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tat;

no

son

merciants;

patriotes

sisquera

ni

ticuats,
a

co-

avar

responen ni de lluny,

les necessitats y

exigencies de la més

conjurar les crissis,

ab

nous

progectes

llores tenen de subjectarse y no poden excedir de 1 estatuit en un motllo
rutinari y arcaic, s' han d' adaptar a
un tipo de presupost únic e inalterable. !Aquesta es la trista realitat!

al fi y al cap es l'energía deis pobles
y del individuos. El sentit práctic im
pulsat pel sentiment patríotic deu
haver d'esser la norma y pauta de
tots els pobles. ?Qué sería l'autono

Els presupostos municipals, qüestió

pobles, acostumen a confeccionarse sense pensament ni finalitat

en

el

de cap mena, se fan únicament per

complimentarunarticledelalleYmuni-

municipal si'ls pobles no sabessin
aprofitarla en el sentit d' engrandir
mía

esfera económica?
Les orientacions de tota entitat ad
ministrativa tenen de tenir com a ba

la

seva

cipal que disposaque antes del 15 de se el posseir una hisenda propia,
Septiembre los Ayuntamiento ten- pera'l foment de tot lo que signifiqui
drdn confeccionados y aprobados riquesa y expandiment, y'ls presupos
tos son una part integrant d'aquesta
sus presupuestos. Subordinant els
gastos a uns ingresos deficients y an- hisenda.
~RAE'

Pedagogía ruralesea
Accio oficial y acció lliure
Deixem de banda l'abandó amb que la
majoria de la gent mira les qüestions de la
primera ensenyansa y posem els ulls en el
petit nombre de persones escullides pera
qui la sort de l'infant, el progrés de l'escola

y la missió del mestre son coses dignes
d'esser estudiades y ateses amb cura.
A la més petita de les nostres viletes ca
talanes, en el llogaret més amagat al redós
de la montanya, no deixen d'haverhi, ací y
allá, ánimes preocupades per l'avenç de la

popular. Tal volta sia un !sacerdot,
qui hagi comprés que la vida fondament
religiosa ha (le basarse en el coneixement
cultura

de les criatures; potser es una santa viuda
adinerada, qui cerqui la millor manera d'in
vertir uns cabals a la memoria de son es
el metge, qui sent
batecs
plens d'ideal
dintre seu encare els
de les hores universitaries; algún pic será
triomtant del món, vell de
un lluytador y
edat grossa pera qui '1 viure ja no té ilu
sions y se'n busca; es posible que sia un
militar retirat, o una jove dama plena de
pero estem segurs de que
desenganys;

pós

son

amat;

una

metge,

qui,

en

a

vegades

dama,
o

una

llurs

o un

es

militar,

viuda

passeigs

o

un

vell,

o un

sacerdot
els
silenciosos pels ca

o un

....

Era en aquets últims díes cálits plens de sol,
en els díes sagrats que 's llença ginesta pels
carrers, en els díes que Nostr'Amo passa
triomfal pe)s carrers y que en la nostra
catalana desperta ab el seu pas ten
sanc
dreses y ensomnis d'un cast amor, era, en
fi, en aquets dolços díes d'estiu, en que ab
un
esbogerrat xerroteig, creuhen el aires,
quina blavor romp, de tant en tant, la si
lueta antiga d'enlairats finestrals, las ale
gres aurenetas. L'escenari era, com veyeu,

,

Y aixís els Municipis, especialment
el rurals, han de fer una vida migrada
y raquítica, les seves necesitats y mi-

capdal

pera les monjes, s'ofereix una subvenció als frares pera que vinguin a obrir una escola, se funda un colegi
particular laic; pero may se cría un sobresou
pera '1 mestre públic qui ho mereixi,
ni se li paga un ajudant, ni se ti arregla la
sala de classes, petita, fosca y humida.
Sembla com si l'ensenyança pública, la per
una casa

,

economics.
Es precís, dones, desterrar aquest
atavic quietisme economic. Es precís
combatrel y atascarlo com a corc cor
secador de l'energía municipal, que

gastar.

