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Sant Hilan

DE

El present article no és més que la conti
nuació del que publicárem l'any passat a
L' ESTIUADA, amb el títol de Petita adició a
l'historia de Sant Hilan. Llavors tractárem
del període en que aquesta localitat i el Castell
de Solterra o de Sant Miguel de les Formi
gues estigueren en poder de la familia senyo
rial de Gurb, casa vigatana. Ara parlarem de
la casa gironina deis Sarriera, la qual succeí
an aquella en el domini feudal deis esmentats
castell i població. No obstant, cal observar
que la familia Sarriera esdevingué casa senyo
rial quan el feudalisme ja halla entrat en ple
na decadencia, a les derreríes del segle xv.
Les arrels més fondes de dita familia les
trobem a mitjans del.segle xiv. En 1344, vivía
a Girona un metge de certa anomenada, Mes
tre Arnau de Riera. Surt en una escríptura
reconeixent al cavaller Ramon Arnau de Sant
Sadurní haver rebut 3oo sous en la taula de
canvi den Bernat d'Hospital, banquer de dita
ciutat. Era probablement germá de Berenguer
de Riera, també ciutadá de Girona, qui, en
135i, obté del Cardenal ardiaca d'aquella Seu
una reducció de tasques. censos i delmes pel
mas que posseeix a Palau, parroquia de Sant
Feliu de Girona, anomenat Mas Arnost.

Saealm, 7 Agost de 1914

1
En

1424 i 1431 vivía l'esmentat Pere de
Riera, el fill de Guillem i Sibilia, poseeint
molts drets senyoriais a Palau Sacosta, Quart
i Montalt.
En 1438, un altre Joan Sarriera posseeix
cases

a

Barcelona,

prop del

convent

de Sant

Andreu i Santa Clara. La familia Sarriera les
tenía

com

a

successora del noble Joan d'Ar-

gentona.
En 1456, otorga son segon i derrer testament Pabans citat Pere de
Riera de Pany
1397. Pren ja el títol de cavaller i ciutadá de
Girona; és germá d'aquell Joan parró de nau,
mort

a

Italia

II

de Cardona féu, en 1493 als séus cosins Pere
de Cardona, comte de Golitzano, a Sicilia i
Anton de Cardona. I en 15oo titulant-se Batlle
general i procurador feudal reial a Catalunya,
estableix al notan i Cerdá, de Girona, la facul

tap d'edificar

en

cert

solar proper

a

la

placa

de POli•
La darrera cita que havem aplegat de don
Joan Sarriera, baffle general és de l'any i5o8.
'

llegué

morir poc

després.

Potser

son

fill Pere

l'havía premort. puig no torna a sortir en cap
document. Emperó, don Joan Sarriera deixá
dos altres filis mascles, anomenats Antic i Mi

quel. Miguel

se marida amb Isabel de Taga
i morí en 1512. Son germá Antic, con
tragué matrimoni amb la rica heretera de la
casa de Gurb, donva Anna de Gurb, filla de
Bernat joan de Gurb, senyor de Solterra i
Sant Hilan. Així entraren tan importants se
nyorius en la casa deis Sarrieres al comencar
la xvi centuria.

