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Moments d'angoin
conflagació

L'actual
de día

día

en

europea

graus

uns

complexitat, s'es abocada
temibles, que

impossible
aquesta

minaven

en

de

que tindrá

pompós de ci
pretés envolcallar

nom

s'ha

coses

el sí deis

produir aquest

temps ha que ger

que

beligerants,

estats

per

a

destrucció, d'ano
vida,
preciós que`ns ha dotat la

esclat de

de la vida humana. I aquesta

rreoment

Ilegat

aquest

ciesenlla(:

del

sarcasme

estat

tant

guerra, vergonya de la

monstruosa

vilització amb que
l'actual

abims

uns

hores d'ara és poc menys que

a

preveure el

humanitat i

pendents

unes

esfereidores. está vorejant

tant

alarmants de

tant

per

adquirint

va

tant

Naturalesa, ens hauría d'ésser tant sagrat, que
tota obra que tendeixi a destruir-la, jamai pe
ró jamai podrá considerar-se inclosa en una
época de civiltat i perfeccionament, car sigui
en la forma que‘s pretengui,
disfrecis i guar

vulgui,

neixi's amb el color que‘s

sevulla
sar,

una

ser

estigui a mercé i caprici de qual
que sigui la forsa que'n pugui dispo

aquesta pretesa civilització

s'escrostoni, mostrará la
i

deixará de

no

paraula decorativa, peró

per mica que

ánima coreada

seva

podrida.
Es per aixó que

la

en

aquestes hores

del saber ha emmudit cedint

veu

de la destrucció i de

l'aniquilament,

humá s'és anulat per

cor

nivell més inhumá i més
estroncada la font de
ment

en

selvatge,

tot amor

que la

gica mort está planant
plint de dol a milers

que

la

veu

descendir

a

en

i•de

figura

que'l
el

an

que s'es

tot senti

per la de Podi més crudel i més

aquets instants

en

a

en

en

ferotge,

de la trá

damunt la terra,

om

de Ilars i sembrant la

major tristesa i desolació,

s'ens acudeixen

a

aquelles serenes i hermoses paraules
del nostre plorat poeta Maragall, que se li su
geriren al contemplar el tristíssim espectacle
la

ment

que oferíen els nostres germans
los cap

an

Cuba

ren

aquells cementirs
i Filipinas:

Dins les
vida

yenes

pels

a

l'embarcar

que s'anomena

vida és la sang,

d'ara i

pels

que vinclrán.

Vessada és morta.

Nosaltres, que contemplem aquesta horro
Iluita des del nostre setial d'amor

rosa

humanitat,

ens

sentim !'ánima torturada

trágic espectacle

que s'ens presenta

a

a

la

peró

inconscient, está esco
lant-se de les yenes humanes, perdent-se tre
si voleu

incalculables

sors
en

plena

pel

a

la fi

en

totes

virior els arbres

demá s'en esperava

indubtablement
des que hauríen

formes i destruint

corpulents
una

deis que

bella florida que

privilegia
portat dies de gloria i de pro

ens

reservava

flors

grés a l'humanitat sencera.
Heusaquí quin ha sigut el fruit de la políti
tica imperialista deis grans estats que posseits
de l'afany d'anar agabellant terres, no han
tingut ni la més lleu mira en trepitjar pobles
i amb el pes de la força bruta, han pretés ofe
gar els sentiments de les nacionalitats

oprimi

?I quins són els medis de que s'han val
gut per a cometre aquestes malvestats, aquets
des.

l'esclavatge? No han sigut ni per la
pel poder de l'amor. Lluny
d'aixó ha sigut una força artificiosa, un en
gany en el que'ls mateixos oprimits hi han
col.laborat inconscientment; un poder que‘ns
desvía el sentiment, que paulatinament ens
jous

de

força

del saber ni

brament de la

Ilegítima

pobles
oprimits. Si aquesta hora fós arriboda, si
aquets bells pressentiments esdevinguessin
realitat, nosaltres, adoradors de lo nostra dol
ça Mare

Catalunya,

llibertat deis

com a

fervents

de

amants

la definitiva lliberació de les nacionalitats

es

clavitzades, tot contemplant el punyent espec
tacle, adolorit el nostre cor per la sang vessa
da, no podríem menys que beneir aquesta ho
de dolor suprema que enderrocant
gim de tiraníes vindría a establir una
ra

un
era

d'harmonía, que indubtablement se
fet la pau definitiva damunt deis pobles

un

de la

terra.
F.
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Hostalric, 8 Setembre de

1914.
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l'onza de Setembre
Fa dos cents anys que Catalunya, després
de Iluita formidable, acabá de perdre les seves
llibertats. Feia, pel 1714, molt temps que la
Nació Catalana, independent plena, mestressa
del Mediterrá, sofría atacs i vexacions. Setanta
anys després d' un alçament contra Felip IV,
la nostra Patria socumbí heroicament, glorio
sament, el dia ir de Setembre de 1714, vícti
ma d; un siti de tretl'e mesos
a la ciutat de
Barcelona. 1 encara en tal dia els 40 mil sol
dats sitiadors tingueren de sostenir una crudel
lluita contra 'Is 8,000 bornes de que disposava
Barcelona; fou en tal día qu' En Rafe! de Ca
sanova, Conceller en cap, caigué ferit abraçat
amb ensenya de Santa Eularia. Malgrat la
ressistencia heroica, admirada per tot el mon,
Catalunya caigué. Va vencer la força; aparent
opresió i el despotisme,
men, va triomfar
virtualment van triomfar els vençuts, els pa
triotes, els que defensaven la Iliberació.
Tofo la gloria és pels Moragues, els Bachs
de Roda, Villarroel, Casanovas... Felip V i
Lluis XIV son la força,
opresió, el record
que,"s maleiex. Castella, que de tants anys in
tentava matar la nostra Nació, en 1714, aliada
amb França, cometé un crim. Pro ara recor
dem als martres patriotes.
Ben viva Catalunya conmemora una data
trista amb la vista endevant; pels que defen
sant la seva Patria, moriren, gloria eterna.

111-11-11

a

conti

estimadíssim i entusiasta colaborador don
Antoni Ariet, metge d'aquell pintoresc poble
veí. Al fer aixó felicitem al bon amic pel seu
excel-lent i

enorme

treball,

i felicitem als vila

drauencs, qui deuen

restar ben satisfets i reco
neguts del beneficiós honor que representa
tan interesant estudi.

segón i tercer capítols perteneixen a les
seccions etnográfica i psíquica respectivament.
El

Utilital deis estudis
base de

a

En

Médic-Topográfics

com

regeneració deis pobles

Núm. 82

époques, ja
amigues, migevals i modernes, s'han preocu
pat distingides personalitats de la utilitat deis
estudis médic-topográfics. Aixís, 3oo anys
abans de J.-C. va haver-hi qui s'ocupá en un
!libre célebre titillar «DELs AIRES, AIGUES I
LLocs» d'aquesta mena d'estudis. Son autor,
el sabi Hiocrates deia: «Adquirirá nocions
rnolt exactes sobre la naturalesa de les aigues
«que usen els habitants, si són estancades,
«fluixes o pesantes, si neixen en paratges
«enlairats i pedregosos, o són crues o salo
«bres, estudiará els diferents estats del terreny
«que ja és erm i sec, ja moll i gerd, ja baix
«i bruzit pels calors sofocants, ja enlairai i
«fret».
Molts d'altres autors vingueren després que
de la topografía médica de les na
cions i comarques, escrivint tractats en els
que desenrotllen estudis sobre la manora de
cuidar i curar les enfermetats an elles regnan
tes, un cop conegudes les condicions del país.
Els rnetges espanyols de centuries passades,
posaren també son grá d'arena, o son bloc

s'ocuparen

grandiós,

l'obra inmensa que 's comença en
segles_anteriors, dedicapt molts d'ells de modo
preferent, Ilur activitat, a l'estudi i coneixe
ment de les qualitats i condicions especials de
diferentes poblacions, per a sanejar-les, i evitar
la decadencia que's notava, i engollía funes
tament les vides.
Entre aquests il-lustres antecessors, hi ha
un
metge de Toledo quin nom se perd en la
foscor del passat, que a mitjans del segle my,
publicá un estudi, que amb el títol de «MEDI
CINA

de

a

CASTELLANA REGIA» tractaba del modo
les enfermetats dels Grans de Cas

curar

tella.
I més encá des del començament del segle xvi
se troben també els noms de
distingides figures,
que com Joan d'Avinyon, Castellano Ferrer,
.Cisneros, San Juan i Domingo i Piquer, pu
blicaren respectivament la topografía de Sevi

prevenir les malaltíes;

viar-les

o

quan menys ali

curar-les, amb més facilitat i certer
coneixement, els encarregats de vetllar per la
salut

o

pública.

