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entusiasme: i no'ns

La «Real Academia de la Historia», com
fer de tant en tant, ha organitzat
un concurs
i un deis premis concedits per
aquella corporació consistía en mil pessetes a
la monografía histórica o geográfica publica
da des del 1911 i que no hagi sigut costejada
per l'Estat ni altra entitat oficial. Així ho Ile
gírem casualment en un diari de Madrid i nos
altres candorosament redactárem una solici
tut i juntament amb la monografía de la nos
tra vila, Penviárem a un amic perqué la pre
sentés a l'Academia. Tot aixó no té res de

particular.
Lo que és curiós és la contesta quens tin
gué de fer el bon amic que resideix a Madrid.
Ens diu lo següent: sol-licitut i monografía ja
están presentades, presentades, peró no adme
ses perqué—deia—llegid la convocatoria que
adjunto inserta a la Gaceta. La convocatoria
exigeix que les obres estiguin escrites en co

Després,

afegidura, sapi
análoga havía sigut
per

guerem que una consulta
contestada per l'Academia en el mateix sentit:
les obres catalanes no tenen opció al premi.

Per jutjar
la Real Academia es manté amb fondos de
l'Estat i per consegüent els catalans contri
buim a pagar el metálic que ella ofereix. Nos
altres paguem i prou, no tenim dret a res
més, sofrim una mena de vassallatge. Si no
fos aquest obrar una ilegalitat patent, sería el
comble de l'exclusivisme. Dever d'ells és afa
vorir l'idioma castellá, peró no per aixó es
deu desairar la nostra parla gloriosa i menys
l'Estat qui és format per diversos nobles pot
establir una diferencia tant irritant.
Aquest cas, és un deis moltíssims i conti
nuats amb qué‘s manifesta la política unifor
mista. Es un cas que no'ns sorprén, és un lió
gic obrar de l'Estat que deuría anomenar-se
Estat castellá, peró cal anotar-lo i exposar-lo
i enfront d'en no més és precís oposar-hi la
nostra feina catalanitzadora, enrobustint-la ca
da día amb plena i inalterable convicció, amb
la fé que‘ns fa posseir nostre ideal magestuós.
el cas, s'ha de tenir

de repetir-Ji nos
dubtem prosegueix l'her
mosa ruta cultural en pro del pintoresc Sant
Hilan. Abusant en la repetició, insistint sem
pre, no podría L'ESTIUADA amb l'influencia
que innegablement té en la opinió; no podría
realitzar altres minores? No's deu a ella ade
més d'alees coses la creació d'un modest peró
tres

acostuma a

rrecto castellano.

caba birsenbres burant t'istiu

Sant Hilan i Saealm, 21 Agost de 1914

l'agressiu uniformisme

present que
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elogis

si

com

cansarem

no

utilíssim observatori metereologic? Perqué no
debém esperar la propagació del meritíssim
treball del Dr. Casamada quan sabém que hi
ha qui pot admirar-ne les seves bondats? Els
que estimém a aquesta vila tením el deurer
moral de senyalar lo que creiém convenient a
fi de colocar a St. Hilad al lloc que li corres
pón: per aixó nostre tenacitat fruit del afecte
ocasionat per la serie no interrompuda d'anys
que vinc a admirar aquet lloc hermosíssim. Per

ELS
(Acabanzent)

Ja varem indicar la retundició de la bralica
secundaria deis Sarrieres senyors de Vulpe
llach amb la principal, o sía la deis sens ors
de Solterra, pel casament de Joan (fu l de Mi
guel i net de Agna de Gurb) amb sa cosina
Joana (filia d'un altre Miguel i neta d'Anton
Sarriera) celebrat pels voltants del 1565. En
un document de 1573 surten dits Joan i Joana,
cónjugues, celebrant conveni amb el ciutadá
gironí en Rafel Satorra.
Dintre de l'any 1576 trobem per una part
als dos germans Joan i Antic Sarriera de Gurb
i Pons satisfent una Iluició i quitació de cen
convent de Sant Daniel de Girona, re
presentat per Caterina Xammar, priora admi
nistradora de l'abadía vagant i per les monjes

sal al

Susana i Geronima de Foxá, Agna de Crui
lles, Geronima de Malla i Geronima de Lor
dat. 1 per altra banda trobem a Joan presen
tant al prelat el clergue Lluis de Sarriera per
al benifet de la capella de Santa Agna, ano
menada de Montral (prop de Vich).
El propi Joan celebrá un conveni amb el
citat Antic, germá séu, en 1578, manifestant
que era voluntat del séu pare Don Miguel Sa
rriera que dit Antic obtingués l'universal he

nistrador del fill Antic, essent aquest, senyor
de V
com hereu de sa mare Joana,
creá un censal per la fundació en dit lloc de
rendes per a dotar noies pobres, donant com
pliment a la disposició testamentaria de l'avi
patern de la esmentada Joana.
En 1591 testa i morí Don Antic Sarriera,
Gurb i Pons, germá de don Joan que acabem
de citar. Nomená marmessors al Vescomte de

sada en aquet il-lustrat setmanari va ser
motiu poderós que acaba de convencer lo ne
cesari que era un nou análisi a qui per lo vist
no está mancat de bones disposicions intelec
tuals quan a pesar del cost no dubtá en satisfer
justes aspiracions deis malalts que obtenen
curació o alivi usant el ric manantial que bro
ta de les fértils valls ilarienques.
Físic, químic, bacteriologic i fins radioactiu
constituiex el conjunt analític labor del docte
mestre al qual envío el meu modest aplauso
que faig extensiu al propietari per haber escu
na un técnic que a la ciencia hi reuneix com
a complement la honradés i consciencia tan
necesaries perqué ningú dubti de la dificil la
bor del analític. A nostre entendre l'amic i
docte mestre de la Facultat de Farmacia satisfá
en absolut les mes minucioses exigencies de la

ciencia i les mes hermoses de la consciencia.
L'ESTIUADA per haber patrocinat l'idea mereix
un franc aplaudiment que li tributem amb

millora, salta
poc qüantiosos.

a

la vista; els medis

son

ben

Si val la pena i L'ESTIUADA patrocina l'idea
considero l'éxit segur, d'altre modo no s'ofen
drá pas aquet entusiasta admirador de Sant
Hilani (1).
F.

PUIGPIQUE

i Julita d'Arbucies, Sant Pere del Plá, Sant
Mateu de Joanet, Sant Miguel de Cladels i
Sauleda, Quadra de Terrasola, casa de Sobre
vía, Sant Julia de Vila torta, Sant Feliu de

Planeses, Santa

María de Líos i tot altre lloc
deis districtes d'Arbucies i Espinelbas, amb
tota jurisdicció civil i criminal, per preu de
quatre mil lliures.
Es molt gran el nombre de drets i rédits
senyorials que per virtut de dita adquisició i
procedents en bona part de l'antiga casa ves
comtal de Cabrera, entraren en la casa de Sa

rriera.
Creiem eren fills deis esmentats Don Joan
Sarriera i Francisca Pons, aquells dos ger
Didac

ulpellai,c

Rocabertí, a son germá Joan, Sarriera, a Galce
rán de Cartellá, a sa propia muller Hipólita
Elviro de Santmartí; a sa sogra Agna i a ses
germanes Gerónima Sarritra, viuda de Joan
d'Agullana i Agna Sarriera, esposa de Ferrán
Oliver. Deixa diferentes filles i si no té en el
pervindre cap fill mascle, la major anomena
da Francisca Clara será hereva universal. No
resmenys, fa altra deixa molt interessant i dig
na de Roa, consistent en una renda de 40 lliu
res per sostenir a Torroella de Montgrí «un
»
»

»
»
»
»
»

que tinga studi en dita vila lo. qual
age de legir grammática i a mostrar la doctri
na cristiana tots
los diumenges i festes del
anv publicament per los carrers i places de
dita vila y en cas que lo mestre de dit studi
mestre

ho recusás ó dexás de fer, que los adminis
tradors pugan donar dita renda a un capellá

»
»

1
que a ells apparrá, per a mostrar la dita doc
trina cristiana y anar per les plasses y ca

» rrers

corn dalt és dít,

aquella; i de

publicarnent, ensenyant

ma heretat
que restará complit lo per mí disposat, vull
» sie distribuit quiscun any perpetuament fins
»

tot lo residuu de

»

lliures de renda per los dits adminis
tradors, per pagar los mestres qui legirán

» en
»

200

grammática

lo studi de la present ciutat
go és 5o lliures a cada mestre de
primera i segona aules i cent lliures al
» mestre de la
tercera i lo que sobrará més de
» dites 200 lliures
sic donat quiscun any per
» legir curs de
philosophia o theologia o leys
» i cánons o retorica per lo que abastará, a
» coneguda de dits administradors i .apparrá
» més
profitós per lo bé públic i servei de
» Deu.»
»

de
» la
»

o

Diego

foren publicament

DE

aPendre quelcóm

un

perqué'Is estiuejadors coneguin les grans be
lleses d'aquesta encontrada. L'utilitat d'aques

en

Girona,

Aquesta

notable fundació literaria a Torroe
a Girona és un deis més alts honors que
pot ostentar la casa senyorial deis Sarrieres
en la xvii centuria.
En 1595, el convent de monges mendicants
de Santa Clara de Girona, de regla francisca
na fa reconeixement a Galarán de Camela i
Ila i

-

Francesc de Cruilles, tutors de l'impuber
Francisca Clara, fila i hereva deis difunts
a

Don Antic Sarriera i de Hipólita Elvira Sant
martí, de quitació i Iluició d'un censal de 5oo
sous de pensió, venut a 1-abadesa Donya Al
clónga de Peguera, en 1592.
A l'acabar el

segle

morí Don Joan de
qui ja havem par
lat, deixant dos fills de la seva muller i cosina
Joana Sarriera, anornenats Antic i Joan. El
primer degué morir jove i el segon contragué
matrimoni amb Francisca de Pons i heretá
els senyorius de Solterra i Sant Hilan, el cas
tell de Requesens i els bens situats a Palau
xvi

Sarriera de Gurb i Pons del

Sacosta.