manent

1422. En el segon testament
a son altre germá.
Honorat, a sa segona muller Francisca, a son
sogre Bernat Scala i a son fill de la primera
esposa Margarida, Joan Pere Sarriera. De la
primera muller deixa ademes dos altres fills
JOAQUIM MIRET I SANS
anomenats Joan i Galcerán i quatre filies, Bea
,Seguirá)
triu, Isabel, Aldonsa i Elionor; la derrera ma•
•—•—•
ridada amb el famós Pere Joan Ferrer, senyor
del castell de Sant Vicens de Burriach,
prop
d'Argentona, personatge que tingué molt pa
per en les guerres de mitjans del segle xv. De
II
la segona muller té tres mascles, anomenats
Gabriel, Pere i Bernat i dues noies, Francisca Paralelo del Pannicipi i l'Estat
Berenguer de Riera tenía tres fills, Bernat, i Caterina. A sa germana Constança, monja
Hem vist en l'article precedent, que el Mu
Berenguer i Guillem. Guillem se casá amb Si
del convent de Sant Daniel de Girona, del
nicipi es una persona social, natural i necessa
bilia, filia de Guillem de Sant Sadurní, rebent qual és també religiosa sa fila Beatriu, li fa ria, quin caracter es base de sa propia auto
dita seny ora del sogre per donació propter
una deixa i finalment institueix
hereus univer- nomía. També hem vist que l'Estat nacional
nupcies l'elevada quantitat de 63.000 sous. sals als dos fills citats Joan Pere i Bernat, mit- es una unitat superior, es a dir, una persona
Com l'escriptura era feta en 1356 a Vulpellach, jançant Pusdefruit de la esposa Francisca. El social, natural i necessaria composta
de mu
pensem que ja en aquella data eren els Sarrie
testament está datat en la torre del testador,
nicipis. 1 aixís mateix hem demostrat que
ra senyors del castell del mateix norn.
situat
situada en el veinat de Palau, parroquia de
bdos persones jurídiques existeixen per al
prop de La Bisba I. Apuntem de passada que
Sant Feliu de Girona.
compliment de fins socials, que son tots els
en Guillem de Sant Sadurní era fill del ja es
En aquest temps els Sarrieres son ja conside la vida humana, si bé el Municipi deu con
mentat Ramon Arnau i de Garsenda.
derats com a senyors importants de la regió cretar sa acció política i administrativa a una
Bernat de Riera, till del citat Berenguer, fa del Gironés i és en son castell de Vulpellach,
esfera menys extensa que l'Estat, circunscrita
donació a son germá anomenat també Beren
on en 1462, se reuneixen bon nombre de noper l'element personal, veYns, i Pelement ma
guer, del mas Joan, situat en el lloc de Palau, bles per a tractar de contrarrestar la rebel.lió
terial, territori municipal.
en 1362.
deis remensess i deturar les empreses del capEl Municipi, dirém ara, es l'Estat per a la
Guillem de Riera, germá de Bernat i Beren
dill Verntallat.
vida local, en contraposició a l'Estat per a la
guer, entrega en nom propi i de sa muller Si
En 1472 comenca a figurar Joan Sarriera,
vida nacional, el qué, per raó d'esser el més
bilia de Sant Sadurní al notan i de Castelló, militar i capitá de Girona, marit de Violant,
gran deis Estats socials que existeixen, s'ano
una Iletra del Comt. Joan d'Empuries, per la
qui continúa comprant terres a Palau Sacosta. mena simplement Estat, ja que l'ideal de so
qual li restituía l'escribanía de Sant Julia de Consta que és fill de Pere So.rriera, qui feu lidaritat humana no ha arribat encara a tant
Vulpellach, i datada del 29 agost 1382. Sem
testament en 1456. En 1476, dit Joan compra
alta realització, que s'hagi manifestat en un
bla que fou Sibilia de Sant Sadurní la qui
l'hort den Rossinyol, en el carrer de la TayaEstat universal, el qué significaría la conse
aportá a la casa Sarriera el Castell de Vulpe da a Girona i ja pren el títol de Magnífic se- cució de l'equilibri del mon social datnunt de
Ilach.
nyor.
les dos columnes de la caritat i l'amor, els
Surt en una escriptura de 1383 un Joan de
Aquest Joan de Riera i Violant foren pares més sublims deis sentiments humans. Fins a
Riera, senyor del castell de Requesens de Gi
de Pere Sarriera, emancipat per decret reial
que aquet inmens ideal se resolgui, no hi há
rona, que és precís no contondre'l amb l'al
de 1479.
que pensar en l'eficacia deis solemnes palaus
tre Requesens deis Pirineus. No sabem quin
El propi Joan, anomenant-se cavaller i a la Pau universal.
parentiu té dit Joan amb els anteriors Sar
magnificus et providus vir. és baffle general
El referit paralelo, no significa confusió ni
rieres.
de Catalunya en 1482, i Ilavors compra al comolt menys incompatibilitat entre el Municipi
Guillem de Riera i Sibilia de Sant Sadurní negut personatge Joan Francesc de Próxida
i l'Estat, ans al contrari, segons veurém, les
foren pares de Pere de Riera. Pere feu testa
comte d'Aversa, la vall i Castell d'Hostoles.
respectives constitucions estant íntimament
ment per primera vegada en 1397, vivint en
L'infant Enric d'Aragó, duc de Segorb, expeenllacades i compenetrades.
cara son pare, senyor de Vulpellach.
pedí
Otorga
manament a Otger d'Agramunt, veguer
«El Municipi,—segóns el sabi catedrátic i
deixes als convents de Girona i a la muller i de Girona per a que fés donar possessió dels publicista cuba., senyor Carrera i Justiz, es
a la fila den Guillem de Palol, parents séus.
esmentats castell i vall a don Joan Sarriera;
una
societat natural, necessaria, que's cons
Fa altra deixa a un notable frare dominica de i veiem que, en 1488, Joana, muller del militituí a l'impuls de requeriments permanents,
tar Damiá Descatllar, de Ripoll, com a tudría
car les
Girona, en Francesc de Lapardo, per mis
families isolades eren mancades de
de sa fila Isabel, anomena procuradors séus medis adecuats per a la satisfacció deis fins
ses. lnstitueix
hereu universal al séu propi
a Miguel Cadell, senyor d'Arsegell i a Andreu
de la naturalesa i de la civilització».
pare.
Surt altra vegada, en 1401, en Berenguer
Bosch, ciutadá de Barcelona per a donar hoL'Estat, diem nosaltres, glosant a l'anterior
Riera.
menatge
i
castell
de
a
de
Sa muller Blanca compra el Mas
entrega del
Colltort don
mestre en Dret Públic, es també una societat
Madrenys, situat també a Palau Sacosta, sal
Joan Sarriera, senyor de la vall d'Hostoles i natural, necessaria, motivada per finalitats
permanents, doncs els municipis, ailladament,
vant el senyoriu de Joan Sarriera, qui tenía
baffle general de Catalunya.
per concessió reial la honor de Palau, Quart i
En 1492 trobem a aquest personatge estano comptaven amb medis d'eficacia per a l'as
Honrat,
dues
Monalt. Dit Joan de Riera, militar, compra en
blint al paraire Francesc
cases
sol•liment deis fins de la naturalesa i de la
1402, el mas den Bartomeu de Sperapans, si
a Barcelona, prop del camí antic deis molins
civilització.
tuat igualment en Palau. Joan vivía encara en
den Malla; i tres anys després, titulant-se no
De modo, que el Municipi naix de la nece
i
conseller
del
rei
Ferrán
el
solament
cavaller
ssitat
de resoldrer en una unitat superior les
1406.
general
de
Catálic, sinó també baffle
Catalu- limitacions de la vida familiar, i de realitzar,
Sembla que Joan de Riera tingué tres fills,
Honorat, Pere i Joan. Quan la Generalitat de nya, fa donació al séu germá Gabriel d'uns en comú, fins engendrats per el fet de la coe
Catalunya enviá, en 1422, socors al rei Alfons censals morts, dient que és fill també den Pe- xistencia permanent en un mateix punt del
territori; mentres que l'Estat sorgeix de la
a Italia, aquest Joan de Riera, segon del nom,
re Sarriera i de la segona muller Francisca,
necessitat de formar un altre unitat superior
fou el patró de la nau Santa María i Sant Joan ja difunts; i afegint que un deis censals l'haals municipis, per a la consecució de fins que
Babtista. Tenía per sobrenom Vallosera i al vía creat Joan de Mur a favor de Margarida,
caure greument malalt en el port de Gaieta,
primera muller del séu pare, Pere Sarriera i aquéts, per si sois, no podíen aconseguir, per
prop de Nápols otorga testament, heretant a havía pertenescut al séu germá Joan Pere (o esser de caracter més general i afectes, per
sa filla major i en cas de mancar-li successió,
Pere Joan) qui havía fet testament a Hos- lo tant, a interessos comuns a varis d'élls,
la herencia aniría a son germá Honorat Riera,
talric, en 1477.
creats amb motíu de la coexistencia perma
El trobem també aquest Baffle general amb nent en un territori nacional.
ciutadá de Girona, obligant-lo llavors a pen
de ReDiu Santamaría de Paredes: El Municipi
dre'l sobrenom de Vallosera. El testador mu
son fill Pere Sarriera i Mossen Ferrán
rí'l dia següent de fer el testament.
bolledo, com a fiadors d'un préstec que'! Duc «es com la Nació, un organisme social per al
en