Donen gran exemple de complir aquesta
tasca els metges francesos, poguent citar entre
altres a Mr. L. Martinet, qui en «L'His-romE

NATURELLE-ETNOGRAPHIE,

CLIMATOLOGIE

DE

BANYULS SUR MER» aporta una munió de datos
que fan verament interessant aquest tractat.
No queden pas endarrera els metges russos,
que agrupats, formant associacions provincials
baix el patronat del Czar, s'ocupen en redac
programa, per a metodisar els estudis
médica com a base de la rege
neració del poble rus. Lowzow an el tomo
primer del «REcuEn. MÉDIC-TOPOGRAPHIQUE»
diu: «Donar un quadro de la naturalesa i des
«criure la població d'una comarca, donar a
«coneixer la influencia recíproca deis habitants
«i del terreny, manifestar els resultats que l'
«home pot obtenir cultivant la naturalesa arnb
tar

de

un

Topografía

profit que'n pot treurer, i la
d'apartar-se de les influencies noci
«ves, descriure la vida pública, principalment
«les accions que poden ocasionar dany a n'els
«conveins, les condicions de la vida canvíen
el

«manera

«la naturalesa d'un paratge portant perjudicis
llurs habitants; determinar les mides sani
«tarias que són necessaries pel benestar co
«mú. sun els punts que deu abarcar un estudi

«a

«médic-topográfic».
Si registrem els anals de nostre Academia de
Medicina i Cirugía, hi trobarem molts noms
de professors que han escrit d'un modo deta
llat i p ecís, la topografía médica de comar
ques i pobles, amb tant acert, que molts d'
an els concursos
médics establerts per la Reial Academia es
mentada, han sigut premiats per la docta co
missió dictaminadora, probant aixís d'una
manera
clara i evident la utilitat que reporten
i la importancia que mereixen aquesta classe
d'estudis.
I tenint en compte lo exposat, no fora con
venient s'exigís per qui correspón an els pro
fessors de cada localitat, a que escriguessen la
Topografía médica del lloc on exerseixen la
professió, perque un cop aprobada per les
persones competentes, se guardes an els arxius
municipals, per a consultar-la, i aplicar les

regles

an
ella establertes, quan esdevingués
ocasió i les circumstancies ho requerissen?
Sería a nostre entendrer una obra meritoria
que portada a terme individualment, resulta
ría en benefici de l'estat sanitari deis pobles,
base de la regeneració deis rneteixos.
Creiem de gran importancia que per a fer-se
un poble fort i robust, necessita coneixer com
obren i es comporten sobre l'organisme deis
seus
moradots, els distints elements que 'Is

rodejen.
Es imprescindible

per a evitar i corretgir els
procesos morbosos que mortifiquen un poble
o regió,
determinar i coneixer les causes que
'ls originen, o provoquen, i com elles obren,
per a allunyar perjudicis i mantenir-se en si
tuació higiénica inmellorable, font de prosperi
tat i vigor, pels bens privats i públics.
Moltes comarques han disminuit la morta
litat i allunyat la morbositat, per haver aplicat
les ensenyances práctiques, deduides deis es
tudis fets sobre la seva topografía, i trobant-se
allavors Iliures del açot que 'Is afligía han ca
minat amb passos agegantats vers la regene
ració i aument.
Genere

d'ocupacions

a

que

s'dediquen

els habitants

Aragó i Valencia.

Actualment continúa la classe médica de
tot els paissos civilisats, treballant i fent
es'tu
dis, per a coneixer el medi ambient que'ns
volta. i escudrinyar les causes originaries de
les enfermerats en tal o-cual comarca, per a
que aixís un cop conegudes, puguen els habi
tants

«intel-ligencia,

aquests treballs, presentats

temps de les diferentes

tot

lla, Murcia, Mexio,
Com refereix en Carreras i Candi en les
Notes históriques de nostra vila, una acció es
lliurá en aquesta comarca que pel gener es
tractá de commemorá. Durant la guerra de
separació tingueren les tropes castellanes una
notable desfeta al sortir d' Arbucies i voler
passar a les Guilieríes. Aquelles tropes de Fe
lip V arribaren a Arbucies el 13 de gener de
1714 tractant despóticament a la població. Mes
d' Arbucies eixiren inmediatament avisos als
pobles de Sant Hilan, Espinelbes i Viladrau,
perque '1s somatens hi compareguessin sens
perdre temps. Tant amatens foren en anar-hi
que a l' endemá matí, ja estava l' emboscada
aparellada al Pujol, dirigint-la els paisans
Franciscs Puig i Isidro Pujetó.
Sortiren a les sis del matí les tropes caste
Ilanes i caiguent en la trampa volgueren de
fensar-se, durant acció fins a les dos de la
tarda; sois 200 homes (deis 750) i amb ells dos
coronels pogueren retornar a Hostalric. Deis
72 oficials presoners (58 flamencs) no se 'Is hi
tocá 'Is vestits; pro als soldats se 'Is hi trague
ren les casaques. Foren preses cinc banderes,
de les quals Arbucies n' envia una a cada un
deis tres pobles que les havien guanyades.

goig publiquem

nuació, alguns capitols de la Topografía mé
dica de Viladrau de la qual n'es autor nostre

de

llibertat i
ría

Amb moltíssim

ré

pel

nostres

ulls amb aquesta rivada de sang que, genero
sa

contemplar l'espectacle més trágic que
ha vist el mon, malgrat la confusió que regna,
apar desdibuixar-se al lluny per entre la boira
de pólvora que‘ns ofega una silueta de reco

II

TOPOGRAFÍA MÉDICA DE VILADRAU

I al

la

mentres

vida

nostra

enmetzina la nostra ánima anulant•lt lo que
de noble i gran pogué germinar-hi.

tatrant lUtiu

Altres se dediquen preferent ment a les
feines forestals, en les que s'hi empleien bona

part.
Consisteixen aquestes feines en tallar els
arbres per a obtenir fusta, per a les construc
cions d'obres: rodells, botada, carruatge i per
carbonar.
Són coneguts pel nom de serradors els
homes que fan la primera feina i la fusta de
botada, per rodés els segons, corbaires els
tercers, i per carboners els darrers.
Es feina molt penada la deis serradors, i es
necessita força i corpulencia, per a remourer
les torades i col-locarles damunt de la pollina,
per a obtenir per medi de la serra moguda
verticalment amb el vaivé deis braços, els
cairats, taulons i posts.
S'ocupen també els rodés, en tallar els tanys
tendres de castanyer i avellaner, per a confec
cionar cercles de bota, després de tallats per
medi d'un coltell, i posats damunt una pollina
o banc apropósit, fet amb un tronc groller d'
arbre, els esberlen per meitat o en fan tres o
quatre bordons segons sigue la seva groauda
ria, i els aplanen per una cara, quedant aixís
a punt per a fer el cercle rotllats, o
deixar-lo
sense rotllar, que s'anomen allavors estirats.
La confecció de raigs i corves per a carruatge,
a

L' Estivada
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implica

una

especialitat

dins del

ram

de bos

q uerol
La feina del carboner és molt penada també,
perqué tenen que viurer casi sempre a l'intem
perie, soportant les inclemencies del temps,
perdent les nits, o dormint a la barraca en
males condicions, o al rás algunes vegades,
prop de les piles, per estar a l'agoit i no des
cuidar-les, sobretot quan «están en foc».
Es curiós el sistema de courer la Ilenya, per
.

obtenir el carbó; donarem d'ell
amb la següent relació.

a

una

ideia

Comenqa l'operari carboner,
placa lloc destinat, a montar hi

per escullir la
la pila, busca
un deis paratges del
bosc més apropósit, el
neteja de bardiçes i mates i procura que siga
fácil portar-hi la Ilenya capolada, aixís com
treurer el carbó un cop fabricat; generalment
fan les places a la vora der camí ral, o d'algón
curriol molt afressat. Feta ja la placa s'hi
agombola al voltant la Ilenya o buscalls ta
Dais a una mida convenient solent esser troc,os
de cinc a sis pams. Els boscalls de les parts
altes, els estimben per les correderes, regue
rots que tenen el caient de la vessant de la
muntanya, ja preparats per a tal servei.
Se comenca a fer la pila posant primera
ment els troços de llenya mós groxuts i drets
formant cercle, i deixant un forat al centre
que s'anomena u// i que serveix de xumineia,
a la que van a parar
de diferents indrets ca
nals horizontals.
Aixís queda formada la primera sostrada,
que's cobreix de fullaca i branques seques
ramades, que s' anomena anbrum; damunt
d'aquesta, s'hi Posa un altre sostrada i per
l'istil se'n van sobreposant d'altres, fins que's
té formada la pila, que presenta un cop acaba
da una forma esfero-conoidal; la sostrada
darrera sol esser de brins i trocos prims, que
quedant bastant ajustats, deixen poques es
cletxes; aquesta sostrada se cobreix també
amb l'ambrum, per aguantar la terra que ha
de cobrir la pila, fins a tapar per complert tota
la llenya. Aixís acabada l'operació, se proce
deix a calar-hi foc, lo que's fá per l' u// o xu
mineia, i un cop abrandat se tapa amb un troc
de fusta més o menys ample i terra.
La fabricació del carbó está aixís en marxa
i allavors tot el cuidado estreva en mantenir
la carbonisació, impedint ensems que s'abran
di la llenya i se redueixi allavors a cendre,
fracls que deu evitar se a tot cost, per lo que
deu vigilar-se la pila i fer-hi forats al voltant
mantenir la circulació de l'aire,--la que
no pot esstr massa activa,—i aixís va seguint,
fins haver fet forats, a la base de la pila, per
qué'l foc que comenca per la part central de
per

a

la xumineia va prenent peu per son interior
fins arribar al capdevall.
Si la terra que cobreix la pila s'asseca,
convé mullar-la per donar-li consistencia, con
seguint amb aixó quels forats no's deformin
i la carbonització segueixi avantsant d'una
manera
continua i regular fins que tota la
Ilenya estiga cuita i carbonada, lo que's co
neix, quan la pila, a causa de la disminució de
volum, s'entorna, el fum disminueix i surt so
lament pels forats de la base.
Són necessaries gra.ns precaucions quan se
desfá la pila, per a evitar que s'abrandi la

Ilenya ja carbonada; per

a

conseguir-ho

s'hi

tira terra al damunt, coneixent-se aquesta ma
niobra pels carboners amb el nom de netejar
la pila.
Arrambada a la pila, s'hi col-loca una escala
feta amb quatre o cinc buscalls apuntalats en
tre sí per medi de pedres, lo que permet pujar
fins al cím de l' u// i poguer d'aquest modo
bitllar la pila, aixó és, carregar la Xumineia
amb trinos de Ilenya d'un pam, a l'objecte
d'omplir el buid que's forma, a causa de la
disminució de volum; sol fer-se aquesta ma
niobra dugues vegades al día.
Quan el carboner te pila en foc coneix que
la marxa és regular pel color del fum; aquest
deu esser blanc, al ensems quels forats fets
per la circulació de l'aire, s'han de recobrir
d'un sutge finíssim.
Per courer cinqüanta cargues de Ilenya, se
necessiten tres setmanes i mitja.