.

no
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rudimentaria vida moderna, 's fan els
presupostos y aquets naixen sense es
tinga la desgracia de no
perit ni vida, son una cosa morta y tots sostinguda, ningú, fentse efectiu tamgrat de
ridícula, una fórmula legal qu' es esser del
bé, en materies escolars, el divorci existent
compleix perque lalley homana. Aixís entre l'home y l'estat, l'opinió y el govern, deliciós; pro li faltiva un no se qué, una
compenetració, sens dupte del sentiment de
es com els pobles resten estacionats.
lo lliure y lo oficial.
d'ample
la ciutat, ab l'aspiració del camp.
Nosaltres, desde un punt de mira
El Municipi, contra lo que l'igno
Per ella, que consti, haurá sigut la me
tolerancia, alabem tots els esforços gue's
rancia fa creurer, no es una perso
sigut
fassin en favor de l'escola, sia aquesta de llor part del éxit del Congrés. Ha urá
nalitat isolada que la seva major o
l'éxit indiscutible d'aquet XXII apostolat
la mena que's vulgui, perque en un país
menor vida no, puga influir en el des
cas
de
de la paraula pagesa. de l'honrada aspira
d'analfabets com el nostre, no es
de
la
riquesa
pública
sigui
enrotllo
posar trabes a ningú perque obri una esco- ció de las classes impulsoras del moviment
de qualsevulga naturalesa. Si la cosa la més; les restriccions, si algún día convé industrial y del ritme del comers.
Y Girona era, sens dupte, la ciutat més
pública municipal per impotencia ferne ús, seran quan la situació relativa-:
permeindicada
per celebrarhi actes com aquets,
económica o per negligencia, no pot ment satisfactoria de l'ensenyança,
ja la tria. Nosaltres, insistint, les mirem en quina ciutat gloriosa, a qui estiman tots
fer vía avant aquella s'en resent tin
quants ulls la vehuen, s'hi sent --hi ha sen
amb amor y veneració aquestos esperits
perque li manca l'irradiació de la saya selectes qui donen llurs diners y presten tit aquest aucell de pas, qu'are brana la yo
lada—un mancament d'esperit, una obra
del seu orgue principal. Per aixó mol
llur protecció a qualsevol tasca educadora
tes vegades, el Municipis tenen de y voldriem que de la vista de tants noys y seria de joventut, una obra de sentiment

que renuncia
voluntariament la seva vida per no
l'

es

que
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ELS PRESUPOSTOS MUNICIPALS
Els pobles en general adoleixen del
gros defecte de no mirar les coses
municipals ab l' interés y voluntat de
cosa propia, vehuen el Municipi ab
indiferencia y com organisme exótic,
sense sentir pe eh l els seus més preuats
amors y efectes; la seva vida administrativa la creuen independent
del seu avenç particular y general; lo
qu' es del comd—diuen no es de
ningú, y aix6 fa que els problemes
economics municipals no trovin casi
may solució posible. Solen ser vistos
ab el prisma malnienador del egoisme
o de l' ignorancia; l' esquifidesa d' esperit els fa veurer ab repugnancia la
part contributiva material dels impostos, encare que aquets siguin equitatius, justos y de reconeguda necesi-

AbminiMració:

"Ilebacció

g•ortirá caba bir•enbres burant f' i$tiu.

mins del poble, ve un dia que 's fixen en
la volada de noys qui venen de l'escola o
haurien de venirne, y desseguida d'haver
s'hi fixat se pregunten interiorment: ?no
podria fer res jo pera 'Is infants del poble?;
?perqué no fer alguna cosa?
El pensament passa rápít, com un Ilam
pec, y sovint s'esfuma; pero els passeigs si
lenciosos se repeteixen, se repeteix la visió
deis noys qui venen o haurien de venir d'es
tudi, torna 'I pensament de realisar quel
del
com pera ells, y una tarde, quan l'hora
'1
cor
de
bondat
y
la
capvespre 'ns ompla
d'infinit,
primera estrella 'ns envia un raig
el projecte de fer obra pera l'infantesa de
la vila 's presenta rialler, ferm y viable, y

Aquesta, prompte, entra en el període de
les reflexions, ja escapada de l'esfera del
sennment. Sí, intentar quelcom, ?pero qué?

primer

entuvi 's pensa en l'escola exis
tent en el poble, l'oficial, y sobre ella cau
en
els anatemes: qui la troba poc religiosa
y qui massa; qui la considera dirigida per
mestres dolents; qui la veu dominada pel
centralisme; qui l'aborreix perque hi tenen
cabuda tots els estaments de la societat,
fins els fills bruts y blasfems. Poques ve
gades, doncs, l'escola pública té les simpa
tíes y quasi bé sempre 'I qui's determina a
pendre una iniciativa favorable a l'ense
nyariga,

se

resol per

una

l'infant.
Pero vuliem

senyalar

un

perill. ?Será

a

hora cunvenient que les millores en favor de l'ensenyança, se desviin de l'escola
púolica? L'experiencia ofereix casos ben

tota

ha poblacions ont al fundarse
escola particular, sois s'ha conseguit
que la pública resti empobrida, lo cual es
causa de continuats cambis de mestre, re
sultant que les dues escoles no arriben a

eloqüents. Hi
una

una. Moltes vegades un petit au
l'escola oficial bastaria pera convertirla en una institució d'importancia, capaça
de realizar en la localitat el paper que li
correspon.
Y no 's sentin temences de que l'ense-

institució

privada.