Pere institueix

marmessors
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cumpliment de tots els fins humans; i per aix6
la relligió, la ciencia, l'art, la beneficencia,
industria i el comerc, hi troban sa primera
manifestació colectiva en quan excedeixen de
la llar de la familia».
L'il.lustrat notan i de Girona, Dr. Ramón
Forn, en el séu important estudi «El Munici
pio», exposa lo següent: «La Municipalitat es
un conjunt de families. Entren en
sa compo
sició el parentiu, en molte part, peró en més
part encara l'amistat, l'industria, el comerc i
demés manifestacions que son producte del
esperit hurná, nascudes del perllongat contac
te entre sí, a causa de la convivencia en un
mateix !loc. L'acció municipal no es ja tant
intensa com la de la familia, peró no obstant
se fa sentir sobre un major nombre
d'indivi

dualitats, o sigui, a totes les que' resideixen
en
un espai o terme previament
assenyalat.
Lo qu'ha perdut en intensitat, ho ha guanyat
en superficie».
«Ve per últim

l'Estat—segueix

el Doctor

Forn—format per la reunió de molts munici

pis, deguda a la comunitat d'origen, llengua,
carácter, etz., etz. La seva acció, per demés

important,

se fá sentir arnb menys
intensitat
que l'acció municipal, peró en canvi s'extent
o pesa damunt tots quants indivíduus perma

neixen en un ample espai, constituint amb éll
lo que avui s'anomena Nació».
No es, per lo tant, el Municipi, una senzilla
demarcació administrativa per al millor cum
pliment deis fins de l'Estat; ni són els Ajun
taments que representen a n'aquell ente so
un
simple organisme burocrátic de l'
Administració central. Sino que'l Municipi es
un Estat local dins d'un Estat
nacional, o dins
de Nacions federades o confederades, que per
medi d'un organisme representatíu i propi,
assol.leix tots els fins humans, com l'Estat,
ami; més intensitat que aquest, peró arnb
menys extensió, car sois efecten a la comuni
tat veinal i no traspassen l'esfera del districte

cial,

m

unicipal.

La concepció i existencia real del Municipi,
doncs, no destrueix pas l'idea i realitat de l'
Estat, ans bé la confirma i justifica, puig es
ben cert que'l Dret natural, la ciencia política
i la tradició histórica, demostren palesament
que les Municipalitats fórmen part integrant
de l'Estat, son elernents indispensables de la
seva
constitució interna, i que, en sa virtut,
no es aquest
més que una entitat superior

composta interiorment d'altres organismes,
que

son

com

ella societats totals per al

cum

pliment de tots el fins humans: families,
nicipis, provincies, regions.

mu

Totes aquestes entitats, per lo mateix que
persones, de caracter privat la primera, i
públiques les altres, son autónomes en la filo
sofía del Dret i deuen esserho en la Constitu
ció de l'Estat i lleis orgániques consegüents,
car l'esfera d'acció respectiva i Ilurs
fins, es
ben circunscrita i determinada, de modo, que
la seva acció simultánea no és ni pot esser in
compatible, ans al contrari, cada una i totes
elles s'ajuden i influeixen mutualment. Ciar
és, que aquesta determinació i ponderació,
deu venir ficsada i regulada en la Ilei, ja que
son

no en

tot

va

es

el suprem

l'Estat, ans que tot,
Orgue del Dret.

i demunt de
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Crucíferes
Els que sou enemics meus
que sentiu per mí venjances
que l'odi us está bruzint
com garbó que el foc abranda;
els qui el nom de Caritat
no

Juliol

porteu

en

vostres

Ilavis,

que no coneixeu l'amor
que an els homes agermana;
els que viviu sense fe
en aqueixa vall de Ilágrimes
llansant fletxes de vení
en contra l'honra deis altres
mireu que la falsetat
té de tacar vostres llavis,
que les fletxes que Ilanceu
no botin contra vosaltres.
MARÍA DE SULTERRA.
de 1914

L' Estivada

2

COPEO

GNUS PEll II LA

lectura del

DE

Catalunya. Molts ne trobareu de catalans, i
fins de regular instrucció que al dir-lis perqué

13V-2. CAIR A M'E 1-k. F14IE

catalá,
respondrán diguent que no'l saben escriu

no us

L'ASSOCIACIó PROTECTORA DE L'ENSENYAN
CATALANA, estimant d'una absoluta nece
ssitat la publicació de Compendis Graduats
d'IlisToruA DE CATALUNYA per a ésser adop
tats en les Escoles de la nostra terra, previa
ÇA

consulta a distingides personalitats enteses en
aquest ordre de coneixernents, ha resolt obrir
tot-seguit un Concurs per al Compendi del
Primer Grau, o sia el més elemental, convi
dant a que hi prenguin part tots els nostres
historiaires

sota

les

següents
BASES

_ompendis
que's presentin

CATA
a Concurs, deurán co
LUN YA
rresro.idre en extensió a la d'un li ibret imprés
de format d'uns 8 X 14 centímetres i d'unes
1."

dues

Els

centes

d'HISTORIA

DE

planes aproximadament,

d'estam

pació

ben clara.
2
Deurán ésser redactats en llengua ca
talana i compendre els fets histórics de la nos
tr a terra des de sos primers temps fins terme
nada la Guerra deis Francesos, posant atenció
especial en el període en que Catalunya era
mestressa de les seues accions i en els fets
culminants que més han ínfluit en sos destins.
3.a

Si bé és

d'esperar

que

el Compendis
franc esperit d'

en

que's presentin hi alenará un
amor a Catalunya, deu evitar-se, no obstant,
que's basi sobre Ilegendes que les investiga
cions históriques modernes ja han desvanes
cut o reduit documentalment a justes propor
cions.

de 1915, i l'obertura del plec acompanyador
del treball premiat, així com l'entrega del Pre

mi,

verificarán en l'acte de la Repartició
deis Premis corresponents al TERCER CONCURS
D'HISTORIA DE CA TALUNYA qual data, i lloc
s'avisarán oportunament. Els plecs correspo
se

no

se

el noble de
de cooperar a la restauració espiritual de
la Personalitat Catalana.
en

sig

Barcelona, Juny de 1914.
Per PASSOCJACIó
PROTECTORA

DE

El

L'ENSENYANÇA CATALANA:
DURÁN

I

Secretan,

El

FREDER1C CULI

I

VERDAGUER.

mer

11)
S'admeterán els

corrent.

originals

per al Con
amb
Iletra ben
curs (que es recomana sien fets
clara, i encar millor escrits a máquina) fins el
dia 31 de marg de 1915. a les vuit del vespre,
Associació, Comte
en les oficines d'aquesta
de l'Assalt, 4, 1.r (domicili de l'Umó CATALA
NISTA), acompanyats d'un plec clós contenint
5.a

dins el non/ de l'autor i a fóra el lema del
treball presentat.
6.a Se concedirá un Premi únic de cinc
centes pessetes a l'autor del Compendi escullit
a

pel Jurat, podent, no obstant, aquest otorgar
alguna distinció honorífica als que consideri
mereixedors d'ella.
L'obra literaria passará a ésser propie
tat exclusiva de A SSOCIÁCIó PROTECTORA DE
L'ENSENYANÇA CATALANA, la qual podra pu
blicar-la lliurement en la forma i oportunitat
que cregui més convenients, peró sense omi