Aquestes feines deis bosquerols, com és
natural, porten grans aclarides del bosc.
1-li han propietaris tan poc escrupulosos
que han
solament

permés
en

també ho és

dolar

a

tal extrem, que

son
ells perjudicats,
el próxim pels danys

no

sinó que
que se li

irroguen.
Aixís, doncs, resulta que dolats els boscos
i per

arbres o, al menys, no més que
amb alguns de menuts, els propietaris terrati
nents de les parts inferiors sofreixen inonda
cions i en-orraments a les seves terres, perqué
fora aquells arbres que cobríen les vessants
de les muntanyes, sobretot en les parts altes,
tant

sense

queden aquestes despAdades en bona part del
element vegetal i al caurer l'aigua de les plu
ges, no arriba al terreny tant acompasadament
com si hi haguessin eis vegetals, quin
fullam

Aquells desgraciats subgectes tenen tant
enraigada aquesta perjudicial costum, que no
passen setmana sense caurer en el degradat
vici. Cada festa s'emborratxen, no poden aca

brancatge, fent com de paraigües, divideix
l'aigua, evitant l'agombolament i formació de

bar aquesta,

i

sense cometrer

els exeços bá

intenses, que pel motiu de tenir fora
'Is vegetals que les deturin, prenen cada vega
da més embranzida rostos aval!, enmenant-se'n

guíes, sense pagar tribut a l'alcofoll, quels
perjudica lenta, pero suczesivarnent, con
duint-los pel camí de la cronicit‹-it, amb les
fatals consequencies esmentades.

la terra, deixant xaragais i nues les greseres i
roques, que poc serveixen per a gea minar-ho
Ilevors, i tot en perjudici propi, o del propie
tari i deis interessos comunals, segons hem

uns quants aficio
s'hagi d'escriu
«Baco»
nats a rendir honors a
s'hagin
de pre
rer aquesta nota discordant i
senciar algunes vegades asqueroses i gens

esmentat.

edificantes escenes, promogudes en la vía, o
en l'interior de la familia.
Són aquests tan tercs, que a pesar deis di
ferents avisos, i deis correctius empleiats,
continuen pel mateix viarany, creguts de que

corrents

Es molt convenient tenir poblada de vege
tació les muntanyes, per a obtenir aventatges
i evitar perjudicis.
que

Aquesta asseveració es proba manifestant
l'aigua a l'arribar a terra se divideix en

Quina fatalitat que per

fan

cosa

graciosa

l'atmósfera en estat
gassiós per a formar nous núvols, per efecte
de l'evaporació física; altre part després d'ha
ver penetrat a la terra, és absorbida
per les
arrels que la condueixen a les diferentes parts
orgániques deis vegetals, per a formar els te
xits, que arribant a les fulles surt en forma de
gasos per a retornar a l'atmósfera, conseguint
amb aquesta evaporació fisiológica treures de
la terra grans cantitats d'aigua que an ella
havíen penetrat mes o menys profondament,
segons les dimensions deis vegetals; una ter
cera part s'ha filtrat en el terrer, mercés a la
permeabilitat d'aquest, que d'una manera gra
dual i paulatina, pero constant, penetra de ca
pa en capa fins a trobar-ne una que per la seva
constitució és impermeable i aquí s'acu.: ula
en forma de dipósit subterrani d'aigua 'hure,
que és la que alimenta les déus; i per últim una
quarta part, que és la que corre per damunt la
terra, formant reguerols que jiintant-se uns
amb altres arriben a formar-ne un de grós,
que creixent i engroxint-se cada vegada mes,
es el causant deis terravastalls i axaragaia
ments i moviment de les terres, amb totes les
males conseqüencies i perjudici als efectes.
Es de tothom coneguda la reducció pels
arbres, de la fore,a de les aigües, i de les resis

L'excés de les begudes alcofólliques pro
dueix efectes nocius, com havem indicat.
Per a corroborar nostra asseveració, apun
tarem alguns aforismes i opinions d'homes
eminents, que no deixen cap dupte.
HOMER, escriptor grec del segle X ans de
Lluny siguen d'aquí els dons de «Baco»
C.:
J.
—el vi irritant i nociu per a l'humarntat—que
enerva els membres i emboteix el cervell clar.
Abstinguintse els nobles i guardin el suc
sagrat per asperció deis deus i estará mellor

tencies que a les mateixes ofereixen els troncs
i arrelissague, aixís com també de l'absorció
de una gran part, per Vhumus, que és la terra
formada per diferentes capes de fullaraca po
drida.
S'ha arribat a calcular que la cuberta de
fulles mortes reté per higroscopicitat una capa
pluvial de 74 milimetres, lo que és una gran
aventatge per a privar el moviment de les te
rres, i beneficiar aumentant el dipósit d'aigües
subterranies, car quan aquesta capa de fulles

plaer, el segón el de la borratxera, el

quatre parts:

una

torna

a

empleiat.
segle IV ans

borratxo raona bé; en
raona; i en quan está
l'influencia
del ví, raona in
parcialment baix
coerentment i cau amb facilitat en !'error i la
de J. C.: Un home
estat d'intoxicació

no

no

pillería.
PLATÓ, filosop grec del mateix segle IV:
Es molt important quels Mis siguen eligen
drats per esposos sobris i amos de la seva raó.
L'estat de borratxera no és el més aproposit
per engendrar, no produirá probablement,
més que fills febles i torts d'ánima i cos.
PLUTARCO, escriptor grec del segle I de
nostre era: Els bebedors engendren bebedors.
EPICTETO, filosop grec del mateix segle I:
El cep conté tres sarments: el primer és el del
tercer

el

im.
SIR HENRY HAUKINS, jutge del Suprem,
Anglaterra: De cada deu crims per violencia
en que he d' entendrer, nou es poden atribuir,
a la beguda.
GUY PATIN, metge francés del segle XVII:
L'alcofoll dóna vida no més an aquells que'!
venen. A n'els que'l beuen en comptes de do
cr

quedessin plantats pel pervindre.

nar-los vida els dona la mort.
GLADSTONE, antic primer ministre anglés,
1809-1898: Els mals de la borratxera són, en
nostres temps, més grans quels de la guerra,
de la peste o de la fam.
LIVINGSTONE, explorador escocés a l'Africa:
Durant els 20 anys no he pres cap beguda al
cofóllica, jutjo que sense elles es poden em
pendrer els treballs més penats i soportar les
més grans fadigues
SANTIAGO DUBS, ex-presidente de la Repú
blica Suica: El major enemic de la familia
proletaria és la taberna, que arrenca al quefe
de casa, i en ella malgasta lo que era necessa
ri per a l'alimentació de sa esposa i fllls.

els boscos de l'en
pel mateix adreqador,
un xic les rompudes o
artigues, sort que per alguns propietaris s'hi
ha tingut cura i mirament i si aixís no hagués
sucseit, apesar de l'exuberancia de nostres
selves i de la corpulencia d'alguns de nostres
arbres seculars, on seríen els boscos ombrius
que amb llur esmeragdi ropatge vesteixen i

DOCTOR LUIS PARODY LÓPEZ de Madrid:
El ví ni nodreix ni alimenta, ni dóna forces,
el ví excita, irrita i emborratxa.
EL PAPA LLEó XIII, 27 de Març 1887: La
determinació d'abstenir-se totalment de tota
clase de begudes, que emborratxen, és el pro
pi i ver remei eficaç contra l'alcofollisme.
Doc-roa RonEa-r, de Barcelona, 1894: Que
ji suczeeix al bebedor? Va a la taberna, comen

engalanen

ca

aigua
amarada, deixa escorrer
paulatinament, de gota en gota, que és la que's
mortes

filtra

está

endins.

terra

Respéctint-se doncs els arbres,- fent que
l'explotació del bosc no siga inmoderada i ca
pritxosa, ans al contrari, que's fassi una ex
plotació ben entesa, regnant
monía amb els interessos
nals.
Tal regada amb
roo cada deu anys,

un

.criteri

particulars

i

en

ar

comu

per
podría produir una renda
inmediata,,mellorant ensems els arbres que
una

Sort encara que no
contrada hagin passat
i que s'hagin restringit

nostre

tallada de

un

o

tots

encisadora muntanya.