colectiu del trevall y del pensarnent, del
pensament catalá a que tan bellament res
pon la celebració d'aquets congressos agrí
cols...? No us plau, a vosaltre-, aquet apos
tolat humil de la gent pagesa, de la gent
sensada, de la gent pura de tota travor po
lítica y de tota mesquindat interessada?
?No veyeu en aquest apostolat l'agerma
nament entre el «fet» y ,l'idea» que tan
exactarnent correspon a la germanor de
vida pagesa y vida urbana?...
KORAMANT

sumarne

xili

nyança comunal sia un perla pera les idees
de color polític o pera `ls sentiments religiosos; que precisament es l'escola pública,
amb rics y pobres, amb bons y dolents,
de la vida, ont l'infantesa
una avant-sala
s'inicia en la lluyta de les propies idees Y
sentiments amb les idees y sentiments del
próxim. ?Qué hi guanyen els pares apara llurs fills de l'escola concorreguda'
per noys de tota mena de families, si dits
fills se faran grans y quan sien homes tamtrobaran en mitj deis erros del món?
bé
?De que serviria criar amb estufa les plantes que quan sien grosses deuen viure a les
zones fredes?

tant

LL. JOU Y

OLIÓ

IV
L'arxiu parroquial de Querós es deis més
del Bisbat de. Vic. Un simpátic
Rector, de qui tindrém ocasió de parlar
moltes vegades, al ferse cárrec d'aquesta
parroquia a mítjans del segle xvir, escri
bía ab motiu de començar un manual y
ab lletra ben vistosa lo següent: «Memo
»rial de notes del que ses trovat en esta
»scrivania o notaria desta Rectoria de Que
»rós.» Y adverteix que «nos fasse admiració
»del poch método, per quant poques scrip
»tures quey hia y encara les poques matei

pobrets

y mossos totes gastades
y muyades, que jo puch
,dir que en temps de mon vehi predecessor
»quant jo hoia ó prenia gramatica de est,
»les sues majordones ne feyan casa de filo
»sa del fulls vells per esser paper gros y fi,
»y los treyan deis manuals. Tot es estat
estan

»xes

»de

gats y

a

trossos

rates

regimen

mal

»

Díes y hores

(1)

NOTICIES DEN

a

y gran

dany

a

tota

la

republi

ja en temps del rector mossen Pare
Cases,
que jo he conegut, dites scrip
»Pau

»ca:

y

ana van de mala manera, que segons
»he oit dir tota una senalla de capolims de
»rates Ilensaren defora »
Aixís y tot, l'arxiu de Querós couserva
el manuals suficients per fer claricia de
l'ascendencia y descendencia de la pubilla

»tures

L'Apostolat
sots l'impresió
obtinguda
en
una
menuda
ciutat,
falaguera
ab motiu del XII Congrés Agrícol de la
F. A. C. B. Veusaquí uns díes amables,

Escric les presents ratlles

•

crestallisa la decissió.

De

noyes sense mestre, n'eixissen proteccions
qui manquen arreu. Beneídes, doncs, les
persones qui en qualsevol forma y en qualsevol direcció donaren o donen apoy a

díes de joventut, d'activitat y de promesa.
La tasca ha sigut tres díes de sembrá, tres
(líes de Ilencament de la sempre nova y fécundant Ilevor de l'idea llençada per uns
apóstols, senzills de paraules y fervents de
cor.

Jo no sé quina mena de goig y d'ufanor
sentía passant per els carrers de la menuda
ciutat de Girona, qui, segurament, ab tot,
va
sapiguer compenetrárseli de lo que
no
mudada, pro
era '1 Congrés... Ella restava
vull dir que sols se va mudar exteriorment.

Serrallonga desde'l segle

xv

fins

a sa

estin

ció a les derreríes del segle xix. Mes bastará
pel nostre objecte començar pels capítols
matrimonial s de sa mare que copiam a con
tinuació y encara perque son curtets, y a fi
d'evitar confusions, ja que aquesta fou tam
bé cridada hereva o pubilla y's deya aixi
mateix Margarida.
«En ilom de Deu sia Amen.—Matrimo
ni se a tractat y per gratia del Sperit Sant
-

(1)

vegis els

números 5, 7 y II de

L'EsnuADA.