7.a

póder

fer

el

tir el nom de l'autor ni
altres modificacions que les indicades pel ma
teix Jurat del Concurs al sotscriure el vere
dicte
8.a Formarán el Jurat qualificador deis
en

text

treballs presentats a Concurs:
En Antoni Rubió i Lluch, President.
En Josep M.a Roca, de l'Assoctó PRuTECTO
RA

L'ENSENYANÇA CATALANA, Viç-Presi

DE

dent.
En Daniel Grirona, de l'UNIó CATALANISTA.
En Francesc Puig i Alfonso, de la LLIGA
REGIONALISTA.
En Jaume Massó i Torrents, de la BIBLIO
TECA DE CATALUNYA.
En Ernest Moliné i Brasés, de l'ATENEu
BARCELON1S.
En Joaquim Miret i Sans, de l'INSTITUT
ESTUDIS CATALANS.
En Josep Franquesa i Gomis, Mestre en Gai
Saber.
En Ferrán Valls i Taberner, deis ESTUDIS
UNIVERSITARIS CATAL ANS.
En Lloreng Jou i Olió, Mestre Públic de
Barcelona.
En Francisco Flos i Calcat, Mestre d'En
senyanga Catalana, Secretan.
9.a En cas de renuncia o impossibilitat d'
un o més individuus del Jurat, aquest
mateix
designará an els quels hagin de substituir en
tre les personalitats que més s'hagin significa
pels seus estudis histórics.

El veredicte del Jurat

lo.a

dintre la
(t)

primera quinzena

fará públic
del mes de maig
se

Compendis d'Historia de França
fixin
els d'Ambroise Rendu, A.
Seignette, Eruest Lavisse, E. Segond, i d'una
especial,
la Petile Hisloire de &atice, de M. H. Pigeonneau, editada per Eugéne
Belin, de Peris.
Havent examinar varis

comanem

als

concursants

que's

re

en

manera

en

d'aquesta resposta

donar

dintre séu

Michelet és

que

ens

la mateixa són els llibres que

que el
noi

se

neguin? Ben poques

Catalunya
nostre

xer

pedagocs

els
bre

podía digerir, fent

vingué

la reacció amb

que defensaven l'abolició del 'li

dre del noi tenía d'ésser lo que pogués
ne de les explicacions del mestre.
Avui i

a

mida que hem

impera

no

don ni l'excessiu

bre ni tampoc el deixa
Cal que
cions del

pugui

reis,

les escoles

mestre

tingui

a

en

la doctrina que

predomini al 'li

més de les

será, amb el

drán

i

podrán
text

veure,

en

més que

on

recordar

en

lloc d'ésser

siguin tot lo
permeti la-materia objecte
deis mateixoa, amb les explicacions ben sen
zilles i adaptables a la intel-ligencia deis alum
nes i que a la part
tipográfica s'hi dongui la
importancia deguda, ja que moltes vegades
una

possible

que

lámina ensenya més

an

el

noi, que

no

pas

descripció minuciosa, i del millor o pitjor
cop de vista del llibre depen quasi sempre que
el prengui amb més o menys carinyo.
una

Si volem que l'escola oficial
havem de posar
bres

cura

Ja sé que

en

una

es

nacionalitzi,

extremada amb els Ili

que's puguin adoptar
escola

en

la mateixa.

oficial, i segons la

llegislació d'avui, no' s pot lograr que tots ells
Ilibres siguin en catalá com sería nostre ideal,
ensems
que lo més natural i llógic, peró sí
que s'hauría de procurar quan menys, que
s'hi

ensenyés

en

Historia que serveix

una

major part d'ells,

la

com

ca, la Castellana i al Sud la Bética. I lo mateix

passa amb la

Geografía.

Se fan

apendre

munió de noms de totes les parts del mon,

i

s'ensenya

on

ha

al noi el

de la

nom

comarca

nascut

tinguin la cultura
que‘s requereix en un poble perqué sigui con
cient del séu ésser, és precís que s'hi enseny
i en nostra parla, quan menys aquestes tres
assignatures, igual que's fa amb la Doctrina
a

propósit

mestres

trobm

adoptar-los.

per

medis, ha

estat amatenta

convocat

el segon del
estat

quals,

un

bres,
curs

ara

gros

de Gramática,

etz.

la Gramática catalana amb la

Jo, perqué, ja veurán,
tinc por
pagos.

no

manca

Hi
amb les

qui
al

ser-ho

convocar

manuals

a

un

en

a

tots, fins

sensats

o

que per ai

tals passen.

Sabeu

perqué

deixen de fer-se moltes

coses

bones, rebones dintre'ls pobles? Pel gros
tiu d'ésser Piniciador fulano i no jo.

Aqueixa

és la

de fer

manera

mo

política, de
(excep

avensar, deis que passen per homes

cions, poques per desgracia) prou ho sabeu
que aixó és caminar enrera com els habitants
de la riera d'Arrupit, empro ells entossudits
sois a no deixar fer sinó a desfer lo poc bo
que hi hagi.
Hem de fer política per desterrar tonteríes,
per arreconar lo dolent, millorar lo bo i crear
lo necessari perqué nostre poble puga posar
se al rengle deis pobles lliures.
no

MUNTANOLA

ANTON1

1Z-1111-111

Moixons del niu de l'amor
qui espereu dolga becada,
la que lis vol dar Jesucrist
és el Pá mateix deis ángels.
La rosa-mel del séu Cor,
que endormisca i ubriaga,
per fer-vos passar la sed
vol posar en vostres llavis.
Moixons del niu de l'amor,
veniu, veniu al Sagrari.
IGNAS1

mestres
en

una

Bi

i nois i la

l'escola sería

una

que'l

ROVIRA, PVRE.

de 1914.

Notes comarcals
Viladran. —El di Limenge día 26 del prop
passat Juliol, accedint

a la molt atenta invita
ció del senyor Profesor nacional d'aquest po
ble D. Francisco Navés, la Junta Local de

primera ensenyanc,a acudí a

la Escola pública
visitar la exposició deis treballs que du
rant el curs feren els alumnes assistents a la
mateixa.
per

vers

la Patria i la humanitat.