a

men,

beurer, els primers xarrupets l'entusias
es torna xerraire, ho discuteix tot, crida

visques!, abrac:a
Alcotollisme
Cassos

en

els

i borratxera

que's manifesta d'un modo

patent l'abús de l'alcofoll, s'en troben diferents
an aquesta població,
essent uns de carácter
crónic, i altres de carácter agut, obeint tots a
la marcada afició, que tenen molts cels habi
tants,

lades,

a

les

begudes alcofólliques,

aixís desti

com fermentades.
Amb el primer carácter, o siga amb aquell
en ocasió del qual
els estragos són causats
per l'abús continuat, sense exageració. durant
una serie d'anys, se'n presenten alguns.
Per aquest motiu, dones, son diterents els
individuus que pateixen trastorns digestius de
consideració, aixís com alteracions del siste
ma nerviós de més o menys importancia.
Amb el carácter d'alcofollisme agut o bo
rratxera, són també diferents els cassos que's
conten, recaient casi sempre sobre les matei
xes
persones, que són conegudes i titllades
pels demés veins sensats.

a la moça, s'enfurisma i si
convé clava una punyalada; si continua be
bent, la seva paraula no és tan clara, surt al
carrer, la bi-peda estació no és ferma, com en
ea a tambalejar i cau a terra, s'aixeca i torna
a caurer, fins que ofereix tot el qüadro d'una
congestió cerebral.
DOCTOR A. FOREL, antic catedrátic de psi
quiatría en la Universitat de Zuric: L'alcofoll
que a la la vegada que paralisa la reflexió i la
voluntat, aixís com les concepcions i els sen
timents mor al inhibidors, excita l'apetit se
xual i torna a les persones grollerament im

pulsives.

i treballar mellor.

Es vana la creencia que tenen de que'l vi
els alimenta i n'han de beurer més perque
supleixi el menjar, tota vegada que és aquest
poc substanciós i fluix.
Que's convencin ells que'l vi no dona el
coratge que's pensen, no negarem que pel grau
que tingui, no pugui enardir un poc, peró és
casi sempre contrapruduent, perque encara
que de moment aixequi l'esprit, és per caurer

després de l'acció amb

menys força que abans.
Sucseeix amb aixó, un fet semblant a lo que
fá'l carreter amb el caball: quan te'l carro en
callat en una fotja o fanguera i no'l pot arren
car, li pega 'I carreter forta flingentada al ca
ball, dona aquest estrevada i surt del pas
alguna vegada; mes l'hi ha donat la xurriaca
aliment? no, lo que ha fet ha sigut estimular
de sobte les energíes de la bestia, i per un mo
ment traduint-se prompte l'esforl en debilitat
per haver gastat d'un cop les energíes que suc
zessiva i paulatinament havía d'anar desen
rrotIlant.
Les excel-lentes virtuts que d'antic, apa
sionadament,.s'han anat atribuint al vi, han
fet que se l'arribes a considerar com a article
de primera necessitat, i aixís trasmetent-se

generacions succesives, ha enraigat
les costums, que avuí constitueix un
perill per a la societat i un d'any per a la hu
menitat. Si la cosa nos tempera, car no's
concebeix una festa gran o petita, sense ques
fixi la condició an la llista del menjars: «Vis
variats» i demés licors esprituosos, tóxics amb
es que's corona tatalment, aixís l'apat sucu
lent del potentat, com j'apat fluix del pro
letari.
l'ideia
tant

ARISTÓTELES, filosop grec del

del

poden viurer, o no poden treballar, que en
tenguin doncs que: Sense ví poden viurer més,

Els

seus

primers

vapors, fan a l'home

emprenedor, atrevit i el converteixen en presa
fácil del proxenetisme i la prostitució, encar
que debiliten des de'l primer moment la po
tencia sexual propiament dita.
Diferentes més n'hauríem pogut citar, peró
sembla que n'hi han prous amb els esmentats
i molt grat nos fora fessin aitals opinions
canviar la vida i el tarannar de molts bebe
dors que opinen que sense fer us del ví no

en

en

Que no dubti níngú en abandonar el vici
futiest de les begudes de referencia, que no
deixi ningú d'esser temperant, perqué, ho re
petím, és ben sapigut i palmariament demos
trat, que l'abús de la beguda determina a
l'home desordres fatals i diferentes afeccions

gástriques, hepátiques

o nervioses que per
torben l'economía humana i la tranquilitat
doméstica.
S'es aconsellat com a remei contra l'aleo
follisme i com a medi per a atenuar el desig
del alcofoll, induir al bebedor a menjar-se una
poma cada matí, i mitja dotzena més durant
el día. car apart de ses moltes propietats me
dicínals, te la d'atenuar sensiblement el desig
per l'alcofoll. L'ácid málic, que contenen,

exerceix

purifica

una influencia tónica sobre'l
la sang i tonifica l'organisme

cervell,
en

ge

neral.

S'han recomanat també les injeccions de
anti-etilina i altres medicaments, quins resul
tats no han produit l'eficacia que era d'es
perar.

Viajó rural

Carrer

tan solitari

l'any desert
que mostres ton herbari
com llarg jaspiat incert.
Tu tens bell corolari
que al teu davant se pert
i el mostres honorani
carrer tot

gelós perqué

's tan vert.

En tes Ilambordes closes
tan negres i difoses
riu el Ilacsó florit,
i en tes finestres velles
festejen les aucelles
flairant el test guarnit.

Inspires confiança
en ton

redós suau
i eterna benaurança
té sempre ton cel blau.
No hi falta en cada estanca
el teu llorer de pau
ni 's sent greu d'anyorança
quan el sojorn hi cau.

Sovint festíu s'anima
quan tresca la padrina
fent puntes al portal,
i el ruc nafrat pastura
bramant

sense

cordura

perqué 'I Ilacsó és
J.

tan alt.

VIVES I BORRELL.

u.

L' Estivada

Al acabar el seté any
L'ESTIUADA al acabar el seté any de la seva
dir que fruiex d'una vida lite
raria i económica potenta, ferma. Pro aquet
fet per si sol, no significaría pas molt. Lo que
realment produiex goig als que la fundárem i
hem treballat tota la seva creixensa, es l'altre
fet interesant de que L'ESTIUADA pas a pas ha
reatlizat una gran obra, ha sigut fidel a una
orientació salvadora, la única que pot portar
a fer un periodic vilatá o comarcal.
La fundárem moguts per un xardorós
amor a Sant Hilan i i aquest amor aixamplat i
intensificat inmensament pel nostre catalanis

publicació, pot

sigut

el fons propulsor de L'ESTIUADA.
sentiment arrelat i noble, lo que'ns
movía; era un criteri meditat i científic lo que
's desenrotllava. Una publicació local té de
rebrer la vida de la localitet, essent-ne un se
lecte portaveu; no un portaveu de les renyines
de veinat i de les lluites de bandería. Una po
blació local té de fer convergir cap a ella tots
els elements aprofitables per a canalitzar tot
el seu esforç a l'obra de redreçament espiri
tual i de cultura vilatana. Te d'obrar com una
me, ha

Era

un

ventada ideal, plena d'optimismes, saturada
de fé i d'esperances fecondes. Per anar per
terra, per ajassar-se al mig del fang, per ser
vir d'arma innoble i de rivada de males pa
ssions, el periódic sobra, a les viles més que
en Iloc es elevosament sobrer. Per ser un as
peró patriótic i escola de ciutadanía, el perió
dic fa falta. Que massa clara te la seva missió
la prempsa comarcal, perqué ens hi enfondim
en

mostrar-la.

L'ESTIUADA pot presentar una espléndida
obra realitzada. Caldría mostrar no més les
mostres de simpatía que públicament i parti
cularment hem rebut per part d'altes persona
litats que'ns són entusiastes. Caldría repassar
tota la creixensa, madura i ferma del períodic
i que l'entranyable Busquets i Punset ha vist i
sentit com nosaltres, perque el seu nom es el
nostre, des de que sortí L'ESTIUADA senzilla,
modesta, petita, en el primer any, ara en fa

vilatana: silenci en els carrers es
tortuosos,
en els passeigs solitaris, en
trets i
les fonts ja tristes. No més el jerrer del ca
rrer, les criatures enjogassades, i qualques
estiuejadors que passen seriosament, callats
quasi. Dia vilatá que recordes la normalitat
hivernal i la llar encesa, la migdiada amb
els carrers assoleiats i la mamada estridenta

Quietut

i el veí que estella llenya; la tarda solemnial
ment silenciosa i el capvespre arraulit com
l'ora
una meditació, no més torbat pel toc de
castanres
ara
a la
ció i pel bailet que ven

que't succeiexes monbton, i que

t'aixeques irradiant,

inefable,

en

dies de les

tassa. Comences la gestació, ara que`ns por
tes els camps sense fruit i els arbres despu

llats. La quietut i la serenor, mira que siguin
sembrada de benaurances i excelsituts.
Que ara ens amaguenz tanzbé els que canta
rem
la floració de l'istiu granitós. Prepa
rem
la propera cullita, que la quietut Si és
destriament de records, si és melangía, tam
bé és ganes de mirar enlaire i d'alzar enda
vant.