Aquest Joan,

segon del

nom

i

sa

esposa

Francisca feren una fundació en la capella
deis *Sants Cosme i Damiá, del Monastir de
Sant Francesc de Girona, titulant-se senyor
de les baroníes d'Ossor i Sant Hilan, en l'any
1623. El títol de baronía no tenía cap signi
ficació legal, ni en aquest cas aumentava ni
variava per res els drets senyorials deis Sa
rieres. Era un nom aplicat amb molta freqüen
cia no més que ad pompam et honorem. La
prodigalitat reial7en la concessió de títols no
biliaris no comengá fins més enllá.
En 1626, aquest Don Joan, senyor de Sol
terra i Sant Hilani fa una adquisició important.
Francesc de Montcada, marqués d'Aitona i
son pare Gastó, li han venut perpetuament el
castell Montsoriu, prop d'Arbucies, dient-se
en l'escriptura que ja está enrunat (parte di
rutum et deshabitatum), amb tots drets i per
(t) Naturalment que considerém útil i de bon tú l'idea que
expresa l'amic Puigpiquú. Pro, es lluita sempre amb lo migrar del
presupost municipal que L'ESTIUADA ja exposá ahí com lo necesitat
de nous ingresos que l'enrobustissin—vegis els números 37, 40, 44
45. La colocació de cartells indicadors ea .pals o en els mateixols
iarbres que fins es podrien posar al come:1w l'istiu i treurels a
acabar-se, es de un relatiu poc cost i per lo tant no es gens dificil
implantar aquesta millora ben simpática encara que sigui paulatina
ment.—N. de la R.
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tinencies i ademés les viles i termes de Sant
Vicents d'Espinelbas, Sant Sadurní cí'Ossor
mort, Sant Cristofol de Cerdans, Sant Quirse

mans

rencia del donzell Andreu Pons, avi matern
deis otorgants del conveni, de conformitat
amb els capítols matrimonials de Miguel Sa
rriera i Geronima Pons de 28 juny 1547. 1 per
consegüent, Joan cedeix amigablement al ger
má dita herencia.
Sembla, si no está equivocat el document,
que Joan i Antic teníen un altre germá ano
menat Antoni, qui viu en 1578.
Joan Sarriera de Gurb i Pons i sa muller
Joana Sarriera tingueren dos fills, un del ma
teix nom del pare i altre dit Antic. En 1592,
Joan Sarriera, el pare, com a Ilegítim admi

de lo molt i bó que conté
que de les salu
estudi
hidro-mineral
l'excelent
tíferes i justament renomenades aigues ha fet
el reputat catedrátic de la Facultat de Farmacia
de Barcelona Dr. Casamada. Em plau, i ho
consigno amb orgúll, que una iniciativa •expo

,
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A pesar de que hi ha qui no creu amb els
refráns per creurels vulgars tonteríes no per
aixó deixant de ser algúns d'ells, verdaders
axiomes. Tal succeiex quan es desitja obtenir
exits: «la porfía mata la cassa» diu la dita i
atenent-me a ella adhuc se'm pugui titilar
d'impertinent jo insisteixo a L'ESTRIADA recor
dant ademés de que com creia el gran Napo
leó, les repeticions mai sobren quan van
encaminades a la realització d'ideals educatius.
Deixant-nos de mes preludis, siguins permés
manifestar que mercés a la galantería d'aquet
periódic he pogut estudiar i per consegüent
-

II

aixó em crec amb dret per a demanar tot alió
que reporti avenç i cultura. La varietat, renom
hermosorl exuberancia de paratgés i fons no
deurien ser senyalats orientant al turista? Aixís
es fa en molts punts i a Catalunya no
manca
entitat que amb general aplauso hó hagi fet.
•Pals anunciadors senyalant direccións, altitut
i fins distancies, contribuirían a ser una bona
proba que demostraria l'ansia que té el poble

ta

Nacionalista

i

Miguel Sarriera, qui
en
la plassa de

executats

Vic, el 22 juny 1752. Havíen estat empreso
nats pels francesos, perqué dits senyors jun
tament amb Onofre Rexach, Josep Fontane
Iles i altres vigatans conspiraven contra la do
minació de Fransa i desenganyats i desitjosos
de pau a Catalunya, acceptaven resignada
ment la dominació castellana com un mal me
nor. Aital dramática mort deis germans Sa
rriera de Gurb, recomptada per Feliu de la

Penya

en

Anales de

sos

mada per

un

Catalunya, vé confir

document que

després

indica

rem.

Didac de Sarriera, senyor de Solterra i Sant
Hilani al morir tárgicament en 1652, deixá
per hereu son fill Joan, qui casá amb Cecilia
Descatllar i Rocaberti i fou el primer Comte
de Solterra. Obtingué aquest títol del Rei de
Espanya úna volta acabada la llarga Guerra
de separació. De manera que, a mitjans del

segle

xvn, l'enlairat i feréstee castell de

San-t

Miguel

de les Formigues fou el senyoriu pa
trimonial qui doná el títol comtal a la casa de

Sarriera.

1671

se casá una filla d'aquest
primer
de Solterra, anomenada María, amb don
Joan de Cruilles, fill del noble Francesc de
Cruilles i d'Oms.
En 1699, surt en documents un Joan Sa

En

comte

rriera,

comte de Solterra, que no sabem si és
el mateix qui obtingué el títol i que era pare
de l'Antoni Sarricra.
Devem indicar una carta de 1682, del rei
Caries II, concedint l'alcaidía del castell de
Bellver, amb facultat de posar-hi sustitut, a
Don Antoni de Sarriera i Rocaberti, fill de
Joan de Sarriera, comte de Solterra, en aten
ció al mérit contret per son avi Didac Sarrie
ra i per Miguel, germá d'aquest darrer, contra
els francesos. En la reial carta s'expressa així:
«quorum vite turbacionum dicti Principatus
tempore in Vicensis civitatis patibulo publice
pro nostro Regio obsequio a ministris franco
rum gladio
ablate fuerunt a Deo nobís com
mendata sunt, ut merito his et aliis adducti te
de dicto munere dignum judicavimus».

Tampoc sabem
comtat i senyoría

si fou dit Antoni l'hereu del
de Soltera i Sant Hilan.
En 1730, trobem a un altre Joan Sarriera,
com a comte de Solterra i senyor del Castell
i vall d'Hostoles. En dit any, Peronella viuda
de Valentí Saleta i son fill Hilan i Saleta reco
neixeren al dit comte ésser bons vassalls per
raó del Mas Carbó i del derrocat Mas Geli
anomenat també Mas Abeurador, amb les te
rres de l'antigua Casa de la Rovira. Aquesta
escriptura demostra que la Rovira estava si
tuada sobre del Mas Carbó. Igual reconeixe
ment feren per Mas Borgada, Mas Vilabella,
Vallcrosa, Rexach-storc i Rexach-mitjá. Ja

1598, Marquesa, viuda d'Anton Saleta re
conegué el senyoriu de Sant Hilan i a donya
Magdalena d'Oms, segona mullen i viuda de
Joan Sarriera, d'aquell que en primeres nup
en

cies se casa amb sa cosina Joana Sarriera.
De pasada apuntarem que dit Anton Sale
ta fou pare de Josep Saleta i aquest d'un altre
Josep que otorgá testoment en 1667. El darrer
fou pare del Valentí Saleta ja mencionat, ma
rit de Peronella.
Joan de Sarriera, comte de Solterra a qui
havem trobat en 1730, fou succeit per son fill

L' Estivada

2
Sarriera, qui viu

Narcís

en

1741

a

1762.

Aquesta branca principal de la familia és

la

que continúa posseint el senyoriu de la vall
d'Hostoles i Ossor i el castell de Requessens
de Girona. Don Narcís confessá, ep 1767 a fa
vor del canonge Francesc de Bastero i
sagristá major de la Seu gironina el domini
sobre la Torre de Sarriera a Salt; i en 1778,
juntament amb son fill Josep Francesc Sarrie
i Copons, domiciliats encara a Girona, ce
lebraren una concordia amb els administra
dors de l'Iglesia de Sani Lluch de dita ciutat,
sobre una servitut.
Finalrnent, en i8or és comte de Solterra i
senyor de Sant Hilari Don Josep María Sa
rriera, Gurb. Despujol i Cruilles, qui en dita
data obté del rei Carles IV Reial cédula per a
contraure rnatrimoni amb María Josefa de Pi
nós i Copons, filia i hereva del Marqués de
Barberá. Aquest casament aporta a casa Sa
rriera els béns i títols de la branca del citat
ra

Clirrm
primer per nocions generals de
per aplicar llurs principis al nos
tre clima. En el Traite de Meteorologie par
Alfred Angot es diu: «La variació diurna de
la temperatura de l'aire és produída abans que
Comensem

Meteorología

per la variació de temperatura de la super
ficie del terrer i depen per consegüent de la
naturalesa de dita superficie.;.
Si considerem dos punts d'igual altitut i
mateixa altura, l'un en un continent i Paltre
voltat de mar, veurem que les temperatures
són més riguroses al primer, i encara en un
punt desproveit de vegetació serán més fortes
que en altre cobert de plantes; perqué aques
tes de díes consumeixen gran part del calor
solar i de nits el vapor d'aigua que eliminen
tot

per sa propietat atérmana impedeixen la irra
diació del calor terrestre.
Es molt interessant estudiar en un país la
osciPlació de la temperatura entre el día i la
nit, i aquesta oscil•lació varía segons les seves
condicions topográfiques.
Dos punts situats a igual latitut i altura, pe
ró l'un en una conca rodejat de muntanyes
com
estem nosaltres i Paltre en un pla o al
vessant d'una muntanya tindrán climes dife
rents. El primer tindrá més oscil lació diaria;
perqué els punts situats en una vall durant el
dia tenen la temperatura aumentada per la re
flexió que fan les vessants de les muntanyes.
A les nits la temperatura també baixa més per
vares circumstancies: 1.a el sol s'amaga més
prompte i al matí triga més a escalfar la terra,
és a dir, no reb tantes caloríes, per impedir-ho
les muntanyes, i, per conseqüencia, el refreda
ment nocturn és més Ilarg. 2.4 l'aire ques re
la nit en les pendents de muntanyes
mes pesat, descendeix i és reemplas
sat per aire menys fret; la temperatura no
baixa tant en les vessants de muntanyes. Al
contrari, l'aire fret que ha descendit arriba al
fons de la vall i s'hi queda sense ésser reno
vat. Aquest fenómen será més marcat com
més fons sigui el terreny, és per aixó que les
neus duren més als fons que als vessants
de
fresca
se

m

a

torna

untanyes.
En

regla general

se

pot resumir que l'os

cil.lació termométrica será més forta en la
forma cóncava del terrer, i a l'inversa, la os
cil.lació no será tant grossa en les formes pla
nes i menys en les convexes.
Un altra caura que modifica PosciPlació en
un mateix punt és Pestat higrométric
de l'ai
re. Quan el cel és completament cobert de nú
vols o de boira la temperatura puja poc du
rant el dia, a l'inversa, també baixa poc du
rant la nit; perqué els núvols irnpedeixen la
irradiació nocturna. L'amplitut de variació
será més petita en temps cobert que en temps
seré.
La més grossa oscil-lacib que hem registrat
fou a Phivern en temps seré el día 15 de de

sembre, de 20'5°, corresponent 17'50 de má
xima i 3° sota zero de mínima, un día magní
fic de tardor, i a l'istiu en bou temps fou 17'5'
que correspongué a 26° de máxima i 8'5° de
mínima en 2 de juliol prop passat. A Phivern
hi ha algún cas aillat que PosciPlació és ma
jor que a Pistiu; peró els promitjos no ho són
tant.

El dia 13 de gener que va nevar i tot el dia
estigué inolt núvol sois varem osciPlar 2.°, és
a dir, tinguerem de mínima
3° sota zei o i de
máxima 1° sota zero. A l'octubre un día Pos
cil.lació fou sois 1.°. Els díes de curta osciPla
ció encara que siguin frets no se sent.
El 29 de Juliol passat sois oscil-lárem 3°,
dia nuvulós. Els díes d'istiu de forta tempe

de la antiga familia senyorial catala
na de Pinós.
Entrat ja el segle xix perd tot interés la no
ticia histórica i genealógica de les families se
nyorials. Les conseqüencies en la nostra terra
francesa,
com en tot Europa de la Revolució
desvinculadores
feriren
de mort
dictant lleis
prompte ha
a Pantiga noblesa, la qual ben
quedat empobrida i apartada de tota influen
cia política i social. Avui el poble de Sant Hi
lar lo mateix que tot el terme jurisdiccional
de Pantic castell de Solterra, román lliure de
prestacions i molestes servituts feudals, que
ja resultaven anacróniques molt temps abans
de la Revolució. Els títols nobiliaris encara
que com aquest de Solterra recordin antiquís
siins senyorius i fets de nostra gloriosa histo

Marqués

ria, han esdevingut coses

sense

trascendencia,

fantasmagoría.

pura

JOAQULM MIRET I SANS

arit I-Ii 1 our
i poca osciPlacio són

ratura

xafogosos,

inso

fribles.
L'hora de les míniines i de les máximes.La temperatura comença a pujar després de
l'hora de sortida del sol, continúa en aument
durant el dia i la máxima normal es nota
aprop les 2 de la tarda, allavors la tempera
tura va en descens fins Penderná a l'hora de
sortir el sol, que marca el mínim. Es com
pren que l'hora quan fa més fret sigui a la
sortida del sol, i no al fort de la nit. perqué
durant la nit la terra pert calor per irradiació
fins que arriba un mornent que la calor en
viada pel sol és superior a la que pert per
irradiació.