CASTELLÁ I LLOVERAS
111-11V-II

Mal entés de la
dita "ter

Maig

es

podríen

bé per exercir els séus devers

política"

L'ESTWADA m'agrada precisament perqué
la política local enlairant-se amb ardi
desa i fé vers el credo Tot per Catalunya.
Feta aquesta afirmació cm permeto dir unes

defuig

paraules explicant l'interpretació que molts
donen a la capsalera d aquestes ratlles i la
que hi dono jo.
Hem de ter política, sens política no hi ha
pobles ni estats; els estats són més potents
quan més polítics són; afirmacions que no hi

hagi oid mil voltes. Peró so
sol ésser oposada. Sovinteja
massa fer-les servir
per a voler dir aplegar
gent, molta de gent per fer reunions a tal ca
sa, taverna, café o teatre; i allí, discutir i cri
dar per qualque futesa tot preparant aixís vots
per al demá d.eleccions. Molts criden fem po
lítica; per entrar a cá la vila, Diputació, etz.
i una volta allí remenar-ho tot, trasbalsar-ho,
ha orella que

millores, qui

quasi

po

no

cultura enfortidora de l'espera catalá i

G.

per

feina, per colocar

té poca

ja externes, deis homes

podría convo
de Geografía,

poc s'aniría formant
a

manat

parent, per... per... per...
Aquestes solen ser les respostes, ja internes,

mida que

escoles oficials,

blioteca catalana per

disposaría

perqué

carreteres

Podría aixís mateix excitar

en

ser

pega amb les

escoles, les

treballa

Con

les particulars de Catalunya.

Aixís poc

m'agrada

no

he pagat mai i
an aixó del;

no

acostumar

meu

de lli

catalanes, de carácter didáctic per a

adoptar-se

saber-me

ximples.
ha qui les

Lleida,

a

coles, obres que si bé moltes d'elles
dríen

aqueix és

quatre

el zel deis bons catalans subvencionant les
obres

no

Jo, perqué,

éxit, i el que pro

anés comptant amb més medis,
a

D. diputat cm
dient fort. aixó sí fort,

tot

bon company.

desmereixerá deis

també acaba de

d'altres per

donaría bo
posi la ma a

tingut lloc

que ha

de Historia de Catalunya, i

car-ne

l'espatlla

fu

em

vingui

que quan

perqué

és sois

Jo, perqué, la veritat, també

oficial, i aixís

jecta Pany vinent i que tindrá 'loe
fa esperangar que

faig

de Historia de Ca

concursos

a

el treball que
s'enlairi.

tot
no

corretgir aquestes

a

deficiencies de la ensenyanga
ha

lano

de cor

una
no

millor.

hi ha

no

regions espanyoles, la Cantábri

tres

Vosaltres que sou devanters, o seguidors;
d'aquesta o Paltra banda; feu-se la pregunta i
reflexioneu abans de contestar; veieu quina
contesta de les que segueixen els hi encaixa

d'Espanya,

quants fets i llegendes de l'Historia de
Castella, i els que hagin pogut cursar en els
Instituts se refermarán en aquestes llegendes

explica

lastre per al mateix. Cal que

curts

el

alguns hi apen

d'Historia

nom

en

uns

LL.

el deixeble llibres

desenrofilar el séu intel-lecte

un

la més gran

séu temps. Tot lo més que

últim lloc.

en

nostres sants, savis

era

pecat.

conei

a

nostra

i nostra civilització que

ho fa, no mereix perdó.
De quins sóu vos? i vos? i vos?
No'm contestin pas, no ho vull saber, me
proposo solament que ho sapigueu vosaltres
mateixos; vaig no més a recordar-vos vostre

Jo,
a

cultura, que fou en la época de
major explendor la més poixant de la Terra,
i

cultura que aquest rebría

les, peró cal també que aques
llibres sien ben retriats, per a que ajudin

tos
a

en

capir

avengant

anat

pedagógics,

aquests estudis

passat gloriós,

anteriors. Veient aixís mateix la

Pescola, díguent que lo que devía apin

a

aprenguin

els nois hi

on

Sant Hilan i també hi ha, com en els altres po
bles, qui aixís ho fa, i potser fins qui aixís ho
creu.
Qui cregui que remenar-se d'aquesta
manera és fer feina, la societat ja‘l perdona;
qui sab que aixó és embrutar i no rentar i ho

co

trobaríem d'escoles

ne

s'hagin de

major o menor avene intel-lectual del
gradués segons el nombre i el tamany

deis llibres que passava,

tot

raga», quants n'hi ha de catalans que la

tot

recargaren al noi amb llibres i més llibres que
no

ia Patria. I

interessem

adoptar.
Després de les doctrines pedagógiques an
tiquades, que donaren al Ilibre un valor ex
cessivament gros i que, com a conseqüencia,
el séu senzill intel.lecte

a

resurrecció constant de la

«una

enguany, ha

Un altre element de l'escola catalana que té

a

quelcom d'amor

La A. P. de la E. C. dintre els séus pocs

ELS LLIBRES

per

glatir

si sentíssin

haver-lis ensenyat de

no

talunya,

aquells

en

petits a l'esco
la, perqué són molts els que després no s'han
preocupat d'estudiar ho. I qué direm de la
Historia? L'Historia que segon frase felic, den
vé de

'libres

Catalana
an

cartes

cristiana. I per aixé cal que els

Ensenyaga
de preocupar

vostres

Ilegir bé. Vergonya s'hauríen de

i molts ni

rer

les

contesten

Si volem que els catalans

President,

MANEL FOLGUERA

vos

de

permeten).
Treballeu, doncs, inspirats

tatuts

La forma

grau per a les Escotes. Es recomanable
que examinin els concursants les ()bretes fran
ceses d'ensenvanca d'Historia qual ús sia més

premiats

cremarán en
en dit acte
públic si no's reb abans ordre en
contra de llurs autors respectius, els quals
podrán recobrar llurs manuscrits després de
la festa del Repartiment de Premis, mitjangant
l'obertura deis plecs corresponents en presen
cia del Jurat Qualificador.
L'ASSOCIACIó PROTECTORA DE L 'ENSENYAN
ÇA CATALANA excita a tots els qui se sentin
disposats a lluitar en aquest Concurs a que ho
facin per amor a Catalunya.
El Premi ofert, certament, és modest i des
proporcionat al meritíssim esforg que l'empre
sa requereix; peró els recursos de la PROTEC
TORA són actualment migrats, essent precís,
per a donar la deguda amplitud a la nostra
patriótica empresa, que tots els bons catalans
(inclús les clames) se resolgum 'a cooperar en
ella figurant en ses Ilistes de socis (encar que
sia tant sois amb la quota mínima que sos Es

d'exposició deis fets deu ésser
la narrativa, eslant repartit el text en lligons
de llargada prudencial, contenint a la fi de
cada lligó un qüestionari-Resum de la matei
clars i
xa. Convé que l'istil i el Ilenguatge sien
apropiats a un Compendi Elemental de pri
4.a

als treballs

nents

catalá, la Historia i la Geografía de

no

interpretació

fer de les seves, fins aconseguir embrutir si
quelcom de net quedava.
Sí; d'aixó s'anomena avui fer política; i a

a

Durant la visita i repassant aquella munió
de treballs exposats pogueren fer-se cárrec els
individuos de la mentada Junta deis avengos
que havien fet els minyons des de que s' ha
encarregat de la instrucció deis mateixos,
erudit professor Navés.
Allí es veia l'enginy d'alguns minyons en
treballs manuals, allí es repassaba el discerni
ment d'altres per a contar i descriure els fers
i les gestes ocurregudes durant el periode de
les classes, mentant les excursions escolars

portades a cap; s'apreciaba la trac:a en altres
pels dibuixos de mapes o cartes geográfiques
aixís

com en

rents

obgectes.