Dia
cond.

quiet, dia vilata, sigues bo, sigues je

al.legat en pro de la cióna treba
lladora, mal remunerada, aixó que anem a
No és

un

escriurer.
Les modistes, les dependentes de comery,
són entre lotes les elbnes, ben caracteriqades;
són la nota de color i l'espléndida bellesa.
F ulana de tal, modista—Modista? penseu de
seguida en la dbna joya, bella, elegant. Se us
figura el taller, la societat política on s'hi
baila els diumenges, les converses lleugeres,
les diades universitaries. Qué sería la Rambla
de Barcelona sense modistes?
Ella Psp iritual o interesada, és l'animació
i la gracia, l'enamorada que passa i 1' orna
ment ciutadá. A questa és la visió exterior .de
la modista i l'empleada de comerç. Es la vi
sió superficial, fugitiva, sensual a voltes. La

pentinadora

us

indica

una

direccions,

forta i patriótica!
Es l'historia local, que pocs pobles poden
presentar tant extensa, la flora i la geología
que han sigut estudiades per homes eminents

aquestes planes fins

en

ment

indispensable

nient

en

dona ja més entra

la

nostra

a

crear

com

a

instru

l'estudi, més conve
vila, de la climatología,
per

l'estació meteorológica. Es l'estudi del dialecte
local que sigué fet per filólecs com en Barnils
i en Griera, i el folk-lore ilarienc mateix, amb
notes isolades, ha sigut en part exposat, per
que ell és un mirall per on s'hi transparenten
Ppsicología i les característiques locals, con'
a voltes amb els refrans ben clarament. I tot
aixó amanit amb un ciar sabor patriótic, per
qué L'ESTIUADA, catalanista i vilatana, ha si
gut sempre un fogar d'altes empreses. I men
tres passava l'estiueig i el retratava en les
seves planes, posava
damunt del burgit esti
val una nota artística o de joventut; de cata
lanitat sempre. El fogar de L'ESTIUADA que ja
al seu primer any feu consagrar la memoria
del Dr. Gravalosa en un carrer, debía irradiar
en mig del estiueig portant aromes d'una flo
ració d'ideals, d'una floració d'aspiracions
magnifiques, en plena época de vida.
Al acabar el seté any el periódic, tot re
passant lo fet i l'orientació marcada, sentim
fonda satisfacció i creieu amics que no'n tenim
pas orgull, perqué la mica que puguessim sen
tir quedaría aixafat pel pés inmensament aca
ronador deis nostres desitjos patriótics que`ns
ordenen. com un afalac, que fem bé, que
ánem endavant tot mirant enlaire si conve
nient és.
Ara mateix satisfets deis treballs i afanys,
deiem, bella és la feina feta, bella la presenta
lla que la nostra vila aporta a la cultura cata
lana amb Pestudi deis seus elements, pro,
quant manca a fer iquant per Peducació i ci
visme també es té de fer!

ciutat moltes vegades sembla
un camí de perdició.
La planxadora vos fa
l'efecte de la dona retirada, un xic lerrenya
—posein entre les excepcions a la Carmela
que per alguna cosa serveix en una font tant
deliciosa com la Font-Vella-1 aixís per la
professió se us representen des de l'obrera de
da

Aígua pícant

tardor.
Dia vilatá

I des d'allavors s'ha aixamplat en totes les
per virtut de l'impuls nobilíssim
que li doná vida. !Com en mig del treball i
deis neguits, l'hem Huida la creixensa sana,

set.

en

anys i

a

fabrica

a l'aristocrática sumptuosa
i bella
que sab de toles les cortesíes i de tots els con
vencionalismes fins quan és terriblement bui
da
La més difícil d'imaginar-se és la telefo
nista. Poseu-se a l'aparen:

Centro—Digui—...
Aquesta veu femenina té d'ésser la d'una
dbna joya i llesta perqué truquen de varis
punts i no pot equivocar-se, ni torbar-se; té
d'ésser seria, doncs, i temible, perqué está
acostumada a les contestes rápides que acabin
el bon humor del comunicant. Peró aquest a
vegades s'enfada perqué no li donen la comu
nicació i mormora—están de broma aquestes
telefonistes—La telefonista aixís no és tant
seria. A voltes és amable, sumament amable,
com quan el redactor de guardia li pregunta:
que'n sab rés del succés de ja mitja hora al
carrer tal? Sí, apunti—contesta.
La telefonista és un enigma, és un secret
com els que ella déu saber. No més sabem que
és joya i aix6 ja és prou perqué quan l'inte
rroguem amb el mot Centro, ens la figurem
ben simpática.
La Pepeta Vinyas, telefonista de Sant Hi
lan, és joya, simpática, instruída i plena de
bona voluntat. Que ho sápiguen els comuni
cants.

Mirem els pulxinel.lis.
Un casament, alegroi i animal que s'acaba
amb ball. I en mig de la gatyara, ella que és
!a elbna den Cristófol, cau desmaiada; desma
iada? diem, no que s'enduen a la nuvia i mor.
Mor la nuvia, s'acaba I.alegría i plora en
Cristófol, plora, plora anzargament quan
surt en titella de pant derrera i u diu:—Pero
de qué plores tabalot, jo l'he buscat una xi
cota.—

En Cristófol continúa
ble.

plorant. inconsola

3

—Que és maca, i té diners, molts diners; té
deu duros diaris!
I en Cristófol s'asserena, es tranquilitya,
pregunta, dubta, finalment acepta, ell que
plorava amargament la mort de la nuvia oco
rreguda ja

Episodi

un

monzent...

vida, trist, el que acabem de
ressenyar, pero pintoresc fent-lo els putxi
de la

nel-lis que són de justa.
Acabem lacte.
En titella murria', frac diners den Cristó
fol en paga del servei, i abans n'ha tret de la
xicota buscada, que .és pobra com en Cristó
fol.

Episodz trist, que acaba amb
exemplar.
Vaja, aplaudim els putxinel-lis.

una

nota

Encara en Gálve. Perdó.
Peró deuen consignar-se les dues derreres
frases que li escoltárem i que, naturalment,
pronuncia amb un somriure.
Anava dedicada la següent a la Josefina
Borras: Es la encarnació de la elegancia i
la

picardía.
Després aquesta

!'Antonieta Casas: és la
unió de la bellesa valenciana amb la cordura
catalana.
En Gá1ve.1 va marxar dimarts molt satis
fel del séu jeliç istiu. Consti que s'en empor
tá en el bagul vares dotyenes de flors seques.
Cap retrat que ho sapiguem.
a

FRITZ
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alada espiritualització —la llordesa del gesti
de la idea.
Per aixó és de creure com una de les coses
més difícils i perilloses, el dictar regles d'ele
gancia; car no és en la voluntat d.obeir aques
tes regles, que la vera elegancia rau; sino en
que, no per foréat voler, més com cosa natu
ral i flu'ida, aquestes regles siguin inconciens
ment

En

seguides.
Miguel Poal i Aregall

s'ha atrevit a fixar
aturar-se, potser, a
meditar que s'exposa a que una donzella gentil
iespiritual, bo i tornant la salutació a una
persona anc que no li hagi sigut presentada,
bo i exterioritzant amb delicada vibració tots
els seus afectes, bo i llegint obres noblement
passionals—és bon xic discutible la teoría del

regles d'elegancia,

sense

senyor Poal i Aregall sobre les lectures de la
dóna elegant—fassi contravenció a les lleis
per ehl estatuides, sense perdre aquell caient
de polida gracia que constitueix la veritable

elegancia.
Aixó

vol pos dir que «Gloses Femenines»

no

sigui escrit amb un ciar criteri i que amb
gairebé la totalitat de les seves prescripcions
no hiestiguem d'acord, plenament, absol uta
no

Aixó vol dir no més que és en la efi
cacia del métode que hi tenim els nostres
dubtes.
Qui s'atreviría a dir que 'Is colors d'una
pintura mestre no són meravellosament encer
tats i justos?
Més també, qui gosaría afirmar que amb la
sola possessió d'aquells colors i de les regles
amb qué han sigut distribuits i esmeresats,
ja s'en poden fer d'obres mestres?
ment.

MANEL ALCANTARA I GUSART.

Del gentil ésser i el gentil obrar
en fa Iba
Comentad a "Gloses Fe
menines".— Breviari de la
Elegant.
D' En Miguel
Poal i Aregall.--Sabadell.—

Barna 41X914.
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La Pressellera
Diu encertadament En Miguel Poal i Aregall
l'Advertiment que encapsala les seves «Glo
ses Femenines», que quelcom hi ha en aquest
llibre, que forçosament té de plaure. I és aquell
noble anhel que hi guspireja «de contribuir al
perfeccionament de la més alta representació
de la Vida i de l'Amor: la Dóna».
Totes les paraules i les intencions del 'libre
van encaminades an aquesta fé. I heu's-aquí,
doncs, com per virtut d'aquesta voleina, la
obra d'En Poal i Aregall ens és mereixedora
de tots els respectes.
Una cosa, no obstant, ens impulsa a parlar.
I és aquella declaració que fa l'autor de que
no per aciençament
en
la materia, sino per
amor a la dóna ha escrit aquell Breviari. I aixís
és com armats d'aquest mateix amor, anem
a parlar del gentil ésser i el gentil obrar de la
dóna, bo i fullejant amb amigable devoció el
«Breviari de la Elegant « d'En Miguel Poal i
en