Tampoc al migdía és l'hora de la máxima,

tida

que allavors

sigui

quan més calor re
bem del sol; perqué el calor que rebem cada
moment se suma al rebut abans. De Manera
que si no hi hagués cap pérdua per irradiació
la temperatura aniría aumentant des de la sor
encara

la posta del

a

peratura

aumenta

irradiació, i aixís arriba

12 i altres, les més al
les 2 de la •tarda; aixó demostra que
les 2 no
totes les verificades abans d'aprop
són normals, és a dir, haurien pujat més si
alguna causa de pluja, vents, mal temps en
general, no Phaguessen fet detenir. L'hora de
a

les mínimes varía de l'istiu a Phiv.ern. com
també és diferent Phora de sortir el sol. Al
hivern sol ésser aprop les 8 del matí i a l'istiu
a les 4.
Climes marins i continentals.-Els climes
marins tenen tot Pany un clima templat degut
a les constants brises de mar i terra, de mane
ra que les temperatures mitjes deis mesos més
frets als més calents no passen de ro°, exem

ple Barcelona. Al contrari, els climes conti
nentals són rigurosos a l'istiu i a Phivern;
llurs mitjes passen de 20°, Madrid, per exem

ple.
clima ni és marítim ni continen
tal, peró participa de un i de altre. A Pistiu
no podem dir que sigui marítim com Barcelo
na, perqué tenim més fresca, i per con següent
tampoc a Phivern és continental com Madrid,
dons no tenim tant fret-aquí está el verita
ble erro que molts tenen format de Phivern
El

del

nostre

nostre

calurós

pitjor, el clima
glaçat a l'hivern.

o, encara
a

l'istiu i

continental

Temperatures estremes -Aquest hivern ha
sigut molt rigurbs per tot Europa. Nosaltres
arribárem a i i° sota zero els dos primers díes
de gener (a Girona Ilegí que arribaren a !5° i
a Olot a 13° sota zero). El día i també tingué
la temperatura mitja més baixa, 5'25° so
La máxima més alta d.aquest any a
Pombra és 28'5° el día 15 de juliol (al agost
de l'any passat el día 26 arribárem a 300).
El dia 23 de novembre és el primer dia que
el termómetre comença a marcar O° i el 28 de
març és Púltim dia que senyalá O. Un sol dia
en el mes d'abril, el 20, el termómetre arribá
a i° sota
zero-un cas isolat-glassada que
feu tant mal en l'interior d'Espanya.
D'aquestes observacions se dedueix: que
de primers de maig a últims d.octubre no cal
temer les glassades ni als frets i per conse
güent la temporada d'istiu es podría rnolt
bé començar al maig i acabar-se a últims de
octubre, com ja ho fan moltes persones.
Aquest any a primers de maig hi havien algu
nes families que preníen Paigua i per cert tin
gueren més bon temps que al Juny, que plo
gué bastant. Per 1.octubre també es veuen
moltes families.
Si valgués el meu consell, als qui han de
rem

ta

zero.

pendre Paigua els hi diría que vinguessin pel
maig o al setembre i octubre perqué tindríen
més comoditats en els pisos i fondes, i més
baratura en tot; dones a l'agost l'excés de de
manda fa que els preus siguin més elevats.
Convindría fer gran propaganda en aquest
sentit
En resum: el nostre clima sobretot a Pistiu,
és inmillorable com ho acrediten aquestes cur
tes observacions i els cents d'estiuejadors,
clima que s'enriqueix amb la diversitat d.ai

gües medicinals i de fresques fonts d'aires

oxigenats i purs, panorames com
de l'estranger, sense cap mosquit
higiene, també sense cap mosca.
Si

els millors
i amb força

units treballessim per desenrotllar
aquesta gran mina de riquesa que tenim en el
clima i en les aigües, la població esdevindría
rica, forta, gran: si no ho fem, culpem-se a
nosaltres de nostra miseria.
tots

F.

CID

poble.-

Les muntanyes que ens circunden ens aillen
del mar com també deis demés estrems del
centre de la peninsula. Quan els vents vinguin
de mar tindrem el clima marítim, peró quan
són de ponent tant a Phivern com a l'istiu te
nim el clima continental. En temps normal
s'ha de tenir en compte els 800 metres de nos
tra altura i la forma cóncava en que estem si
tuats que fa una forta osciPlació termométri
ca; per aixó deia que durant el dia som aprop
de Barcelona; peró les nits són molt fresques,
relativament més a l'istiu que a Phivern, que
precisa ment són la característica particularís
sima del nostre clima i que per atxó sol és
que gosa fama com a població d'istiu. Treieu
les rnuntanyes deis vo tants. arrenqueu Par
brat i tindríem un clima marítim, sense fresca
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Una nina d' ulls de
Record d'

una

mar
escursió.

De bon matí, vaig partir de la vila, per a veurer
De primer va ig pujar a la cima d' una
muntanya que s' abalança dintre
aigua. Hi ha
una ermita, al cim d' aquella blanca com les ales
d' una gavina: es Sant Sebastiá.
Per un gran porxo cobert, s' entra dins un pati.
al fons del qual hi tia una escala que condueix a
les cel-les pels peregrins i visitans El corredor
ont donen les portes verdoses de les cel-les, és
ample i blanc; al estrem hi ha un baleó que mira
al mar.
El mar és abaix, molt abaix del baleó; la mun
tanya hi devalla verticalment, i aigua blava que
sempre 's belluga i mormola, acaricia les pedres
negroses de la costa, amb petons blancs, espu
el

neguts de la selva,

va semblar-me sentir una re
humana.
M' aní acostant, i sentí, llavors, una veu feme
nina, clara com el matí, sonora com una copa de
cristall finíssim.
Lis meus ulls restaven admirats La visió d' una
nina en el bosc, esguardant el mar, sots el bran
catje d' 41fl pi altíssim, durant una matinada de
cembrina, de sol, va deixar-me esmaperdut.
Vaig deturar mos pasos; estava temtat de re
tornar-m'en per a no desvet-llar el seu ensomni.
Mes sentí un impuls interior que m' atreia vers
aquella nina inconeguda
El cruixir d una fulla seca li feu mirar ont jo
estava, i al véurem, un crit d' estranyament deixa
escapar de sa boca, ont promte hi florí una rialla.
-Perdoni, Ii vaig dir, tal volta la meya presen
cia l' haurá destorbada.
Ella, perdent el recel que sentí al principi, di
gué: No, 'm plau poguer conversar amb algú, puig
casi sempre vise en la solitut.
-Si jo creiés que la meya companyía Ii fos
plaenta, m' aseuría al seu costat. ?Puc fer-ho?
Ella, mirant-me, somrigué, i encar que res di
gué amb els llavis, la faisó deis seus ulls, i un
grácil moviment de cap, n' eren proba afirmativa.
I 'm vaig aseurer al costat d' ella.
Lo primer amb que 'm sorprengué foren sos
ulls Eren d' un color indefinible. Eren del color
de la mar que sempre canvia.
Li vaig preguntar: Sempre viu aquí dalt, en
el far?
-Sí va respondrem-soc la fila del torrer.
-Deu plaure-li molt, estar en una hermosa
muntanya, veient sempre '1 mar.
-No conec altre vida. Sempre so vist el mar.
Quant vaig neixer fou el seu aire, qui primer
m' alentá; en l' infantesa, des del breçol-qui pa
reix un barco petit, glonxat per les ones-sentía el
remoreix del aigua; quan més gran. jogava amb
les petxines i coralets que trobava en la platja, i
quan sentía dins mon pit una estranya frisansa
d' un sentiment inconegut, asseguda demunt les
roques de la costa, esguardava si per l' horitzó
venía algún príncep en un vaixell de proa daurada.
Mentres deia aixó, els seus ulls prenten un co
lor blau, com 1' aigua del mar en un dematí de
mor

un

matí, les més aprop les
tes,

Pistiu,

sol; peró a mida que la tem
també son majors les per

moment,
migdía
i
la
posta
del
sol, que
comprés entre el
la calor rebuda i la que allavors se reb, és
precisament igual a la pérdua per irradiació.
Es allavors que'l termómetre acaba de pujar,
marcant la máxima. Continúa el sol en des
cens, el calor que es reb no és suficient per a
compensar la pérdua i la temperatura dismi
nueix. Observant l'hora en que marca la má
xima he trobat alguna que ha sigut a les g del
dues de

a

mar.

MOSOS.

Al costat de l' ermita una capella freda i soli
taria s' hi troba. La capella te emblanquinades ses
bóvedes i paret; els altars son b .rrocs i daurats;
els sants molsuts, amb la cara riallera, i les folga
des vestidures de festa semblen mogudes per el
vent Al mig del altar, entre columnes adornades
amb guirnaldes de tulles escultóriques, hi ha '1
Sant guerrer, mirant per l' ornacina que sembla
un baleó. Porta una cuirassa d' acer, demunt les
vestidures de seda i una espasa rovellada.
Sortint de la capella, l' aire del mar em va aca
ronar el rostre, i la música de les ones em semblá
delicada melodía.
Devallí uns quants esgraons i vaig entrar al far
que dú el nom de l' ermita.
El far vist al matí, és com la cuca de llum vista
en pié día; és com un ull de cec.
Empró la mar, mirada desde el far, és tant be
lla, tant excelent, que no puc descriure-la perqué
pensant-hi l' ánima 'm te com un desmai de goig.
La muntanya va descendint suauinent cap al
mar, fins acabar amb una punta rocosa cercada
per l' aigua
Cubreix la muntanya un verdós mantell, son
les copes deis roures i pins.
La mar s' extén com una inmensa planura, per
dent-se de vista, i fistoneja amb platjes i cales
rialleres, la terra, coberta de hoscos i adornada
amb els poblets que naixen ran l' arena, com estol
de nimfes d' espuma. hagudes del desposori en
tre '1 mar i la terra.
Jo restava embadalit, contemplant la grande
sa del mar i la majestat de les muntanyes
Tractava d' endevinar el color de l' aigua, i el
color de l' aig.-,ua caminava: cercava definir la faisó
coloranta de la terra, i o els meus ulls eran infi
dels o els colors de la muntanya canviaven.
Tal era la riquesa de tons, la brillantor deis re
fleses de la llum, que 'm parexía ser transportat a
una re,-,ió de somnis o de faules
Eusaquí, que avançant per els caminets inco