la

pintura

sobre paper de dife

Hi havien també exposades col-leccions de
Fauna, Flora i de minerals, tot disposat amb
ordre molt aceptable per l'estudi.
Sortiren la Junta Local i el nombréis pú
blic que hi aconcorregué molt complascnts,

valguent bons aplaudiments

al Sr. Professor

i alumnes.

Sortint de l'Escola de minyons se dirigiren
la de noies que dirigeix la Professora nacio
nal Flora Oliveres, germana Dominica.
Estaban an aquella escola disposades de tal
a

manera

les

coses

que

sense

abolits per la Ilei—resultá
mateixos poguentse també

fer-se exámens
un

simulacre deis

apreciar els conei

L' Estivada
aquelles alumnes tenien de les
que composen el programa per
medi de relacions orals i converses i
pregun
tes entre alumnes majors i
menors reunides
com en academia i presidides per
una alumna
a qui se li doná el
nom de reina de la festa.
Després de oides aitals converses passaren
els assistents a visitar les labors fetes en robes
i en teixits que marcan l'enginy de la profes
soca i alumnes.
que

xements

assignatures

Siga

per uns i altres i per tots en general la
cabal enhorabona.
—S'está treballant activament pera deixar
instalada la línia telefónica dins d' aquesta
quinzena del mes d'Agost, essent probable
ment utilizable en la segona, poguent allavors
des d'aquest poble comunicar-se amb les de
més estacions telefóniques.
mes

auto

particular

procedent de les

arribar

va

se

Teatres 1 eorIcerts

finques de Montornés (Vállés) D. Antoni
de Argila i Matas amb el séu fill Josep i ne
boda Srta. Rafela Maspons.
D. Pau Bundó (Vendrell).--D. Josep Ferrer
i familia (Barcelona).—D. Cristófol Faura i
familia (Barcelona).—D. Josep Raich i senyo
ves

Els dos

(Bar

celona.--D. Arseni Girbal i senyora (Sant Fe
liu de Guixols).—D. Gumersindo Martin i cu
nyada (Madrid).—Srs. de Sensada (Tarrasa).
D. Josep M. Carrau i filies (Valencia).—Se

(Barcelona).— D. Joaquim

de

Trincheria (Olot).— Sor María Teresa Rubio
Madrid.—Mrs. de Tafan (Barcelona).
D. Josep Ferrán (Barcelona).
D. Enric
Redon i fill (Barcelona).—Sr. Lloret i senyora
(Sant Feliu de Guixols) —Sra. Viuda Berna
das (Barcelona).—Sra. Parera filla i neta (Bar
—

Arribem al punt culminant de la concorren
cia. La població presenta una animació ex

traordinaria; locals públics,
i fonts

es veuen

mostrant

passeigs
abigarrada con

carrers

una

punts de Catalunya i de
fóra d'ella. Ni'! temps irregular del Julio!,
ni aquet gran trastorn de la guerra que tan
correncia de tots els

pánic

ha produit, han influit en el sentit d'ami
norar la colonia, cada istiu més nombrosa, de
Sant Hilari. Cal no més fixar-se amb aques
tes 'listes gairabé exactes.
Vegis els arribats en la darrera setmana i
que fan temporada a la nostra vila.
D. Jaume Brossa, amb la seva filla Terese
ta i nets Manel i Joan Calvó (Barcelona).—
D. Caries Papirer i familia (Barcelona).—Don
Lluis Monset i familia (Tarrasa).—D.a Eularia
Casals i la seva filia Srta. Eularia (Horta).—
D.a Arnalda Cristófol de Salvador i familia
Dr. Francisco Mas, canon
ge de Barcelona.
D. Dessideri Canals i familia (Sarriá-Barce
lona).—D. Joan Martin (Madrid).—D. Llibe
rat Payret i senyora (Girona).—D. Jaume Pa
gés i familia (Masnou).—D. Lluis Armengol i

(Barcelona).--Rnt.

(Lleida).—Rnt. Anton Vila (Barcelo
na).--D. Josep Suga i senyora (Alcover).—
D. Miguel Fábregas i senyora (Tortosa).—
familia

D. Ramón Garriga i senyora (Barcelona)
La colonia Escolar está composta pel Di
rector: D. Ramón Porqueras, el Profesor auxi
liar: D. Josep Iglesias i els alumnas:
Josep Aniat; Jesús López; Federic Tomás;
Antoni Guasch; Joan Grané; Josep Farrés;
Enric Motó; Joan Fatjó; Angel Solonilla; Je
sús Chavelí; Gregori Ruiz; Amadeo Enjaime;
David Mora; Ricart Mestres; Enric Besó; An
toni Vila; Enric Ventura; Marián Vives; Adolf
Valdeón; Antón Oromí; Mane! Carteo; Vicent
Oromí; Antón Caspio; Amadeo Cortes, i Al
bert Font.
Sr. Casas, gerent del ferrocarril de Sant
Felíu a Girona.- D.a Concepció Varela de
Bassó i familia (Puerto Rico).—D. Enric Ri
balta i familia (Barcelona).—D. Josep Gori i
fill (Reus).—D. Anton Castell i senyora (Ta
rrasa).—D.. Caterina Almacellas i fills (Llei
da(.—D.° Tresina Perez de Montaner i fills
(Barcelona).—D.' Dolors Capdevila (Barce

(Manresa).—D. Lluis Boixedá i Sra. (Bar
celona).--Srtes. de Puig (Barcelona).—Senyors
de Pastells (Barcelona).—D. Albert Bagués
(La Bauma-Monistrol de Monserrat).—Don
Maties Muns de Sans (Barcelona).
D. Joan Boada i familia (Sant Felí u de Gui
ra

xols).—Dr. Josep Nadal (Palamós) —D. Mar
tí Llorenç i familia (Barcelona).—D. Antoni

Llargués,

Sra. i fill (Moncada).—D. Josep Mi
serach i Sra. (Barcelona).—D.a María Llargués
i filla.—D. Laureá Sabaté (Barcelona).—Don
Miguel Santaló i Sra. (Barcelona).
D. Josep Marí i fill Josep (Barcelona).—Don
Ramón Soler (Girona).—Sra. Malla, Vda. de
Cardellach i nevodes Srtes. M. Eularia i Ma
ría Lluisa.—Sra. Vda. de Capellá i fills (Bar

celona).—D. Miguel Martorell (Soller-Mallcr
ca).—D. Antoni Colom (Soller-Mallorca)
D.a Rosa Martí de Estevellach i fila (Tossa).