Aregall.
El secret de la elegancia consisteix en sapi
guer donar forma polida i ingénua a tota acció,
a tot sentiment i a tota idea. La ingenuitat és
rinstint. ÇO que ens individualitza; el pensa
ment saltant de la farga de Pesperit, roent en
cara del
nostre foc i encara perceptiblement
bategant de la nostra vida, com si fos quel
com
no del tot ja separat de nosaltres, aixís
com
n'és separada ja, la idea que arrenquem
de la nostra nebulosa espiritual per a oferir-la
premeditament al germá; aixís com és separa
da del roser, la rosa que posem sobre el pit
onejant de la dona estimada. La polidesa en
canvi és una convenció social per virtut de la
qual el nostre «jo» instintiu—agressiu a vol
tes—deposa tota ferotgía i s'acorda amb la
col-lectivitat; per aixó hem dit abans que en
aquest refondiment de la ingenuitat i la poli
desa hi ha la suprema elegancia: diríem que la
elegancia és aquella Ilei per disposició de la
qual la nostra personalitat pren aquell to que
li és distintiu i propi per a ésser element har
mónic en la gran polifonia de la vida.
Si la elegancia és una Ilei d'harmonía. enlloc
pot tan admirablement sintetitzar-se i oferir-se
a
l'estudi com en aquesta florida d'armoníes
que és el cos i l'esperit de la dóna; per tant
que en ella, aquest fet espiritual del gentil
ésser i el gentil obrar, s'hi encarna i hi pren
plasticitat d'aital faisó, que el sol anomenar
«una
dóna gentil» ja ens dóna idea d'una
gracia real i una elegancia corpória.
Jo crec, no obstant, que la possessió d'

aquesta

elegancia

és un fet intern que sois pot
produir se per una afinada educació de Pespe
rit, de la qual n'hi pervingui un complet do
mini sobre tots els actes, llevant—amb la seva

un faig regularment, de cinc o
de llarg i a voltes més, despullat de
ramatge, deixant-li solament els troncs curts.
Es planta a terra i es cobreix de ginestes, gi
nebrons, troços de fusta i trastos vells adop
tant en conjunt la forma de piramide. Al
cap de munt si sol posar a modo de barret un
cabás, un coya o un calaix, etc. Guarnir aixís
l'arbre, s'hi cala foc al moment del toc de l'
oració de la nit, produint-se al seu entorn la
cridoria de la gent menuda i l'admiració deis
grans.
Aquets focs es fan per la revetlla de Sant
Isidro, la de St. Joan i de St. Pere, en diferents
indrets de la vila i pagés: a les places, placetes
i sortides de la població. Tres setmanes abans
de la set revetlla la quitxalla del barri ja van
a
recullir combustible al bosc, tallant ginestes
i ginebrons i els arrosseguen en gran quantitat
cap a una casa vora allá on es te de fer el
foc perqué les guardin. Son aixó les arrosse
gades. Pocs díes abans es talla la pressellera
i el día mateix es recullen trastos vells per les
cases
properes al foc i diners per a comprar
coets, petards, etc. Per la revetlla de Sant
Isidro especialment, se fan molts focs d'aquets

Es

sis

a

un

arbre,

metres

pagés.

Sta. Llucia de la Bisbal
tretze díes d'aquí Nadal
Es costum que la nit abans de Sta. Llucia,
la mamada del poble, proveida de ginestes
seques lligades en forma d'atxa o teia, dongui
varis toms pels carrers de la població cantant
l'estrofa que encapsala aquestes ratlles.

Ele Beis d'Orient
La vigilia de Reis a la nit es produiex a la
vila un quadro d'animació. Tofo la mamada
amb fanalets de paper de distints cololors
colocats dalt »d'un bastonet i guarnits se
gons els medis de cada un, recorren la vila
cantant «Els tres reis de l'Orient porten c()ses
per la gent» amb una afany i joia que dona
plaer veure-ho.
Els nins esperen amb ansietat saber lo que
'Is hi posarán els reis, que van «amb uns ca
balls grossos», en el plat que posen als balcons
i finestres abans de ficar-se al lit.

L'apat deis pobres
sense

mig de la seria de tonteríes i de bromes
solte que 's fan per carnestoltes, a Sant

Hilan i

es

En

celebra

un

acte

ben hermós.

L' Estivada

4
dinar ben suculent als
El dimars es dóna
pobres forans que hi volen concorrer i als de
la vila, a la Pina de l'Iglesia. Els pobres
assentats en bancs formen una gran circum
un

ferencia al mig de la qual hi ha una taula on
s'In posa el menjar per anar-lo servint als
pobres. Els servidors són gent de la vila que
abans han captat per les cases. Abans els que
captaven anaven vestits com una estudiantina
Mentres dura el dinar l'orquesta o fluviols

toquen situats

en un

balcó de la

una

í s'endinza en l'Infinit
d'aquell Mar que no te vores.
No'l desveilleu angelets,
deixeu somi-hi en bona-hora,
qu'al desclourer els séus ulls,
podrá pla dius-en de coses.

seva

En molts llocs s'anomene caramelles. En
Busquets i Punset te publicada una descripció
plena de vida deis camallés del Roser. Per aixó
esforsem en resenvar. Pro ade
no cal que 'ns
més deis del Roser. els més importants que
diríem, surten multitut de colles; algunes al
disabte van per pagés i al diumenge per la
vila. Altres surten la nit del dissapte. Final
ment tnta une currua formada per noiets
més el matí del diumenge. Les
van
de casa en casa cantant corrandes
colles
i cancons alusives a la festa. Un deis camallés
porta la panera, un cistellet guarnit posat
dalt d'un pal; a vegades algún de la colla porta

de nácar i de coral
en veu més que no'n voldría.
Fins els nius deis rossinyo's
cerca a dintre la bardissa.
?Tendres joquers del amor
al Deu deis amors voldríau?
!Ai! Ilabis deis infantons

ferrets i altre un pandero.
Cal dir que les cançons s'han desnaturalisat
for(:a i a voltes, poques, s'en canten, que ni
catalanes són. En les colles de pagesos que
surten durant la nit s'hi trobaríen corrandes
un

Pius desé prou vos mira,
vosaltres sereu Festotx
de la Santa Eucaristía.

ben hermoses que un corraudista rnoltes ve
gades contractat per la colla els hi ensenya.

IGNASI
St. Hilan, Seteinbre

La viuda

sar

per les tabernes

Concisament,

a

captar el vi.

sense

gales

literaries, hem

descrit les més vistoses costums de la nostra
vila. N'hi han d'altres que han mort i que
també entra en el nostre intent descriure-les
seguint amb la norma que és la vida de L'Es
manifestació de les ca
TIUADA: CO és, estudi i
contribució a la
ilarienques;
racteristiques
del
favor a la co
cultura general, ademés

neixença propia.
costums

ressenyades, especialment

lo

Les
deis focs de St. Joan, St. Pere i St. Isidro, no
són tant arrelades, no's manifesten tan poten
també era
tes com deu anys enrera. Abans
amb
costum fer un grandiós testerral de foc
Nadal
a la
durant
nit
de
la
tions grosíssims
tingué
anys
es
Placa de l'Iglesia; pro fa cinc
de prohibir pels escándols i abusos a que do
nava

'loc.

de 1914.

Apropósit den lambed
A Mossén Ramón Simón i Capdevita

Veníem de Claret de Caballers un día a de
rreríes de Juliol. Tot el camí la conversa girá
sobre'l mateix tema: Música. Des de la subli
mitat i grandesa de Bach, a nostres melodíes
populars, tot passá per la nostra conversa.que
no dequeia un punt. ?Ufo recordeu, bon amic?
Devía ser pchs indrets de La Vena, aquella
casica orientada a totes les cimalles pirenen
ques, quan esclatá la porta, una porta d'or
belles a
com poques n'hagi vistes de tant
muntanya. L'hora era propicia per a sabore

jar la bresca de la melangiosa tonada que

tant

brodant-la amb el fil

bé sabíeu vos evocar,
d'argent de la emoció més fonda. De tant en
tant, barrejat amb el só d'una esquella Ilunya
na, un floviol de pastor seguía, més melangiós
encara, el caient de l'aire popular quin encís
somni comensat també a munta
nya en els temps ja Ilunyans de la meya ado
lescencia, quan l'aplega de les tradicions,
cants i Ilegendes me tenía alaferit i en febra
continuada. !Quina plenitut la d'aquella edat

renovava

gloriosa!
Tot de

sobte,

com

obeint

a un

canvi de pai

Era la d'entrada al Catecisme, i que jo no co
neixía encara. Aquells versos simplicíssims de
Mossen Parad eda,
Doctrina.
El Bon Deu crida als infants.
Els ángels són a la porta
per a donar-nos les mans».

«Anem,

Al bon amic

el Mestre Lambert

A la sombra de la Creu
el Bon Jesús hi fá escola,
per oients te els serafins,
els serafins i als homes.
Les lliçons que va dictan;
tots

els

cors

enamoren

per

ses

fragancies de cel,

pel

seu

sabor de mel-rosa.

La més bella qu'els hi diu
és la 'ligó de ses bodes,
si extasía als serafins,
que farán els cors qu'el volten?
Els hi parla de raims,
de ra'ims i espigues rosses,
testament del seu amor,
cara i sang del Deu fet Home.
Per dormirs'hi de bell-nou
d'aquest cenacle en l't scola
;ad el Deixeble Estimat
Gloria.
veu Sant Joan,
Plus desé 'ni és de sobres
i sobre el pit de Jesús
hi somía bona estona.
escalf del Cor d'un Deu
el seu cor d'infant sent fondrers

daría tota
Si no s'hi

com

com

sa

la cera en el caliu,
el metall en la fosa.