-

bonança.
-Feliça deu esser, puig que sempre ha viscut
plena d' esperança; la terra, les ciutats, son ple7
nes de gent, és cert, mes també son plenes de des
enganys i dolors
-També jo he sentit el dolor-lo qual vol dir
que aqueix no es propi de ciutats, sino de l' home
fou tant fort el meu dolor que visquí malalta
molt temps menjada pel dolor i
anyorança:
Fou quan s' em morí la mare
Els ulls de la nina, prengueren, llavors, un co
lor negrós, com les aigues de la mar en nit tem

pestuosa.
-Devía quedar molt sola, sense la mare
-Ella era per mí el meu consol i mestre: els
dematins, m' ensenyava a llegir i escriurer, a les
tardes, em deja com devía portar-me a casa, i a
les nits, ciares i fresques, mostrant-me les estre
lles del firmament, deja qu' eran les flors del Cel,
ont está Aquell que creá la mar i muntanya, els
arbres i les roques.
Mentres parlaba aixó, els seus ulls preníen el
color verdós, plé de misten, que te l' aigua trans
parent a 1' entorn de les roques.
-?Si viu tan sola, com passa el temps? ?No sent
tristesa o anyorança?
-No, la Naturalesa és la meya amiga.
-Pro, la Naturalesa és muda ?Amb qui parla
dones?
-Amb els ocells, amb les flors, amb les pedre
tes blanques de la platja, amb el mar..
-Que ?entent per ventura el llenguatje de les
coses?
-Sí, totes elles tenen un parlar sencill i her
mós, que tan sois el cor enten.
-?De qué li parla la Natura?
-Em parla, d' amor
Dient aixó, els seus ulls, ulls de color de mar,
tenfen igual brillantor que l' aigua, illuminada
per el sol; puig que '1 sol de amor, illuminava
l' anima de la gentil doncella.
Jo restava admirat, la seva veu ans baixa i te
nebrosa, retornava-'s forta i passionada; jo no
comprenía a quí podía estimar aquella nina en la
solitut, i temtat de tafanería Ii vaig preguntar:
-?Voldría dir-me quí es el seu aimat?
Reiná un silenci: el mar cantava la seva rítmi
.

ca

cançó.
Ella, mirant el

mar,

parlá:

aimat és un jove pescador de la veina
platja: cada matí, a aqueixa hora, retornant de la
pesca, passa arrant eixa punta, cantant una cançó,
Jo devallo fins al peu de la costa i pujant al cim de
la roca més alta li retorno el saludo; i espero un
altre jorn, per a veure '1 passar vora les roques
retornant de la pesca
Dient aixó, vaig fixar-me que mirava inquieta
ment al mar; les ones 's removien bramolant i es
trellant-se contra les roques
Jo 'm despedí de la gentil filla del mar; aní de
vallant per la muntanya, saltant les pedres de la
costa, per arribar al poblet vel; mentres tant sen
tí una veu jove i forta que cantava una cançó.
-El

meu

A la voreta del mar
Hi ha una doncella,
Es blanca com el sol,
Com la mar bella..
.

I al girar mos ulls vers el far,
l' escultural doncella fent voleiar
que semblava l' ala d' una gavina.

vaig
un

veurer

mocador,

JOAN MON 1 PASCUAL
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L' Estivada

POLITICA MUNICIPAL

ter

dos

modo que apareixessin reconeguts els compo
nents que integren l'Estat, les institucions lo
cals que en éll viuen, car es ben vist que l'Es
tat Espanyol, mirat internament, s'es tormat
per una natural federació de nacionalitats,
compostes‘ elles de municipis.
De lo que precedeix se'n conclou el carác
ter polític deis municipis considerats com a
part de l'Estat, perque formen la seva estruc
tura, i deuen existir reconeguts en la Consti
tució fonamental, com una de les divisions
históriques del mateix. determinat-se en aquell
Códic. ademés de l'esfera d'acció respectiva a
cada un d'aquells organismes locals. dins de
la seva peculiar personalitat, la que 'Is hi co
rresnon en relació d'uns amb altres i de cada
un d'élls amb l'Estat,
«perqué aquet pugui
exercir la seva activitat extensiva a tots indrets
de la nació, sinó perque rebi éll mateix l'in
fluencia de aquelles activitats narcials, procu

Carácters deis Munícípis

administratiu, aixís mateix dins d'aquelles

propagand.i perqué els pares hi portin llurs
fills i se'ls hi dongui lo suficient perqué cada
dia .puguin posar-se a més altura, peró abans
faci

conceptuacions.

I ara toca demostrar-ho.
El carácter administratiu de les entitats
municipals, en l'aspecte de elements compo
nents del Estat, es a dir, de parts d'un tot su
perior, apareix d'una manera natural al con
siderar i definir la fundó administrativa d'
aquest últim, que influeix de modo notable en
el desenrotllo de la vida local, provocant re
lacions administratives amb les entitats locals,
produint manifestacions económiques i realit
zant serveis que exigeixen necessariament ex
pressions territorials localitzades, ja sigui en
circunscripcions artificials, creades per la llei,

d'anar

la creació de noves caldría fixar-se

a

en

les oficials.

Estat i el Municipi, qu'hem
exposat en l'anterior article, apareix eviden
ciat que aquesta última entitat, sens perjudici
de la seva autonomía, es un element substan
cial de la primera, car l'Estat s'es format a
conseqüencia d'una solidaritat entre varis mu
com a dependencies directes, ja sigui valguent
nicipis. que, intensificada en la comunió d'ele
ments físics, psicológics i étnics, i consolidada
se de les entitats locals, naturals, tradicionals,
históriques. i per consegüent, deis propis mu
per l'historia, ha vingut a constituir una per
nicipis. En tal cas, els municipis, que funcio
fecta persona social. un Estat nacional que
central,
sintetisés totes aquelles influencies comunes i
nen per a serveis de l'Administració
tenen en aquest concepte el carácter adminis
realitzés els fins humans que interessaven en
tratiu de tota dependencia de l'Estat, i se re
general a les entitats components.
constituients
geixen per els preceptes del Dret administratiu
Si els municipis son elements
general o del Estat.
de.l'Estat i consubstancials amb éll, apart de
Per altre part, considerats els municipis
llur independencia com a persones totals, es
com
a entitats totals, tenen una funció admi
natural que sa missió no es sois de funciona
rant que una onganit7ació equitativa i perfec
nistrativa propia i es consegüent que presen
ment dins de la seva peculiar esfera, sino de
te, i mai absorvent de les energíes locals, al
ten un carácter adrninistratiu intern, que ve
solidaritat i cooperado dins del territori nacio
cansi que reflecti al centre la riquesa ,moral,
informat per els preceptes d'un Dret adminis
nal per als fins generals de l'Estat, puig si son
cultural i económica de les petites esferes.
tratiu especial o municipal, quin major o me
els municipis Estats locals, també tenen la Aquest es el verdader i únic centralisme que's
que
nor relléu, depén del grau d'autonomía
consideració d'organismes socials integrants
pot admetre en tot Estat ben organitzat, o si
reconegui als municipis la Constitució de
d'un ente-social superior.
gui, que les institucions locals se moguin lliu
l'Estat.
I aquest es un deis problemes polítics més res i potentes, perque el Poder central se no
De tot lo exposat, se despren evidentment
mon,
dreixi
la
cul
trascendentals que preocupen a tot el
moralment, amb la rica saya de
que els municipis, en ambdos carácters de
tura i civilització deis nobles i materialment
es a dir, lo determinació exacta de les relacions
amb les prosperitats económiques de tot el unitats socials i de parts d'una unitat superior,
de l'Estat amb els rnunicipis, ficsant científi
cament, com expressa de modo magistral el país, aixís corn al cor aflueix i del cor reflueix reconeixen una necessitat política i adminis
trativa, presentant en la seva organització
la sane de vida. sens perjudici de la indepen
Doctor Carrera i Justiz, «la posició de la ciu
aquesta nova dualitat que les caracteritsa com
tat dintre de l'Estat, o sigui, l'engranatje del
dencia en el funcionament orgánic de les de
a entitats polítiques afectes a la Constitució
govern nacional amb els governslocals i quina
més visceres i membres del cos.
de l'Estat, entitats polítiques amb Constitució
El
veu
carácter polític deis municipis. el
es l'esfera d'aceió que a n'aquéstos competéix».
Després de lo precedent, ja podém concre rém també manifestat si considerém aquestos propia, entitats administratives amb funcions
organismes locals com a tot en si mateix, com delegades pel Poder central per al desenrotllo
tar un doble carácter que presenten els muni
de les manifestacions de la vida de l'Estat, i
cipis: son parts i tots en sí, go es, son una a persones totals. L'aspecte o relació essen
entitats administratives amb funcions propies
perso
constitucional
cialment
com
a
part de l'Estat, un element
del
política deis municipis
nes socials naturals, l'hem vist en
el primer per al desenrotllo intern de les institucions
mateix, per als fins generals. i son una totali
article, al ocupar-nos de la seva naturalesa, i locals.
tat en si mateixos, una persona jurídica social
d'un modo més real en el segón. al presentar
autónoma per als tins locals.
JAME BRUNET I BARGUNÁ.
Una conseqüencia d'aquesta dualitat de aquestes entitats en paralelo amb l'Estat.
Ficsem-nos en la vida íntima deis munici
carácter dels municipis, segons mes avall re
ferirem com a deducció d'un nou carácter, es pis, i com succeeix també amb les demés en
la de que en aquestes entitats locals deuen titats locals. trobarem en aquélls unes perso
nalitats territorials, que viuen una vida jurídi
haver-hi uns órguens delegats del Poder cen
ca i afermen una existencia social ben definida
tral, i uns altres órguens que siguin la Ilegíti
dintre de l'Estat i distinta de la existencia d'
ma representació del Poder local.
aquést.
Vist en aquest aspecte el municipi,
Aixís mateix es una exigencia Ilógica d'
aquell doble aspecte del municipi, que els in qu'es veure'l tal com és segons naturalesa.
acte inmediat la nostre raó ens presentará un
dicats órguens en representació de l'Estat na
Problema, el problema de la autonomía i el de
cional i de l'Estat local, siguin designats, res
la
constitució d'aquesta entitat. I aquest pro
IV 1 DARRER
pectivament, per el Poder central i per el propi
blema es essencialment polític. Iperqué es po
Municipi, o que, de reunir-se les dugues re
presentacions en una mateixa persona, no sigui lític aquest problema? Perque les entitats a
que alcanea, son societats constituides per un
en perjudici de l'autonomía municipal, nome
llap polític, que com diu n'Adolf Posada. es
nant el Govern de l'Estat a qui li sembla per
al seu delegat, sino salvant les facultats del el Ilag de la comunitat territorial i total d'inte
El problema de la Enseny anea Catalana, és
ressoe, que es, certament, el mateix que ex
poble en l'excercici de son dret de representa
ció, i per lo tant, trametent la delegado a qui plica i justifica el carácter polític del Estat massa complexe i la seva importancia social
nacional.
aquéll, d'un modo directe o indirecte per me
és massa greu per a que vulgui pretenir resol
Per aixó es que els municipis, que tenen
di del seu Ajuntament, hagi el-legit per a pre
dre'l amb aquests pocs i mal girbats anides.
una Constitució interna peculiarissima2distin
sident del Municipi. Els Batlles de Reial Ordre
ta de la Constitució del Estat i també especial
Amb que fossin ells el despertador del sentit
son anticonstitucionals.
en cada un d'élls, deuríen estar facultats per a
En cada una de les conceptuacions que
del nostre poble, menant-lo vers els viaranys
formar el seu estatut municipal, Ilur Códic
acabém de fer deis municipis, d'entitats par
social, me podría
cials i totals, presenten dos nous carácters, el municipal fonamental, la seva respectiva i d'aquesta important funció
apropiada
Constitucio externa, per al govern donar per ben satisfet. De totes passades la
primer negat per alguns estadistes i publicis
i administrado deis interessos morals i mate
tes. si bé admés per tots els que han compres
rials que afecten als véins i territori llurs; qual satisfacció d'un deure complert ningú me la
als municipis com a persones naturals socials,
revestides de personalitat jurídica, i per lo Constitució municipal, no atacaría a l'unitat podrá treure.
de l'Estat, per quant s'hauría d'ajustar a les
tant, d'autonomía. Ens referim al doble carác
El que examina aquest problema amb un
bases generals que sobre aquest punt se con
ter de persones polítiques i administratives
que hi tro
que ofereixen aquestos entes-socials. Aném a tinguessin en la constitució política del mateix esperit simplista, ben aviat sembla
i a les regles i preceptes de la Ilei orgánica
ba el desllorigador. Ja que l'Estat no s'ha
veur-ho.
d'Ajuntaments, la que, com es natural, no
L'estudi de la regimentació local, i concre
potser aviat s'hi
hauría de compendrer més que les disposicions atrevit encara fins avui
tant més, del regimen municipal, si d'una ban
básiques de la abans dita Constitució general, atrevirá amb I' Escola catalana, ja que no`ns
da entra de pié dins del dret administratiu na
cional, per altre entranya una série de relacions desenrotllades convenientment, amb la finali
priva de que en fundem, i les deixa funcionar,
essencialment polítiques, algunes de les quals, tat de que els municipis, en sa activitat, no
perturbessin l'armonía del conjunt nacional i, no cal més que crear-ne a cada poble al front
tal volta les més fonamental, afecten a les ba
excedint-se de ses atribucions, no's contrapo
de l'escola oficiai i e112s se cuidarán d'alletar
ses de la Constitució del Estat.
sessin a la consecució del fins de l'Estat. I
En efecte, tot Éstat, al ficsar els fonaments
futurs ciutadans concients de sos drets nacio
essencials de la seva organització política, aixís, per exemple, al referir-se a la competen
cia
dels
municipis,
la Ilei municipal no deuría nalistes. Empro quant difícil resulta de por
formant la Constitució per medi de les assam
nomenar taxativament
les atribucions deis
blees constituients, dén tenir presents, no so
tar aixó a la práctica! La Associació Protec
Ajuntaments,
es a dir,
la
determinació con
lament els principis de la ciencia política refe
creta de lo que poden fer els municipis, sino
tora de l'Ensenyanqa Catalana, bé s'havía
rents: a la organització deis poders centrals;
contraures a les negatives, go es, a l'especifi
general
irnposat aquesta noble tasca. I ella, que fou
a la composició de les institucions en
cació de lo que els municipis no poden ter per
en que s'especifica l'acció reflexiva de les fun
creada en pie escalf patriótic, no ha pogut
a no
sortir-se de sa corresponent esfera en
cions de govern, d'acord amb la opinió públi
perjudici
propi
i del Estat en general. Lo que
complir més que una petita part de sa gran
ca; a la determinació de la col-laboració que
els municipis poden fer, i els detalls de la seva
els ciutadans tenen d'un modo directe en l'ac
missió, i tot per manca de patriotisme, que ha
peculiar organització, governació i adminis
tivitat del Estat; i a les relacions del element
fet que se li regategessin els cabals que Ilen
tració, deurien determinar-ho els propis mu
oficial amb el no oficial; es a dir, en resúm, lo
nicipis,
redactan-se
l'Estatut
per
a la seva or
en aventures quixotesques, que
en
res
que respecta a les funcions del Estat en gene
ganització i funcionament, que abans de regir, çaven
ral, organització política i formes de govern o
revisat i autoritzat pel Poder central al han vivificat el sentiment nacionalista. I enca
polítiques; sino que del.1 tenir en consideració sería
únic fi de que no contingui disposició contra
ra bé prou que fa relativament amb els pocs
els elements de la seva constitució interna, els
ria
a la Constitució i lleis generals del país.
centres histórics de la vida local i de les fu
medis de que disposa.
Si aixís se fes, no veurlem en els Estats
sions locals engendradores de unions intermit
centralistes d'avui, l'absurde inconcebible de
Pero fins comptant amb medis i diners, es
jes entre l'Estat i els municipis, car es eviden
que
una
mateixa
llei
regeixi
per
als
municipis
coles catalanes per tot arreu no s'improvit
tíssim que la veritable estructura de l'Estat,
urbans i rurals, els que, apesar de la natural
els seus elements formals, la seva composició
zen. Se necessiten mestres amb prou cultura
diversíssima constitu ció interna. preponde
orgánica, no déu essér arbitraria, artificial i irancia
diterenta de llurs elements constitutius, i patriotisme, i llibres, i edificis, per a que tot
ficticia, i per consegüent, déu constituir-se i distintes necessitats i
possibilitats, estant sub fos millor que lo que don l'Estat, modo pel
tot Estat, no sóls per la compenetració d'inte
gectes
a iguals facultats i restriccións, a idén
ressos, ideals, afectes i sentiments d'una massa
que es lograría que els nois concorreguessin
tica organització i funcionament. Aixís veiém
indivisa de ciutadans i de institecions socials,
fent salvetat de insignificants diferencies an aquestes escoles. Una de les raons perqué
que,
sino per la influencia que en la vida de l'Estat
en punts accidentals, en substancia el muni
exerceixen aquelles personalitats históriques
cipi de Barcelona té les mateixes regles de re están més concorreguts els coblegis de rel.li
de la vida local, que amb éll se fusionen for
gimentació que el municipi mes infim de la giosos és aquesta. I tant solament el tenir un
mant un tot superior, una persona social ma
car una mateixa llei i uns mateixos
professorat apte necessitaría molt temps.
jor, en que se condensen i especifiquen les muntanya,
preceptes
son aplicables a tots els municipis
supremes activitats positives i reals d'aquells
Aquesta és la raó que tinc per a defensar la
d'Espanya.
centres polítics, en quant respecta als interes
po
Anunciávem
que,
ademés
del
carácter
nacionalització de la escota oficial. Bé está que
sos comuns a`tots o varis d'élls, trascendint
lític del municipi, que presenta en els dos as
de sa vida i necessitats interiors. Aixís a Es
pectes de tot i part en que l'hem considerat, allá en hi hagi ja escotes catalanes establertes
panya, per exemple, deuría reformar se la llei
oferien aquests entes socials un marcat carác
se protegeixin aquestes amb preferencia, se
fonamental i les orgániques consegüents, de
Del

