d'estrany veurer
arribar en un correu qüatre automóbils plens

al tard
Al peu d'Hostalric

tura

camí;

ALBERT

Cap

L'acreditada confitería den Manel Pla
nas, com l'istiu passat, ha obert la sucursal del
carrer de la Rectoría, en la qual ademes deis
articles de la casa s' hi trobarán els renome
nats i exquisits Barratets de St. Hilan.

7'8

Convé avisar als que dipositen telefonemes,
que facin constar la procedencia, en el nostre
cas St. Hilan, o sinó el destinan i el rebrá com
depositat a La Garriga, produint la consegüent
confusió.

a

Sant Hilan:

a

les 11'3o matí i 7

tarde.

Sortida de Sant Hilan:

a

les 5 matí i

2'45

tarde.
Arribada

eoe

Cid

Arribada

a

Barcelona:

a

les 8158 del matí i

75 de la tarde.

Despatx
del

de bitilets

a

Barcelona:

Rambla

Centre, n.° 6.

Preu, anada i tornada,

io

pessetes.

,1

patireu deis ronyons,
fetge ni paidó;

No
del

viureu sempre
si

en

totes

sans

i bons

La

•

CHOCOLATE
_

-

AMATILER

..,
.41.^
-

,

les ocasions

i al

menjar feu

de

l'aigua de

us

diari

a

casa

_

AMATLLER,

zi

recomienda

a
a

sus nuevos cho

in

CASA

Sant Hilan.

colates

,

•

marca

,

FUNDADA
DIPOSITARIS A BARCELONA:

IGLESIAS 1 BERNABÉ
ASSALT, 41-

-

em

'

1

1800

E8

en

totes

d'aigues

les farmacies i tendes
minerals

BARCELONA

-

LUNA

--.._-_,-

9.111:in <

Ti,10,1111;,'"'i «pm:
•

'

*

u

á las personas

a

~ de más fino pa-

u

___

U
017111
'

'

al detall

-

,

u

CHOCOLATE -AMATLLER

z

ladar.

a)

.

•
z

ig

Effiot,

zicr)

valoris\,v

JY

4:0

4/11

'ny( 871ittylw
BARCELONA
'Teléfono 2120

¦11111111

•¦¦,.

L' Estivada

4

Eh CENTRO
Melchor, Culi i Tarrés

Consultad Médic 1 Laboratori

FREU FIXE

TELEFON 3678

JOAN EST1L-LAS I REIXRC1-1

Ronda de Sant Pere, 5 (entre Placa Cataluya i Urgoinaona)

Especial per

13 _A_ IIR C IE 1, C) 1NT A

NOVETÁTS PER

I

a

malaltles de la nutrició

Consulta de 10

A SENYORA

LLANERÍA, SEDERÍA

anglisi d' orina, de

per

a

5

SANT PILAR! SACALIVI

iAluttorricwilistes. Per guanyar premis i

anar

segurs monteu

CONTINENTAL

NEUMATICS
siguent

12 i de 3

HORT-NOU, 3, BAIXOS

LLENCE4i,'RÍA

BONIOS I VARIATS MODELE; DE BRITSES

Dones

a

imnellorable la seva

gualitat

han

obtingut

les vietories

seglients:

Cursa de la Costa del Tibidabo, Vuit primers premis.—Coneurs de Navacerrada, Les 3 Copes del R. A. C. E. i 4 medalles d'or.

Cireuit Marroquí 500 Kms, Els 4 primers premis.—Gran Premi de Rusia, Ler Scholl sobre Benz.—Grand Prix de l'Auto
mobile Club de Franee 752 Kms, Ler, 2.(511 j 3.er sobre Mercedes.

BARCELONA

MADRID

Passeig

Sagasta, 6

Gracia, 61

de

LA HISPANO SUIZA
UNICA FABRICA ESPANYOLA

Chassis per

12115-15120

a

D'AUTOMÓSILS

Chassis per

turisme:

30140=45

15120

HP. Allons XIII

HP. i

a

omnibus:

30140

HP.

Grupos marino:
15 HP. i 30 HP.

Tallers i oficines: BARCELONA —279, Carretera de Ribas (Sagrera)

1
HABITACIONS

AMOBLADES PER

del rica
A

FAMILIES

BANY, LLUM ELÉCTRICA

Rambla del Centre,

3

CDavant del reatre Xiceu
BARCELONA

reley-on 23440