Trasportat pel

seu

amor

anem

Carreras i Candi; les notes complementa
ríes a D. Joaquim Miret i Sans; la Flora al
Dr. Cadevall i la orientació metereológica als
Fontseré, Raurich i altres, també ha empla_
çat al gran mestre Lambert per sanejar l'at
mósfera vilatana d'aquest perniciós couplet i
cesc

estúpides

aqueixa música

fent estimar la

vera

nostra, tant nostra

música,

que

no

és

possible

confondrer-la amb altra.
Ja ho veieu, amic meu, com aquell mestre
quina música tant us encisa, també labora en
el prosperar d'una vila com la de Sant Hilan,
on hi ha, sota'1-: cairats d'unes golfes, el meu

brego'.
?Quin

Vostre

mare

vostre pare

ta

una rosa,

és

un

roser

la poncelleta
que algún dia culliré.
vos sou

Tu t‘ estás al Ilit caienta
i jo aquí cm pelo de fret
amb les mans a la guitarreta
arrimat a la paret.

Des de la Miranda
Aquest lloc predilecte del foraster

significat pobletá

un
en

cara.

Els vells en diuen l'Atalaia, que vé a ser lo
mateix que Miranda, aixó és, lloc de molta
vista Abans d'haver-hi les carreteres d'Ar
bucies i Joanet hi aflulen un teixit de corriols
que veníen de les vinyes de can Tuxent, Ma
tamalella, Sot del Dimoni, Sot de la Gaitera i
per
can Roca, que tots feien cap a la Miranda
el cim més alterós de l'entrada al nostre
poble. El costum deis nostres avis era reunir
s'hi al plegar la treballada per Ilá a la posta
del sol durant el temps de conreuar les vi
ser

nyes. Un respecte gran portaren a l'Atalaia
com que des de aquest punt es domina una
gran vall amb el cl cobert fins a la Costa,
observaven i feien el pronóstic del temps per
Penderna.

Aquells

homes bons i calmosos han desa

paregut; serveixin aquestes ratlles per refres
car la memoria deis que apenes ho hem con

seguit.
SALVADOR

d'aquella

te

que fa estimar-lo més

día pujarem al Maaestir del Miracle,
de Riner, tot saborejant melodíes d'aquel'
rnestre, fent-nos ajudar pel P. Bofill, organis

NOGUERA
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comunitat? Vós direu.

fent ploure en l'esperit aquell rou
d'emoció sublimadora que esborra tot rastre
terré. Fem-los esclatar en cent boquetes d'in
fant al plegat, i aleshores doble será Pemoció.
D'igual taranná és la d'eixida, més bellugo
sa, si's vol, peró que serva l'aire de recansa

que'l poeta posá en sos versos:
«!Tant bé qu'estern aquí,
ja`ns hem de despedí,
gentil María!
siau-nos bona guía
pel camí».
ho vaig agrair que'rn fessiu conéi
xer aquestes troballes del mestre Lambert! La
escola Ii déu una munió de cants que figuren
en el primer rengle al costat deis den Sancho
i Serracant i

Freixas, i que

I PUNSET
setmana que acaba de trans
la població ha perdut quasi totalment
l'animació estival. Aquesta secció per lo tant
s'acaba, encara que bé pot asegurar-se que
resten a St. Hilad una vintena de families i pu
guem apuntar alguns noms de persones que

Amb aquesta

correr

")

Corrandes
An aquesta
tot el bé del

la

mestressa

i la

minyona

santa

casa

hi és,
n' és bonica
encara més.

mon

Pels voltants d' aquesta

casa

Pels voltants d' aquesta
els rosers hi són flurits
i a la cara de les noies
els angels hi són escrits.

casa

Marieta cistellera
tu que 'n sabs de fer cistells
en farás una panera
per

anar

a

cullir clavells.

Set setmanes de 4uaresma
de sigrons i bacallá,
demá hem arribat a Pasqua
mireu que 'ns voler donar.

us

NIarraca, Mas

BUSQUETS

ANTÓN

els rosers
i a la cara de les.noies
els ángels hi són pintats.

gicament

tant

pler refilen els infants. El malaguanyat poe
ta-mestre, n-Anton Bori i Fontestá, escrigué,
sens dubte, la col.lecció més pedagógica i no

a

mancada d'alé poétic. Per alguna cosa
reunía les dugues qualitats insuperables de
mestre i de poeta: mestre com pocs tant co
neixedor de l'anima del nin i poeta d'elevades
condicions per les que rebé corona de gloria,
menvs

amable i riallera.»
Jo'ls conec prou, mon bon amic, aquells
joves i aquells vells en quina companyía s'hi
escorregueren els dies més plens de la meya
vida. Ells saben aprofitar totes les ocasions
per fer florir la vila nadiva. Aixís com feren
ordenar la Historia de Sant Hilan i a D. Fran

hi són remats

a

amb la música den Lambert s'ageganten má

!Com

l'any passat, i protector sempre
de tota nota que porti segell artístic. Aquest
Cenacle format per joves i vells de gust esq ui
sit, dóna un cert tó de bellesa a la vila i la fa

tonades

la floreta reverdeix.

un

satge,—erem al bosquet de la Rovira de Salo
i fosquejava,—entonárem una cansó infantil.

Eucarístiques

a

ROVIRA, PBRE.

pobre

Com diu el títol, quan mor un treballador
parcer i aquest és casat, és reuneixen tots els
treballadors del poble i de franc, fanguen, se
guen i conreuen les terres de la viuda durant
el temps que ho necessita, de vegades dos i
tres anys. Sol ser costum i an aquet fi la viu
da fa un esforc de portar-los el vi a la treballa
da. únic donatiu de la viuda pobre. I si tan
pobre és, un deis treballadors es cuida de pas

La Pasqua hem arribat
floreix
en que tota planta
rosada
gotes
de
i amb les

i

Catalana de

promés.

An aquesta santa casa
una estrella hi deu haver
de mitja nit a la una
dóna resplandor al carrer.

es

d'aquella
No sé Si ho sabeu que jo'n só fill
vileta guillera de sota`l Montseny. !Quina re
sojornar una
cansa en sento de no poguer-hi
gosar
per tot
mesada cada estiu! Alió fóra el
Pany de treball isolat i quiet.
don
Una personalitat tant autoritzada com
admirablement
descriu
J. Font i de Boten el
«aquell cenacle creador de L'ESTIUADA, a la
vega
volta literari i musical Iniciador unes
des de festes espléndides com lo de la Música

meu

si jo sabía
cambra
que
vos dormiu
la
a peu a peu hi vindría
niu.
com la perdiueta al

sica, deis esclats de Part veritable com en
pot fruir
pocs balnearis o estacions d'estiu se
tan
per manca de quí sápiga encarrilar el gust
els

guardo

tino a P aigua
tinc en fresc
per Sant Domingo

Minyona

en

omplen

en

en

que és el sant del

en

estragat de la majoría deis que
tabliments termals.

rosa

clavel'

un

que '1

acompanya
belles tonades pel món de Art,
Estera
senyors
da del mateix Lambert i deis
un
reci
i Gálvez, donava en aquella població
éxit.
tal de lieds que fou verament un
Sant Hilan,
hi
és
a
En Lambert cada estiu
aquella co
i no cal din com deixen gaudir an
prou hi
lonia i als mateixos fills de la vila, on
vera mú
ha un grupo dilectíssim que sent la

El papa Plus dese
si en fa de temps qu'hi delira
per trobá el digne ioier
d'aquella joia divina.
Des de un pol al altre pol
cerca d'or i argent les mines
i del fondo de la mar
remou tresors de conquilles,

no

Una
i

la magnífica ocasió
Catalá,
que la incomparable solista de l'Orfeó
aquella Andreua Fornells que passejá nostres
ha fet

la custodia

enramar

i el Santíssim sagrament.

lo més sant i sagrat.
enarnorat con
En Lambert és un fervent
lied, que di
reuador de la petita cansó, del
estu
guéssim. En breus paraules n'ha fet un Hilani
de Sant
di en el periódic L'ESTRIADA,

Una Perla hi ha en Faltar
pura com la llum del dia,
la rojor te de la sang,
la blancor del nevat
Per aquest preuat Joiell,
quin estotx el mon tindría?

plaqa.

per

amargada en els derrers anys de la
respecten rés de
vida per aquells que no

mica

Sacalm; i ho

Les camalleres

canten

penetra als abims més fondos

Set setmanes de descanç
n' han tingut nostres cametes,
no us espanteu ninetes
que demá ja bailarán.
Pel

carrer

de

han arribat aquets dies.
D. Pere Vayreda amb la seva mullen D.' Pe
peta Trulló (Lladó). --D. Joaquim Vayreda
amb la seva familia (Lladó) i cunyades senyo
retes Concepció i Pepeta Bech (Agullana).—
D. Salvador Martí i familia (Barcelona).—Don
Delfí Pascual, senyora i filla (Terrasa).
D. Rosefid Bartés i senyora (Sitges).— Don
Joan Molist, seyora i filfa Sta. Agna (Barcelo
na).—D. Pau Beltrán i familia (Sitges).—Don
Antoni Papiol (St. Celoni).—D. loan Puig i
familia (Barcelona).— D. Jaume Casalá (La
Bisbal)—D.° Magdalena Estartús—D.' María
Alet (Barcelona).
A tots bon estiueig.
Sois ens cal remerciar als amos d'Hotels,
Fondes i cases particulars l'ajuda que'ns han

prestat per
ta

portar lo més fidel possible aques

a

secció.