paralelo del

3
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I aquest hauría d'ésser
tents

La

primers

deis

un

in

de la Mancomunitat Catalana.

Diputado

Barcelona, que és ben se
gur la més exuberant de l'Estat, s'ha preocu
de

pat moltíssim de la cultura. De molt temps ha
que manté l'Escola d'Enginyers, i que en sub
venciona

moltes d'altres.

I

aquests últims temps, ha

més

més

a

en

institucions

creat

Estudis

Catalunya, l'Institut de
Catalans, l'Escola Superior d'Agri

cultura,

etz.

la Biblioteca de

com

que tenen

catalana. Mes aixo

volgut

dir que ha

llengua
quasi podríem

oficial la

com

és prou, i

no

edificar començant per la

Entenguis bé que jo no critico aques
fundacions, peró sí que vull dir que l'es
tranger que veu llurs publicacions i fellets, al
teulada.
tes

gunes

d'elles de fama mundial i que

poden

que's publi
quen, reb l'impressió de que aquí la ideología
posar-se al

de les millors

costat

nacionalitzadora hi

viatge

per demunt de

sura

les demés. Peró té

fort

un

el porta per

desengany

nostra

terra,

on

totes

si

algún

se

troba

.

que tots els rétols són en castellá i que en cas
tellá funcionen des de la primera casa comer
cial

a

noble

la derrera escola de

cultura catalana que ell suposava

catalans,
reduída
Val

a

tots

en

alguns

casos

a

els

quedant

estrenyent el séu cercle.

va

en

aquella

i que

pur dilettantisme.

dir, per go que amb l'Escota Elemental

Treball, fundada fa poc per a obrers, s'ha

del

-

Catalana

donat

gran pas

un

vers

aqUesta

cultura popu

lar que tindría cl-ésser sempre el

primer graó.

Manca encara la escola primaria. I d'aquesta,
ja que no s'en han preocupat les Diputacions
catalanes deuría fer-ho la Mancomunitat. No
tinc pas cap dubte que al conseguir-se la de

legado

l'ensenyanga,

de

bles per a que

en

i menys

em

Sab de sobres el

que

ara.

sería aquest
lutisme. I si
a

jo dubto

Catalunya seríen ca
que ho conseguim mai,

a

pels medis mansois que s'han

pleat fins

passat

possi

ella hi anessin compreses les

escotes totes, i llavors
talanes. Peró

faríen els

se

un

cop

massa

rescentment

fort

centre

pel

séu abso

hem vist lo que ha

la Mancomunitat amb lo deis camins

i carrete.res

ve'inals, que

desfeia cap deis

no

atributs centralitzadors que s'ha atribuit l'Es

qué passará si algún día tracta de dema
nar la delegació de l'ensenyane,a? No s'ha pas
de tenir un esperit gaire inductiu per endevi
tat,

nar-ho.

peró

sí

Ço vol dir que, si bé no contra l'Estat,
de l'Estat, tindríem de re

prescindint

soldre nosaltres aquest
Jo

problema.

proposaría que‘s constituís, com organis

—

-

-

Mancomunitat, un
Patronat de l'Ensenyança Catalana, semblant
me

autónom dintre de la

als que funcionen

Diputació. I, jo

pels

centres

entenc, que

creats

per la

ja que tenim

una

A. P. de la E. C. que tant s'ha desvetllat per

ella, la Junta de la mateixa, a la que podría
afegir-s'hi algún diputat provincial, és la que
podría constituir aquest Patronat, la missió
del

qual

tindría d'ésser la de trasformar l'en

senyança

elemental, i la que's dona

les di

en

ferents Escotes d'arts i oficis de Catalunya,
verament

en

catalana.

Els cabals que necessitaría

podrien

obtenir

mitjansant una propaganda intensa per
Catalunya i procurant que totes les tendencies
autonomistes exigissin a les seves entitats
se,

que's fessin socis col lectius de la
una quota mínima;
amb
donacions de particulars, i de Ajuntaments i
adherides

a

«Associació» amb

altres societats.
Constituida que fós
nom

de la

com

organisme

autó

Mancomunitat, aquesta tindría de

Ajuntaments i Diputacions que
o haguessin creat Escotes de
arts i oficis, a que en aquestes la Ilengua ofi
cial fos la catalana i hi hagués una assignatu
ra de Gramática cosa no difícil de lograr ja
que la Mancomunitat inspira avui molta con
demanar als

subvencionessin

•

fianga. Recordi's sinó, que menys
zena, tots els

la mateixa.