—

ta

(Valencia).

(Gualba).—D. Joan Llor
(Sevilla).—D.a Assumpció Portabella (Bar
celona).—Francisco Compte i Sra. (Valls).—
D.a Agna Solo (Barcelona).—D.a Aniceta Solá
de Torelló (Barcelona).—D. Joan Gené (Ven
tosas).—D. Eduard Bosch (Prixens-Lleida).
D. Celestí Nualart

ca

—D. Francisco Fernández i Sra. (Sevilla).
Feliç estada.
1LARIENC
Estado
14

Miguel Berenguer i neboda Srta. Paqui
(Vendrell).—D. Gabriel Borrás (Palma de

.

—

i familia

e

Día

.1

'

8

4t.

m.

8m.

4t.

I

30

18

10

14

762

763

73

88

Boira

31

23

9

16

765

764

63

41

8'4

1

23

10

165

765

7635

65

63

D.

2

.24'5

135

19

763

764

84

87

n'ole

3

24

115

1775

763

762

75

57

Id.

4

23

16

19'5

762

7615

72

80

1'4

761

53

48

—D. Felip Ventura (Vilasar).—D. Isidre Car
bonell (Barcelona).—D. Josep Segú i senyora
Rafel Torres (Filipinas).—D. Pau

(Barcelona).
Es troba ja entre nosaltres acompanyat de
la seva familia el president de la Societat de
Geografía Comercial de Barcelona D. Fran
cesc de A. Mas tan conegut i distingit en el
Graells

mon

comercial i cultural catalá. Amb el séu

5

26

12

19

762

E

D.

egt

ssim de pasta
Manel Planas.

i al
vol

riquí
Valls, n.o 6. Casa

Barratets de Sant Hilan. Postre

=

El Director,

Benvingut sigui i feliq

C. de

seca.

etiZ

Teules de Santa Coloma de Farnés.
Postre requisit, nutritiu. Joaquím Trias de
Santa Coloma és l'únic inventor.
Es reben diariament del seu autor a la
Hilarienca den Ramón Casabosca, P. de la

Iglesia.

e"

Ampliant

la nova del número passat refe
rent a que per conveni entre l'Ajuntament i
escoles publiques des de 1.er de Setembre l'en
senyança será gratuita pels pobres, podem
afegir que per acullir-se an aquet benefici els
hi será precís un informe de l'Arcaldía.

L'Ajuntament ha acordat solicitar del mi
nisteri de Foment que's prengui la mida exac
te sobre'l nivell del mar del punt on hi há
instalada l'Estació Meteorológica.
Com

les setmanes hem rebut

totes

patireu deis ronyons,
fetge ni paidó;

del

viureu sempre
si

en

totes

sans

i bons

El

quadern últim

va dedicat al distingit escrip
En Manel Folch i Torres, publicant com
es costum, el seu retrat,
biografía i la comedia
original den Folch L'oncle Rector, tota sen
cera, com creiem que ho hauría de fer sempre
amb totes les obres en interés del públic que
aixís ho desitja.
Lectura Popular es ven al preu de to cén
tims i la soscripció anyal costa 5 ptes.
e.6z

L'ilustrat

de l'escola pública nostre
volgut amic i company don Ferrán Cid, ha
sigut nomenat oficialment encarregat de l'Es
tació Meteorológica pel Director de l'Institut
Geográfic i Estadístic de Madrid.
mestre

Diumenge passat al matí va arribar una de
les Colonies Escolars de nois que sosté
Ajuntament de Barcelona essent rebuda per
l'Arcalde don Ramón Pernau i altres persones
de la vila. En Ximeno Planas com ja ho feu
l'any passat, obsequia a tots als alumnes amb
una postal de St. Hilani
franquejada.
Els hi desitgem bona i profitosa estada a la
nostra vila.
e.e3's

Com

ja

de suposar la guerra europea es
el tema de totes les converses. La magnitut
grandiosa del conflicte es comentada arreu en
tots els sentits i maneres. Lluny per aixó del
centre ciutadá els comentaris no son pas aca
lorats. Més aviat el pánic deis primers díes
retrúnyí obligant al telefon a funcionar conti
nuament en cerca de noticies sobres lo que
passava.
es

u7a

Probablement del quinse al vint del present
Agost tindrá lloc en el café de l'Unió un reci
tal de escullits Lieders i triades cane.ons cata

lanes
Orfeó

a

cárrec de la notabilíssima solista del

Catalá, Srta. Andreua Fornells ja cone
guda i fortament aplaudida a Sant Hilan.
També hi pendrá part el Trio que en dit

local actúa tocant un deis famosos trios de
Beethoven, lo que tot fa preveure un altre éxit
d'ordre culte-spiritual totalment.
hi ha les se
a D. Josep
Camps, Miguel Sala Llaurador, Jaume Pagés,
Rosa Hombravella Vda. de Camps, Rnt. Pare
Diego de Benisa, Alvar Agudo, Francisco
Valles, Teresa Valls, Dolors Arus de Colom,
María Casasayas, Josep Ensenat, Antoni Bo
rrás, Josep Costa, Vicenta Vidaller, Josep
Costeras, Carme de Carroggio.
Per falte de franqueix hi ha detingude une
carta endre9da a D. Antoni Carbonell.
cartes

La

_

AMATLIER

menjar feu

de

l'aigna de

us

recomienda
sus
-_-----

diari

Sant Hilan.

La Tornería Artística del C. de Vic,
núm. 12 participa a tots els estiuejadors que
no deixin de visitar el seu establiment en el
qual hi trobarán hermosos i veritables records
de St. Hilan i a preus sumament reduits. Es la
única casa autoritzada per a la venda deis
obgectes del Bon Jesús de Praga.
—
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present el número de Lectura Popular publi
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NOTA.—E1 barómetre está reduit a la temperatura de O°
nivell del mar. La temperatura máxima es la de l'ombra. D. E.
dir: dia espléndit.
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costum ve a passar una bona tem
la nostra vila acompanyat de la seva

e"

La companyía deis automóbils amb el fí de
facilitar la vinguda de forasters pels dies 15 i
16, establirá el dia 14 vigilia de la Mare de
Deu d'Agost, un servei pel tren lleuger que
surt de Barcelona a tres quarts de sis de la
tarda i arriba a Hostalric a les vuit per esser a
Sant Hilan i a les nou, fent-se també de la ma
teixa manera els trens deis demés dies.
Per aquet servei especial del dia 14, es ve
nen ballets al Despatx Central de Barcelona al
preu ordinari.
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Mallorca).—D. Josep Riera (Vilasar).—Don
Joan Comas (Vilasar).—D. Pau Sisa (Vilasar).
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Hem tingut el gust de saludar al eminent
historiador, membre de l'Institut d'Estudis
Catalans, nostre distingit amic i excelent co
laborador En Joaquim Miret i Sans.