ILARIENC
Estació

Meteorológica

tt

E

Día

Barómetre

El

Higrómetro
Pluja

'F.'.
8

m.

4t.

8m.

4 t.

casa teva

jo

m' hi passejava sol,
ara s' en hi passeja un altre
i per mi s' ha post el sol.
A la costa de Sant Pere
s' hi cullen a bells gabells
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65
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4

24
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17'5

765'5

764

55
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D.E
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Pluja t.

5

23'5
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17'25

763

764

6

24
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18

766

766

80

18'3

19

12

155

766

765
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Núvols

8

20

11

15'5

764'5

763

86

88

Núvols

9

23

10

16'5

7615

763

88

91

10

21

14/5

764

'764

87

90

(2)

(3)

(I) Són corrandes que 's canten el día de Pasqua. Pro devem
advertir que les que publiquém son una petita i humil mostra de
'
enfilall verament deliciós que hi ha i que anirem recullint.
Sant Pere Cercada.
(3) Es refereix als elavells.

D.E

85

7

El Director,

4/11.

2'5

l

0`2

F. Cid

5

L' Estivada

"ves

parroquia

L'ESTIUADA, com ha fet altres anys el día
i amb més motiu aquest, en
11 de Setembre,
segles d'ensá de la per
dos
compleixen
que
dua de les llibertats catalanes, ha enviat un
gloriós Conseller en Cap
ram a l'estatua del
Rafel de Casanova.

despedir

Diumenge passat es va
Lamben que amb tant éxit ha
i'istiu al café de l'Unió.
es

putxinel-lis

fan

Teules de Santa Coloma de Farnés.
exquisit, nutritiu. Joaquim Trías de
Santa Coloma és l'únic inventor.
Es reben diariament del séu autor a la Hi
larienca den Ramón Casabosca, P. de la
—

Postre

e.Gt

Ara

de Santa Margarida de Vellors i el
Santuari del Coll, vegent-se aquells hermosís
sims llocs de nostres muntanyes molt conco
rreguts de pagesos de la rodalía especialment.
El dia 21 és la festa de Joanet i el 29 la del
poble de Sant Miguel de Cladells. Segons sem
bla han emparaulat ja una cobla d'Arbucies.

tocat

el trio
durant

diariament.

Iglesia.
e.G1

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

També els efectes de la guerra es deurán
fer sent:r en aquesta comarca. Quedant detin
gut l'embarc de vis, olis i fruites, no's farán
cércols ni paquets o s'en farán pocs.
eoa

Dimarts celebraren la

seva

festa

major, la

Entre'ls aficionats al teatre s'ha parlat ja
de donar algunes representacions durant
vern, com cada any. De tots modos no actua
rán fins passat Tot-Sants.

Hem rebut el primer número de la notable
revista Cultura que surt de Girona i dirigeix
el poeta Josep Tharrats. Esta elegantment
presentada i publica treballs de l'Alomar,
Martí i Juliá, Tharrats, Caries Rahola, Palol,

patireu deis ronvons,
fetge ni paidó;

No
del

en

totes

menjar feu

de

l'aigna de

us

en

ciutat,

nostra

anexe

poder

desenrotllar noblement una política
ca i essencialment catalana.
Sabem que ingressarán a la futura societat
tota l'aristocracia del pensament gironí i per a
les orientacions preliminars s'espera, en breu,
la visita del nostre dil.lecte collaborador i
digníssim amic, l'eminent nacionalista doctor

A l'Administració de Correus hi han de
tingudes les següent cartes endret:ades a An
toni Piqué (postal), Joaquím Farrés, Joan
Fradera, Carme de Marimón, Sor Amalia Me
checa, Rafel de Novelé, Sra. Vda. de Marla
rete, Antonieta Torrens (postal), Joan Barril,
Ramón Doruny (postal), Dolors de Camps

Bertrán, Maravillas Aracil,
Joan Llac Bonoy, Ernest Homs i Homs, Ro
Roseta
sa Fusté, Pepeta Vila, Angeleta Pagés,
Tormo, Frederic Armenter, 'María Bosch, Pe
Barto
re Rafes i Soler, Teresa P. de Pagés,
Dolors
Mo
Negre,
meu Blanco, Josep Pagés
(telegrama),
lió, Rnt. Matíes Llorens Calpe

(postal),

María

Joaquim

Torrens

diari

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

Martí i Julia.
No cal dir que Cultura s'hi adhereix amb
tota Pánima».

—

Torpedos. Nou postre, especialitat de

la Confitería den

Joaquim

loma. Deepatx a Sant
P. de la Iglesia.

Trías de Santa Co
a La Hilarienca,

Hilan,

Iglesia.
Imp.

Telefon n.° 422

BARCELONA

Sortida de Barcelona:
i 225 tarde.

opy.1091,vh,

ladar.

del

(Ca

la

Naarcis Pcoucle-vicla

Centre, n.° 6.
i

tornada,

pessetes.

Mestra)

habitacions

jung

Obert tot

any

••

T_LA_

Plossén Cinto Verdaguer

Cairrer

de

AIGUES DE SA¦T HILARI.—RONYONS,
FIC) rr EL

NI A IFZ.

1:-,t

IFZectorii

F'A1DÓ,

FETGE

I1N1

03BMIZT nns ]:)=, Ler

UT(101•44151E3I1.

Informes:

lo

~0101~1.01~1.0.11.

Espaioses

•

de

lee 5 mati

a

Hotel FAURIA

DE

Plaga

Hostalric;

Arribada a Sant Hilan: a les g'3o matí i 7
tarde.
Sortida de Sant Hilad: a les 5 ma tí i 2'45
tarde.
Arribada a Barcelona: a les 8'58 del matí i
7'5 de la tarde.
Despatx de bitllets a Barcelona: Rambla

CHOCOLATE -AMATLLER

1-10TEL 5L115

A

a

marca

Preu, anada

SITITAT

St. Hilad i 409
del Vallés

-

ASSALT, 41—

l•er de

a

HOSTALRIC, ARBUCIES I SANT HILARI

de más fino pa

Obert des del

2120

SERVEI D'AUTOMOBILS ENTRE

á las personas

1800

Pan, 67. Telef

xarxa

LUNA

cm

Sant

LA HISPANO HILARIENCA

colates

FUNDADA

de Domingo Casanovas, Ronda

casa

recomienda

Sant Hilan.

d'aigues minerals

Fills

Barcelona

AMATLLER,

CASA

les farmacies i tendes

(telegrama).
e6'1

sus nuevos cho

A BARCELONA:

totes

la

d'alta éti

La

<'t ,10:111
al detall

a

en

l'Unió Catalanista, amb l'obgecte de

AMATLIER

IGLESIAS 1 BERNABÉ
—

d'un Centre Catalá,

les ocasions

i al

DIPOSITARIS

Pel vinent número de Octubre anuncia ar
ticles den Joan B. Torroella, Ruyra, Bertrana,
Lluis G. Castellá, Joan Llimona i altres nota
bles escriptors.
En el número que hem rebut hi Ilegim la
següent nota que copiem amb fonda satisfac
ció:
«S'activen les gestions per a la constitució

CHOCOLATE

viureu sempre satis i bons
si

Rodin, Morera i Galicia i Xavier Monsalvatge.

Restaurant IVIartín.

131:IRC
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Eh CENTRO
Melchor, Culi i Tarrés

Rondl de Sant

Consultani Médic 1 Laboratori

FREU

TELEFON 3678

per

JOAN EST1L-LRS 1 REIXAC11

Pere, 5 (entre Placa Catalunya i Urthinaona)

Especial per

13A_F1 CV:1_,C)IN A.

Sedería, Llencéría j Confeccions

S'han rebut els models de capes i abrics per
•

Nous models

en

bruses i

refajos.

-

a

la propera

a

a

12 i de 3

a

5

HORT-NOIT, 3, BAIXOS

SAIVT PILAR! SACAllta

preus de fábrica.

Per guanyar

premis

i

anar

segurs monteu

CONTINENTAL

NEUMATICS
Dones

malaltIes de la nutrició

temporada.

Géneros blancs

i•Ak_tit()rinic•srilistesT

a

Consulta de 10

NOVETATS PER A SENY0I-kA

Llanería,

anglisi d' erina, de

siguen inmellorable la

seva

qualitat

han

obtingut les

viciarles

seglients:

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

Cireuit Marroquí 500 Kms, Els 4 primers premis.—Gran Premi de Rusia, 1.er Scholl sobre Benz.—Grand Prix de l'Auto
mobile Club de Franee 752 Kms, 1.er, 2." i 3.er sobre Mercedes.

BARCELONA

MADRID

Passeig

Sagasta,

Gracia, 61

de

LA HISPANO SUIZA
UNICA FABRICA ESPANYOLA

Chassis per

12

15-15120

a

D'AUTOMÓBILS

Chassis per

turisme:

15

30 40=45 HP. Alfons XIII

20 HP. i

a

omnibus:

30140

HP.

Grupos marins:
15 HP. i 30 HP.

Tallers i oficines: BARCELONA

279, Carretera de Ribas (Sagrera)

CanlidaS 1
HABITACIONS

AMOBLADES PER

del ricen
A

FAMILIES

BANY, LLUM ELÉCTRICA

Rambla del Centre,

3

(javant del reatre Xiceu)
13ARCEliONA.

reléfon 2340