Ajuntaments

votaren

una
a

dot

favor de

L' Estivada
Anar

seguit que pogués

tot

la Normal Catalana, go és
Escota de
tardas

en

Mestres,-d'aixó

la creació de

a

la creació d'una

a

parlá

ne

en

Bas

de les ultimes sessions-ont mit

una

dongués
exigits
per
els alumnes els coneixements
an
1-Estat, pel títol de mestre superior o elemen
tal, ampliant-los, més que en altra cosa, en la
Historia i Geografía de Catalunya, i Gramáti
ca catalana. Aquests seríen els futurs mestres
nacionalistes, i an als que una vegada alean
sat el títol, ajudaría el Patronat amb tot el séu
jansant una matrícula poc costosa,

se

poguessin introduir-se i
lograr les escotes de Catalunya. An els que
més despuntessin pels séus coneixements po
dría pensionar-los per a anar a estudiar a la
Escola superior del Magisteri a Madrit. pro
curant que sortits d'ella vinguessin a desem
valiment per

a

que

d'Inspector, i de catedrátics
de les Normals de Catalunya.
penyar cárrecs

Podría extendre el séu medi d'acció amb
aquests concursos que amb tanta gloria ha
iniciat la A. P. de la E.
cada

adherida

una

campament miserable als darreres de les

son

del carrer de la
teix de la del Sastre,
cases

d'aquestes

el de cal secretan, barrat per una tanca feta
amb esberles de tanys de castanyer, tocaya al
peu de la riera de la Coma, on els rocins
deis gitanos hi pasturaven l'herba dels mar
ges, sempre fresca i abundosa.
Una burricota no'n devía tenir prou de la
pastura humil de vora l'aigua, i per xó's pren

gué

la llibertat de ficar se a l'hort, fent una
verdadera destrossa de bledes, la vianda pre
dilecte del Sastre. Quan aquest n'hagué es
ment, per tota revenja Ii endressá una décima
que'ns recitá bon punt formárem la rodona al
sortir de l'aula a la tarda:

a

Una burra xica i blanca,
pensar fer res de mal,
ha traspassada la tanca
de l'hort del sastre Giralt.
Anava sense ronsal,
sens ningú la dirigís,
i amb son seny d'animal gris
se menjava aquellas hiedes
éssent-ne crúes i fredes.
saciant Ilur fam aixis.
sens

idees i les que he ini

girar

la fu

D'aquesta manera
trigaríem gaire temps en que Pensenyanga

no

actuació del Patronat.

hagués

sofert

i de

els

tots

cada día tés

un

canvi i

llogarets de
veus

una

infantils cantant

Catalunya rica i plena que
LL. G.

.

transformació,

nostra terra

tots

s'alsarien

un

himne

Un advocat de molta anomenada que ana
pendre les aigues d'aquell poble, s'hi feu
molt amic i Ii demaná uns versos. El Sastre
se'n excusava cada istiu quan. a l'aar-hi de
nou, els hi demanava; peró tant i tant l'im
portuná, que un día al trobar-lo venint de
passeig ti endressá sens embuts i davant d'un
va a

a

somniem.

CASTELLÁ I LLOVERAS

bon rotllo de gent la

El Sastre Giralt

abans d'entrar i al sortir de l'aula al portal
d'una entrada espaiosa i modesta on el Sas
tre Girall feia del séu ofici. Aquesta casa era
davant per davant de la rectoría vella, lloc
on
hi havía la escola, niu de records dolcí
ssims que ha esbullat la gent moderna.
En aquella entrada, quasi arrán del portal,
cusía tot cantara a mitja veu coses de Panti
gor aquell home original, i quan no cantava,

que estava abismat en cavilacions, a judi
concentració.
car per son posat de fonda
vestit
de
burell, amb una
Era baixet, anava
c.atxutxa estranya; sa cara mai afeitada, peró
qué'l pél sois s'hi aguantava com la rostalla
da, semblava la d'un santo de muntany-a.
Allavors devía tocar a la vuitantena, peró
era

que dongués mostra de caduqueig.
Com deia, dones, tota la mamada hi ple
gávem el vol enllepolits pel tracte d'aquell
home quels despreocupats i positivistes del
poble titila ¦ en de boig. Ell ens amorosía'l cor
amb contes i rondalles d'atractívola bellesa,
acabant sempre amb l'esponjament de son
ánima tot dient-nos coses per ell dictades:
d'una atracció irresistible molts deis
versos
quals m'han quedat a la memoria, sense que
hagen lograt treure'ls tots els refinaments de
modernes literatures que més per curiositat
sense

que per gust he tastat.
De tot l'estol de gent petita que anávem a
jer //um al Sastre Giralt, tres erem que me
reixíem totes las distincions imaginables per
part d'ell: en Quico Guilla (1), en Nasi de ca'n
Saleta, avui mossén Ignasi Rovira, i jo.
A més del goig momentani que sois troba
ven els
demés de la colla. nosaltres adorá
l'esperit d'aquell venerable vellet la
vem en
divinitat poética de la muntanya, i encarnat
ell, l'agre de la terra, que ha sigut, és i
en
será la ilusih de tota la vida; i com en el m u
gró matern tt oba l'infant l'aliment per a son
cos, nosaltres trobávem en el! la déu on assa
dollar-nos l'anima amb el néctar de la poesía.
Son mestre. és ciar, com a fill del poble,
era'l Rector de Valí fogona, a qui no se li pot
negar pas una influencia ferma en el desvet

llengua catalana.

lmprovisava

admirablement sobre q ualse
vol assumpto; i si bé, com és natural, tals
iniprovisacions no anáven aparellades amb
abundancia de poesía. retrataven a l'home
(1) Pobre, ja és mort. Era un'anitua bona, si bé
cos entrema
paper ben interessant en l'época de
infantesa i co
liat. Juga
menc, d'adolescencia. Mire da,
llibre
preparació Gent
de Muntanyd, podréu llegir-hi records d'aquella ánima que és al cel.
un

un

ma

en

mon

en

següent décima:

Notaris i advocats,
com gent de ploma són ells,
baixen volant com aucells
a l'infern deis condernpnats.
Quevedo, en los séus dictats,
eixa sentencia fulmina;
ningú diu si desatina,
puig tant estiu com hivern,
tots hi fan cap a l'infern
i es pie certa eixa doctrina.

Tota la mamada de Sant Hilani que anávem
de
a estudi amb mossén Eduard, un sacerdot
senyor
mestre
suplía
al
rellevants merits que
públic,.i que avui es rector de Tavertet, poble
estrebat en una aspra serralada de l'alta Gui
llería tocant al Collsacabra, ens aturávem

Ilament de la

Rectoría, a l'indret
quin hort, que la her

ma

moseja encara, s'esqueia davant de la Font
del Cirer, sota la baga de'n Miquelic. Aital
hort, que anava unit amb el de les monjes i

«Associació»

els articles anteriors deuría

en

tura

la

hagués

En décimas amotllava sos pensaments el
Sastre Giralt, llises totes i d'una justesa ad
mirable.
Recordo que una vegada'Is gitanos, que
sempre abundaven per nostre poble. sentaren

que's cuidés d'organitzar-los.

Al voltant
ciat

hi

comarca

C., procurant que

agudíssim. Quántes anécdotes podría relatar,
seguides de sengles enfilalls de versos!

Si comencessim
acabaríem mai.

a

de

son

a

cosa

autor.
ors cóm se
enclotat de

malaltía, se e pre estava voltat
de Ilibrassos vells, que llegía i estudiava amb
sa

Eren obres de medicina, i cercava en
elles el reine' per a son mal.
Un dia d'hivern crul com ho són els d'aque
lla terra, i abans més que ara, de bell matí
cridá a son hereu i Ii digué:
-Noi, gorneix el burro.

afany.

--Per qué, pare?
-Gorneix el burro!1 com que tenía un genit terrible, l'altre
se'n aná sense tornar rép:ica, solament ru
miant a qué treuría nas aquella caboria de
son pare. Quan el tingué gornit puja a la
cambra:

-Pare, ja está.
-Vesteix-me!
-Peró, home de Deu, si fa un fret de mil
dimonis!
-Vesteix-me,'t dic1No tingué més remei que vestir-lo, a pesar
d'oposar-slii alguns veins que crielit'l noi.
-Ara baixeu-me abaix i pujeu-me ben fer
mat a l'aubarda del burro; i porta una flas
sada de repuesto.
-Peró i doncs„Sastre, ?que

heu be

-Cuideu-vos de casa vostra! No vos de
mano pas consell! Qui'm dóna aquest que ara
vaig a executar, és més sabi que vosaltres i
que jo mateix!Amb penes i treballs el posaren dalt del bu
rro, i cap a les esterres de la Cornaial, que
aixís ho indicá dl.
La gelada ho emmantellava tot. Arribaren
de baix, lloc on hi havía la bassa
a la feixa
de regar. Un cop a l'enfront d'aquell dipósit
d'aigua, que cubría tota una penca de glas
de dos dits de gruix, se feu baixar i exigí
amb sa rebequería terrible que'l despullessin
nu de pél a pél, i que'l submergissin a l'aigua,
treient lo als dos minuts. Amb tot el senti

feren, comptant que

perdríen

al
Sastre com era d'esperar. Un cop f?m-a, es feo
abrigar amb la flassada de llana doble, i cap
ho

Estem de

pié al batrer i•els resultats obtin

confirmen plenament els meus
pronostics, puix el blat sembrat primerenc és
bó de grá i palla, no aixís el tardá que té el grá
molt migrat, causa de les plujes que el trobá al
pié de la floració.
Les patates, amb alguns díes de sol molt
fort i boires, s'han assecat quasi totes menys
les sembrades pel J uliol que tot just ara florei
xen. No cal altra cosa la culpa a donar que al
mal temps que ha fet aquest istiu. No ha sigut
el mildiu, ni cap plaga; ha sigut que la boira i
la rosada han fet que després fossen cremades
pel sol que ha estones cremava.
Les mongetes tenen una ufana com poques
vegades s'ha vist; ara floreixen i es casi se
gur que si el fret no'ns visita abans d'hora hi
batirá una collita de les grosses.
Els naps i remolatxes creixen de dia en cita
tendres i ufanosos i amb la saó que tením és

guts fins

ara

de comptar que no faltará menjar pels tocinos.
Molt migrada resultará l'anyada deis raTms

perque

amb molta proMptitut
i com que aquí ja no n'és terreny, és de supo
çar que n'hi haurá pocs 1 dolents.
Els fruiterars han perdut molt, sobre tot
les nogueres que estaven carregades de fruit a
desdir i amb pocs dies han deixat caurer unes
tres parts de la collita.
Les poques que queden són totes tocades
van

petites;

assecant-se

causa

d'aquest

talá i D Francesc M. de Rovira, tots d'Arenys
de Mar ---D. Francisco Pagés i senyora (Bar
celona).-D.5 Clara de Pueyo (Barcelona)
-

Mr. Gasten Flegenheimer (Suiga).-Sr Gassó,
senyora i fill (Barcelona).-D. Josep Puig
(Areny-s de Mar.
Sra. de Tauler i fills (Palamós).--D. Fre
deric Caubet (Mallorca).-D Raimond Lladós,
senyora i filla (Barcelona).-D. Casimir Donés.
-D.a Rosa Clotet. -D. Miguel Puigvert (Ma
taró).-D. Cristófol Enrich (Sans).-D. An
toni Casas (Barcelona).-Sr. Valldaura i se
nyora (Barcelona).
D. M'quel Iglesias (Granollers).-D. Cris
tófol Bas (Barcelona).---Rnt. Pare Daydi (Pal
de Mallorca) -D. Joan Zaragoza i fila
Srta. María Cinta (Barcelona).-D. Lluís Bru
guera, familia i neboda Srta. Antonia Casas
ma

(Valencia).-D. Frederic Menchion (Barcelo
na) -D. Caries Andreu -D. Jaume Francés.
-D. Joan Artigas i familia (Barcelona).
D. Lluís Cavagliani i neboda Srta. Mercé
(Tarragona).-D. Emili Puig (Barcelona).D. Josep Valls (Barcelona) -D. Josep Llovet
i nevot (Lloret de Mar).-D. Pan Ráfols i se
nyora (Avinyonet) -D. Bernaben Jancedo
(Santander).- D. Josep García i neboda (Bar

celona).-D.5 Adelaida Banús (Barcelona).

Josep

D.