,

nya Lluisa del Tell i filla senyoreta Roseta
(Barcelona).
D.a Dolors Pamies i neboda
Mercé Mariné (Reus).— D. Joan Alimany (Llo
ret de Mar).—Rvnts. Emili Vidal i Manel San
cho (Barcelona).—D.a María Huguet de Fa
rrés i el séu fill D. Francisco Farrés (Selva
del Camp).
D. Víctor Escandon (Palautordera).—Do
nya Carme Carreno i filla (Barcelona).—Don
Antoni Maté (Tarragona). —Sr. Parera i senyo

lona).
D.

dament apreciats per un públic devot e intel
ligent, quan els estudía en «Parsifal», «Wal
kiria», «Carmen», «Manou» «Hugonots»,
«Mefistófele», «Bohéme», «Tosca», «Cavalle
ría», «Dolores», «L'Estivada», «La Santa
Espina», «Córdoba», «Goyescas», i altres pro
duccions de menys empenta, escrites aposta
per trio
Els mestres del trio son populars entre no
saltres. Son ii.lustrats i son cavallers. El seu
treball es esquisit i la seva causeria, agrado
sa i
instructiva. L'Esteva, romántic i pié de
foc, dintre d'una correció clásica, fá material
ment parlar al violí, que diu els cantábils amb
una dolcesa i un braó que enamoren i aixequen
al públic. En Lambert, més conegut aquí per
ses
anteriors campanyes estiuenques, es un
mestre i un pianista. Compon amb la correc
ció d'un Massenet i el foc d'un Verdi, i toca
el piano amb classicisme i virtuositat. En Gal
vez, molt jove encara, es un clássic en tota
extensió de la paraula i la seva ponderació es
exquisita. Sempre la frase musical está reclo
sa en el pentágrama, sense que una nota arre
batada se surti de línea. El trío d'aquets mes
tres es cosa que anyorerém quan el temps,
que no s'atura, ens porti l'hora del seu retorn
a ciutat.
En el teatre del Tívoli hem vist el debut de
la companyía castellana de Torres-Castillo.
La sala era plena. Es posá Lo que no muere,
la coneguda comedia que demostra la vitali
tat de l'amor, rei del mon. La soltera encata
rinada bé prou ne malparla de l'amor, peró
en aquell banc del jardí veu com se li enamo
ren els criats, els nebots i per fi ella
mateixa
escolta les paraules amoroses de l'home a qui
estimá de jove.
En dita comedia no hi treballaren tots els
actors de la companyía, i per aixó no podem
jutjar aquesta en definitiva com ho farem en
el vinent número. Peró, per lo que vegerem,
es arrodonida. i encara que modesta va satis
fer al públic. En els moments de decans toca
el trio Jové Fabré i Serra, que després donará
dos concerts cada dia en el mateix saló del
Tívoli.
Ens trobem, doncs, en plena vida artística,
en la great saison de Sant Hilan, tan animada
sempre tan agradosa i verament inolvidable.

Caries Tutusans i senyora (Barcelona)—Do

Rogla

el Café de

Meyerbeer, Boito, Puccini, Mascagni, Breton,
Lambert, Morera, Albenitz, Granados, i tants
i tants compositors de primera fila, son degu

celona).—D. Josep Marimón i senyora (Bar
celona).— D. Josep Aracil i senyora (Alcoy).
D. Joan Llorca (Alacant).—D. Josep Argela
quet (Barcelona)
D. Artur Conde i senyora (Barcelona).—Don

—D. Gervasi

en

porten tal concurrencia a l'hermosa sala, que
bé pot dir-se que resulten veritables acontei
xements artístics. Vila i colonia aixís ho en
tenen, i aprofiten l'estada entre nosaltres de
tan bons mestres.
I ells s'ho mereixen de debó. Cada hu te
personalitat ben definida i actuen en conjunt
formant un trío de ponderació tan enlairada,
que sense por poden comparar-se las seves
execucions a les deis grans mestres de la mú
sica di camera. To calent i vigorós i un gran
mecanisme acusen el violí i el violoncelo, que
acompanyats amb maestría per el pianista, en
un piano de cua,
formen un conjunt armónic
i fins misterios, que domina al públic i l'enci
sa, elevant-lo a les serenitats de l'art noble i
refinat. I el públic, aixis corprés per la bellesa
de les obres mestres de la música, escolta i
calla, donant un alt exemple d'intel.ligencia i
de civilitat. Wagner, Bizet, Verdi, Massenet,

(Molins de Rei).—D. Antoni Jordana (Prats
de Llusanés).—D. Francisco Turró (Sant Cli
ment de Peralta).—D. Manuel Sol (Barcelona).
--D. Josep Hill (Vilafranca del Panadés).—

nyors de Bufalá

diaris que

concerts

l'Unió dona el trio Esteva, Lambert i Galvez,

ra

D. Antoni Boada i Nebot (Barcelona).
D. Joaquim Miret i Sans germana i tía
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Sortida de Barcelona: a les 7'21 ma
2'25 tarde.
Arribada a Sant Hilan: a les 11'3o matí i 7
1 arde.
Sortida de Sant Hilan: a les 5 matí i 2'45
i arde.
Arribada a Barcelona: a les 8'58 del matí i
: '5 de la tarde.
Despatx de bitllets a Barcelona: Rambla
(
Id l Centre, n.° 6.
Preu, anada i tornada, io pessetes.
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de Domingo Casanovas, Ronda Sant Pan, 67. Telef.
Barcelona
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Melchor, Culi i Tarrés

TELEFON 3678
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seva

qualitat

han

obtingut

les victories

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.

Cirouit Marroquí 500 Kms, Els 4 primers premis.—Gran Premi de Rusia, 1.er Scholl sobre Benz.—Grand Prix de l'Auto
mobile Club de France 752 Kms, 1.er, 2." i 3•er sobre Mercedes.
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HP. i 30 j 40 HP.

Grupos marins:
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Tallers i ofteines: BARCELONA —279, Carretera de Ribas (Sagrera)
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