Colomer arnb la

seva

senyora

(Vidreras) i cosina Lola Poch (Llagostera).D. Francisco Noguer (Valls).-D. Lluís Babra
(Barcelona).-D. Joan Puigdoménech (Barce
lona).-D Dolors Ballester.-D. Lluís Bosch
(Mataró) -D.a Marina Montaner (Barcelona).
a

D. Albert Moner.-Sres. María i Rosa Pa
nades (Barcelona).- D. Enric Mular.-D. Ra
món Sayol.-D. Joaquím Vila (Santa Coloma
de Farnés).-D. Joan Vallés.-D. Francisco
Forcada. -D. Joan Barnades.-D. Miguel M un
ne.-D. Josep Barnada.
Bon istiu.
1LARIENC
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defecte és la boira.

Teatres i Concerts

MONIENT
ja propi de cada istiu que aquesta set
de la mare de Deu d'Agost denoti el
pié de la temporada. I realment ella indica el
punt de transició; en endavant comer-ea la
destilada, encara que l'animació forta aguanta
Es

fins als

primers

de Setembre.

Enguany

l'arri
bada normal sembla la característica. Apart
deis dos dies de testa passats que, com és cos
turn, l'afluencia de forasters és extraordinaria,
l'arribada d'estiuejadors és ben remarcable i
no sembla pas que'ns
trobem a la segona
Comensem.a apuntar:
D. Magí Ba=berá, senyora i filies, senyore
tes
Angela i 1\lontserrat (Barcelona).-Don
Francisco Buxó i senyora (Barcelona).-Don
Francisco de S. Gibert (Barcelona).-Antoni
Martí i senyora (Lima-América).-D. Josep

(Barcelona).-Rnt. Gaietá Soler (Bar
celona) -D. Francisco Barrios (Barcelona).Sra. Casas i fill Antoni (Sant Felíu de Gui
xols).-D. Tomás Rosell (Llinás).-D. San
tiago García (Barcelona).
Lozano

D. Antoni Melera i Soler (Barcelona).D. Ernerst Orriols i familia (Sans).-D. Joan
Estela, la seva María Espina i familia (Barce
lona).-D.5 Enriqueta Piqué i fill (Palma de
Mallorca).--D.a Eularia Serra (Barcelona).D. Ramón Fruny i familia (Madrid).-Don
Francisco Pa

(Barcelona). -D. Josep Palacín (Lleida)
D. Josep Creus (Sant Martí)
D. Josep Pujol i Soler (Barcelona).-Don
Jaume Montserrat (Barcelona).-D. Joaquím
Gota (Barcelona).-Edmond Riu i seny-ora
(Barcelona).-D. Josep Vallverdú (Sant Martí
lau

Segueixen molt concorregudes i animades
les vetllades deis nostres teatres. Lo meteix a
l'«Unió» que al «Tívoli» s'omplenaren les sales
a vessar per veure
treballar el dual() cómic i
transformista Les Estradas, i a la Companyía
Torres-Castillo que de dia en dia va essent més
estimada del nostre públic. Bé és veritat que
tots els artistes treballen amb voluntat seriosa
i que la senyora Castillo i els senyors Torres,
Castillo i Torrens son artistes als qui s'escolta
amb gust. Están fent una bona temporada i
les obres que presenten son delicades i netes
de picardía malsana. Perxó el públic surt
sempre satisfet del teatre.
Les Estrades sense ser cap notabilitat entre
tingueren al públic agradosament amb els séus
cants i amb la presentació de personatges com
Guimerá, Prim, Mariana, Dato, Canalejas,
Emperador d'Austria, Vives, Breton, Chueca,
Caballero, Moret i altres bornes públics. Lo
en

quinzena d'Agost.

Joaquím Camps (Mataró).-D.
os

gut l'enteniment?

ment

L'estat deis nostres camps

mana

temps al Hit.
Durant

BUSQUETS I PUNSET

Bonnevie (Franga).-Don
Albert Arimany i filia (Barcelona).- D. Caries
Llovera (R. de Cuba).
D. Joaquim Coderch, D. Gabi Taxonera,
D. Caries de Fontcuberta, D. Segimond Ca

lona).-D. Josep

no

complerta,

per'acabar explicaré als llegi
cura d'una parálisis que'l tenía

ANTON

SALVADOR NOGUERA.

citar anecdotes d'ell,

I

natural admiració de tot el poble.
D'aixó fa molts anys, de manera qu'encara
no's parlava d'en Kneip, ni potser pensava
tal subjecte en medicina; dones el Sastre,
d'aquella feta, visqué vint anys més amb salut
i alegría.
No hi ha pas dubte que tant a mossén Ro
vira com a mi eus influí poderosament per a
dedicar-nos al conreu de les Iletres.

i

té un romans so
brels trabucaires amb un aire qu'encisa. Si a
Deu plau el donaré a Ilum junt amb l'estudi
Com

al burro altre vegada ben embolcallat. El tor
naren al Bit, i
al cap de vuit dies ja tornava
a corre pels carrers trempat i Ileuger, arnb la

-

Malda).-D. Ramón Soler (Reus) -Don
Joaquím, D. Josep hlaynou i Josep Vilá, de
Sant •Celoni.-D. Anton Rovira (Sant Joan
Despi).-D. Caries Vila i familia (Barcelona).

més notable de la vetllada fou la projecció de
la pellícola Los hijos del general, interpreta
da per la reina del fi/m, la eminent actriu da
nesa Asta Nielsen,
aqueixa denla portentosa
que dóna ánima i vida a les pellícoles, fent
sortir amb tant de relleu el personatge que in
terpreta, que la seva figura es torna de carn
osos, tota mobilitat i expressió, i recull al re
dós d'élla tots els esguards, per a retenir-los
presoners de la seva fascinació artística. Qui
vegé una volta l'Asta Nielsen no l'oblidará
mai, i voldrá reveure-la sempre que's projecti
nova pellícola, per a fruir goig artístic en la
contemplació d'aquesta dóna menudeta i no
pas hermosa, peró bellugadie,a i saltadora, que
sab expressar amb veritat assombrosa tots els
estats de Pánitna per la mobilitat suma de la
seva cara, per l'eloqüencia deis seus
ulls ful
gurants i per la magestat del seu geste, energic
o seductor. Molt
poques persones s'adonaren,
al veure projectar la pel-lícola Los hijos del
general, interpretada per l'Asta Nielsen, que
assistíen a un ver regal artístic.
F. de B.

Estació

de

-D. Artur Mora (Barcelona).
Amb els seus automóbils particular s han
arribat D. Francisco Gasch i familia de Bar
celona i D. Joaquim Borrás, senyora i filla
Srta. Josefina de Manresa.
Srs. de Escriu (Tarragona) --D. Joan Fe
rrer
(Sant Juliá de Vilatorta).-D. Gabriel
Aixelá (Barcelona).-D. Felíu Mestre (Vila
franca) -Dr. Bartomeus (Barcelona).-Mrs.
Cordoner (Barcelona).-Srs. Vasells (Barce
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L' Estivada

La festa del "Lied"
La vila de Sant Hilani és una petita Atenes.
Munic és l'Atenes del Nort, Florencia 1 Ate
nes d'Italia, Vic l'Atenes de la muntanya ca
talana, La Garriga l'Atenes del Valles, i Sant
Hilan i l'Atenes de les Guilleríes.
A Sant Hilani hi há un petit cenacle, creador
de

L'ESTIUADA,

la volta literari i musical.
de festes espléndides
com la de la Música Catalana de l'any passat,
i protector sempre de tota nota que porti se
gell artístic. Aquest Cenacle, format per joves
i vells de gust exquisit, dóna un cert tó de
bellesa a la vila i la fa amable i riallera. L'art
i l'ordre imperen, i fins s'en gaudeix la cien
cia, l'higiene i la policía urbana. Perqué Sant
Hilan i té Observatori meteorológic, i un Guar
da Urba ver model de la classe. Jo l'admiro.
Totes aquestes coses fan avençada i riallera
la vila i permeten que sigui possible donar

Iniciador

unes

a

vegades

quatre concerts cada día, i que hagi sigut un
gran éxit artístic i de públic el «Recital del
Lied» donat el dimats darrer. Festa de músi
ca pura i escullida, que honora a un poble,

perqUé
Festa

la sab

excelsa,

compendre

i és digne d'ella.
que per a elles voldríen algunes

capitals d'anomenada.
no podía ésser més
Fornells, en Joan B.

La combinació artística

encertada. L'Andreua

Lambert,

Jordi Estera i en Bernardí Gal
vez, intérprets de valúa en el món musical.
Els lieds foren: Rosa de bardiça, den Schu
en

bert; No't duc rencor den Schumann; Adelai
da, den Beethoven; Serenada inútil, den
Brahms; Tu ets el repós, den Schubert;
L'amor de les roses, den Cesar Frank; !Nell!,
den Fauré; Plany, den Morera; La nuvia,
den Lambert. El rossinyol i !Es Juny!, den
Lamote de Grignon.
Al començar el Concert l'hermosa sala de
la Unió, plena de vers dilettanti, presentava
el cop d'ull de les grans solemnitats. La més
distingida representació de la colonia estiuen
ca i de la vila s'havía reunit en
germanor ar
tística per a fruir les belleses deis mestres del
lied interpretades per altres mestres amb tem
perament i sang d'artistes quels hi donaven
tota la seva espléndida hermosura.
Es feu el silenci en la sala, silenci devot i
solemne, i acompanyada den Lambert apare
gué l'Andreua Fornells com una visió ideal.
Anava vestida de blanc amb el ric vestit amb
que no fa gaire es presenta al públic de Lon
El vestit deis triomts de l'Ad i de la Patria,
que ara venía a l'Atenes de les Guilleries
com a representació de coses tant nostres
tant estimades com l'«Orfeó Catalá», ens deia
quelcom de gran i d'artístic, vera honra per
la riostra patria,
Començá. l'Andreua Fornells a cantar Rosa
de bardiça, del mestre del lied, l'immortal

poeta', creador, virginal,

Schubert, el músic

l'angel de la melodía, segons feliç expressió
de Mme. de Staél, al qui per dret propi corres
ponía posar la primera fita en la soleniníssi
ma festa del lied.
En Schubert cantat per la Fornells és cosa
verament deliciosa. Quan jo sentía !'andante
ideal de Tu ets el repós, i veia la figureta
blanca i angélica de l'hermosa tiple junt al
piano de cúa destacant-se en el fons de la
verda cortina, voltada de flors, sentía un de
aqueixos• goigs d'art que fan amable la vida
i ens enlairen l'esperit vers l'infinita bellesa.
Perqué en Schubert és el poeta creador, i la
Fornells l'angel que canta la melodía amb veu
d'or i amb sentiment d'artista, donant-li totes
les tonalitats i totes les inflexions que l'autor
somniá. Perqué la Fornells, solista de l'«Or
feó Catalá», sent el lied i el canta amb tota
l'anima d'enamorada.

Vingué després

el No't duc rencor, den

Schumann,
valenta,

una fonda satisfacció per Péxit de la vetllada.
Goal ja és de preveurer la conversa girá més
que res alentorn de la personalitat de la Andreua Fornells sortint de tots la promesa terma
de que la bella i simpática artista será a no
tardar una eminent interpretadora del lied i de

l'hereu artístic den

de refinat

Schubert, obra
lirisme; !'Adelaida, de Bee

thoven, aqueixa randa meravellosa; la Sere
nada inutil, del genial Brahms, de fantasía

l'ópera clásica.
Eran quarts de quatre quan sortirem de
l'Unió perque encare l'Andreua cantá varíes
canqons que l'aplec amical escolta amb plena
efusió espiritual, amb devoció intensa, amb la
devoció que mai es podía negar a l'artista veritable qui a ademes acompanya el cant amb
un somriure transparent, amb una expresió

romántica enmotllada en la serenor deis clás
sics. Fou repetida. Tancá la primera part del
concert L'amor de les roses, den Cesar Frank,
de
de

grandiosa línia, i !Yeti!, den Fauré,
tranquilitat, que la Fornells filá

nota

vera

ravellosament amb

sa

veu

pura. El

me

públic,

ben imposat de que assistía a una representa
ció artística extraordinaria, feu una ovació a
l'Andreua Fornells i al mestre Lambert,

captivadora.
Y

precís moment
representació de la Co

Jordi Estera, en
missió organitzadora, oferí una hermosa toia
a la gran artista.
La segona part l'omplí el Trío en mí bemol
de Beethoven, tocat per l'Estera, en Lambert
i en Galvez, aqueixos tres mestres i a la volta

interpretant algunes pagines

musicals.

J. FONT DE BOTER.

amb dicció tant justa i expressiva, que la mú
sica di camera deis clássics apareix amb la
serena bellesa de les obres immortals. En el
Scheryo particularment, página de gran difi
cultat, pogué veure's la virtuositat deis tres
mestres en passatges de ver perill, on la sola
manca d'una nota faría anar-ho tot enrenou.

públic escolta el trio amb devoció,

Pendemá mostrá

a

!!Gran

Exit!! !!Gran Exit!! Paper «Sant
Hilan» per a cartes (patentat). Cinc fulls i cinc
carpetes, amb o vistes diferentes: 25 céntims.
De venda: als establiments de Ramón Car
bonell, Ramón Casabosca, Adjutori Monta!,
Manel Planas,- Marcelí Rusinyol (Font-Picant)
Ricart Torrent, Agna Valls i Josep Ximeno.
Deposit: «La Modernista», carrers Arbu
cias, i i Reforma, 1, Sant Hilani Sacalm.
e"

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

Iglesia.

seu

Dimecres día 26 a dos quarts de 8 de la
nit la Fornells donará un espléndid recital de
cançons i els professors de l'Unió cada un
d'ells i en conjunt, pendrán part a la Vetllada

artistes de gran mecanisme, que fusionen de
tal manera els instruments i els fan parlar

El

que la Fornells

com

propósit de passar alguns díes a la nostra
vila, ja tenim un altre concert en perspectiva,
aprofitant la seva permanencia aquí.
el

acompanyant ideal. En aquest
en

5

e?

L'Ajuntament

sessió extraordinaria va
acordar ratificar les mides que prengué l'Ar
calde en relació amb els articles de primera
necessitat. C.om ja diguérem en el número
passat, per apujar els preus de les subsisten
cies mentres duri l'actual conflicte europeu
será necesari demanar permis a l'Arcaldía
justificant davant sén la puja de preus.
en

Torpedos. Nou postre, especialitat de
Joaquím Trias de Sta. Coloma.
Despatx a St. Hilan, a La Hilarienca, P. de
la Iglesia.
—

la Confitería den

Crucíferes
Es aquest
mon

pobre

mon

cor

una

una

S'han imposat varíes penyores per infracció
de les ordenances municipals.

mar

barca,

barca que fa el seu camí
per traure del cel les platges.
Mil cops m'hi som acostat
i els temporals me'n aparten

feu
cárrec de la vena melódica del pare de la sim
fonía i aplaudí sorollosament an els feliços in
se

térprets.
I vingué

e?

Pel dissabte i diumenge s'anuncia al café de
!'Unió el debut de Patracció molt aplaudida
i notable Les Hispanies.
Continúen ben animats els balls de la Colo
nie. Els matinals dels dos díes de festa passats
han sigut Iluidíssirns a tot ser-ho.

brega que brega el meu cor,
de tant bregar ja s'en cansa.
Si no veniu !Jesús meu!

la tercera part, !'última, la de co
miat, a arree de l'Andreua Fornells. El Plan,den Morera, cantat amb ánima i vida per la
simpática soprano leggero, qui es vegé obli
gada a repetir-lo; La nuvia den Lambert,
aqueixa cançó que fa batre el cor al plorar la
mort de la pubilla de RiudoMs, expressada
amb realisme desolador amb aquell «!Toquen
a morts en la vila, toquen a morts!» que glas
sa la sang, dita per la Fornells també acom
panyada per en Lambert, amb una melangía
de moribond. El públic demaná la repetició,
que no doná en Lambert per excés de mo
destia.
Tancaren la festa El rossinyol i !Es juny!
den Lamote de Grignon. Aquesta última can
có, acompanyada pel trío i cantada amb áni
ma i braó per la Fornells, encisá als concu
rrents i tingué d'ésser repetida.
El públic resta silencios i recullit fins a la
derrera nota, i sortí del concert dedicat al lied
fermament convençut de que els organitza
dors Ii havien donat una festa d'art refinadís
sim. Amb aquet públic poden fer-se coses
serioses, perqué les comprén i les estima, i
contribueix amb la seva Presencia a l'esclat
de tota obra artística. Mereix doncs l'enhora
bona el públic i la vila de Sant Hilani on po
den fer-se tan belles coses, la mereixen els
valents artistes per l'amore amb que tractaren
tot lo pertanyent a !'inolvidable festa del lied
i la mereix en primer lloc, encara que la po
sem
al derrer, la Comissió organitzadora,
tan intel-lectual, tan activa, tan encertacla i
tan altruista, per la manera com sab fer cultu
ra de bona mena, divertint ensems al públic.
Panem et circenses demanaven el Romans,
peró el cenacle intel-lectual de Sant Hilani fa
millor obra donant an el seu públic cultura
artística i social, el ver pá per l'esperit.

(t^

el volcarán les onades,
s'estrellará en els esculls,
arreu fará víes d'aigua.
MARÍA
St. Hilari, Agost

de

DE

A l'Administració de

gudes les següenis

SULTERRA.

1914.

correus

hi

van

detin

endreçades a la se
nyoreta María Andreu Batlle, D. Joan Bagué;
Srs. de Blanco, D. Miguel Bech i D. Manan
cartes

Vives.
e"

floves
Dissabte passat feu una visita a la nostra
vila el digne diputat per aquet districte don
Joan Ventosa i Calvell. Visita ben curta sigué,
ja que 'I diumenge retorná a Barcelona, peró
no per aixó deixá de mostrar-se
l'excelent re
lació i simpatía que l'uneix amb la població
de St. Hilan. Durant la seva permanencia
aquí, a !'arribar i marxar, fou saludat i acom

pels

panyat

séus nombrosos i bons amics i

especialment per l'Arcalde, Jutge Muni
cipal i altres persones de representació entre
molt

els catalanistes. El senyor Ventosa va marxar
molt satisfet de la visita i amb ganes de tornar
aviat.
La Tornería Artística del C. de Vic,
núm. 12 participa a tots els estiuejadors que
no deixin
de visitar el séu 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.
—

2."

Berretets de Sant Hilan. Postre riquí
ssim de pasta seca. C. de Valls, núm 6. Casa
Mane! Planas.
—

e."

Per la segona Festa Major que té lloc els
dies 29, 3o i 31 del present mes, hi ha contrac
tada la reputada cobla .Peps de Figueras al
café de l'Unió, i La Rebrotada d' Arbucies
per a les funcions rel.ligioses, sardanes i balls
que costejen les germandats deis bosquerols
i Sta. Rosa.

Després de la Festa la Comissió organitza
obsequia amb un lunch a la senyoreta
Fornells, profesors del trio i al volgudíssim
dora

colaborador artístic de L'ESTIUADA senyor
Font de Boter. Una franca i expansiva cordia
litat va regnar entre .1s reunits i en mig de tot

e.e9a

Nostre estimat confrare Gent Nova de Ba
dalone com té per costum ha publicat un nú
mero extraordinari
amb motiu de la festa
major d'aquella ciutat que resulta notabilíssim.
En ehl hi figuren les primeres firmes del Cata
lanisme.
e"

Amablement invitats pel senyor Rector, diu
menge prop vinent i mentres la Missa Major
interpretarán selectes composicions d'autors
clássics, els notables professors Srs. Estera,
Lambert i Gálvez, que composan el Trio tant
aplaudit del Café de l'Unió.
No dubtem que l'esglesia 's veurá amb tal
motiu co ncurregudíssim a.
e.e9'a

Amb motiu de la guerra, el Bisbe de Vic ha
publicat una alocució per la qual ordena:
«1.er Els RR. Rectors llegirán en les misses
parroquials l'exhortació del Sant Pare en la
traducció catalana que 's publica en el present
«Butlletí»; i la present alocució nostra, i pro
curarán moure al poble a fi de que aumenti la
seva oració, i assistesxi a les pregaries publi
ques que ordenem.
2." Tots els RR. Sacerdots dirán en la
Santa Missa, els díes que la rúbrica ho per
metí, la oració «pro pace», que‘s troba en la
respectiva Missa votiva del missal.
3.e7 Els RR. Rector en els díes de feste
després de la missa conventual o parroquial,
o d'aquella que
'Is sembli en son bou criteri
més a propósit per Passistencia del poble,
dirán les Iletaníes del Sants, a qual acte de
pietat, seguint Pesperit de l'exhortació del
San Pare, assistirán els sacerdots adscrits a la
parroquia. que no tinguin Ilegítim impedi
ment».
Imp. Fills de

Domingo Casanovas, Ronda Sant Pan, 67.
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Sortida de Barcelona:
ti i 2'25 tarde.

a

les 7'21

ma

Arribada a Sant Hilad: a les 11'3o matí i 7
tarde.
Sortida de Sant Hilan: a les 5 matí i 2'45
tarde.
Arribada a Barcelona: a les 8'58 del matí
7'5 de la tarde.
Despatx de ballets a Barcelona: Rambla
del Centre, n.° 6.
Preu, anada i tornada, to pessetes.

L' Estivada
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Consultani Médic 1 Laboratori

Eh CENTRO
Melchor, Culí i Tarrés
FREU

TELEFON 3078

Ronda de Sant Pere, 5

per

JOIA11 ESTIL-LFIS 1 REIXACti

(entre Plaga Catalunya i Urquinaona)

13 A -14 C I

anglísi d' erina, de

Especial per

L0 IN A_

a

malaltíes de la nutrició

Consulta de 10

NOVETATS PER A SENYORA

12 i de 3

a
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HORT-NOU, 3, BAIXOS

LLANERIA, SEDERÍA

I

LLENCE,RIA

SAIVT /HL"' SACALfia

RONICS I VARIATS MODEL8 DE BRUSES

I-Atitc)mc)-srilistI Per guanyar premis i

siguent

anar

segurs monteu

CONTINENTAL

NEUMATICS
Dones

a

inffiellorable la

seva

qualitat

han

obtingut les fletarles següents:

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.

Circuit 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, Ler, 2." i 3•er sobre Mercedes.

BARCELONA

MADRID

Passeig

Sagasta, 6

Gracia, 61

de

LA HISPANO SUIZA
UNICA FÁBRICA ESPANYOLA

Chassis per

a

D'AUTOMÓBILS

Chassis per

turisme:

12115-15120-30140=45

15120

HP. Alfons XIII

HP. i

a

omnibus:

30140

HP.

Grupos marins:
15 HP. i 30 HP.

Taller i oficine: BARCELONA

—

279, Carretera de Ribas (Sagrera)
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FAMILIES

BANY, LLUM ELÉCTRICA

Rambla del Centre,

3

(i)avant del naire criceu)
13ARCELIO11A

Weléfon 2340