L' Estinada

2
concordat,

Seginion

Tallades
pages fill Ilegitim y natural del senyor en
Joan Tallades pages de la parroquia de
Santa Maria de Vilanova de Sau y de la
dona na Joana muller sua quondam de ma
part, y de la part altra ab na Margarida
donzella filla Ilegitima y natural del honora
ble Salvi Serrallonga pages de la parroquia
de Sant Marti de Carós y de la dona na
so

es

entre

Salvia muller de aquells tots vivint en dit
bisbat de Vich: so es que ells en dos sian
marit y muller segons ordinacio de Sancta
Mare Iglesia ab los pactes condicions y re
tensions seguents:—P° que lo dit Segimon
Tallades de bon grat y de bona voluntat

Margarida en sposa y muller
y
esdavanidora
aso ab consentiment de son
para y de son germa y de tots los altres
amichs seus y parens etc.
»Item la dita Margarida de bon grat y de
de bona voluntat accepta lo dit Segimon
Tallades en espos y marit seu esdavanidor
y aso ab consentiment del dit son para y
mara y de tot sos amichs y parens etc.
»Item lo dit senyor en Salvi Serrallonga
son para per contemplasio de dit matrimo
ni y amor paternal dona en dot, y en nom
de dot a la dita Margarida fila sua y al dit

accepta la dita

Segimon

marit seu esdavanidor y allurs
infans de aquest present matrimoni pro
creats hareta a la dita filla sua de tots sos
bens mobles y inmobles aguts y per ayer
ahont sevulla que sien y aso apres son opta
y no abans perque sempra se atura ell
senyor y maior etc.
»Item vol lo dit senyer en Salvi Serra
11onga que los fills y filias presens y esda
vanidors sian tots collocats segons lo poder
de la casa etc.
»Itern lo dit Segimon Tallades porta en
dot y en nom de dot al dit Salvi Serrallonga
sogra seu esdavanidor y a la dita Margarida
esposa sua y muller esdavanidora xexanta
lliuras moneda Barcelonesa, y las trenta de
aquellas donara y para sempra y quant las
vutla y restans trenta pasat que sian a la
festa de Nadal prop vinent sempra que las
vulla y las restans trenta pasat que sian a la
testa de Nadal prop vinent sempre que las
vullan.
»Item son pactas condisions entra las
ditas pars que lo dit Segimou Tallades
anira y traballara ab tots utils y profits de
la casa y per quant la dita Margarida y
esposa y muller esdavanidora no es de edat
de contraure matrimoni que fins atant que
-

sia de edat de contraure matrimoni la dita
Margarida que cada any lo dit Segimon
Tallades puga sembrar una cortera sembra
dura en dita casa ab tots els utils y profits
seus y aso ab gasto de la casa, y ab aques
ta cortera no sia obligat en pagar pars, ni
res

etc.

»Item que lo dit Segimon Tallades puga
sembrar en la dita casa una cortera fins en
duas que sia per iguals pars quant se vinga
al partir ab lo dit son sogra etc.
»Item que lo dit Segimon Tallades puga
tenir en dita casa una bestia de bast etc.
»Item que lo dit Segimon puga tenir en
dita casa tres tosinos a sos utils y protits,
y quant traura aquells tres que de aquella
hora al da vant ni puga posar altres tres etc
»Itern que lo dit Segimon Tallades puga
pendra un dia la satmana si sera manas

tres

S. Hilan i 26

a

cambiada al tornar jo a Barcelona?
qu'ho saben els Srs. Tous, Virgili,
Alegre, Homet, Cadevall y altres a qui som
tingut ja el gust d'estrenyels-hi les mans.
Som visitada la Redacció de L'Es-riuADA
Prou

y per allí hi corren unes impresions mag
nifiques sobre la present temporada. !Deu
vulgui qu'axó sigui un estimul pels fills de
S. Hilan! !Deu vulgui qu'axó els hi dongui
dalit per redressarse com un sol home y
tots, sense distinció, contribuexin al embe
lliment de la seva vila. Avuy els pobles
viuen de la lluita v sense lluita no s'assole
xen els llorers. Fills de S. Hilan, dexeu les
vostres mesquineses, surtiu de la vostra
apatía y tots plegats trevalleu de ferm y qui
mes puga per axecar una resclosa qu'aturi
la rivada d'or que s'escorra cap al estranger.
La Natura ha sigut pródiga am vosaltres.
Acabeu doncs la seva obra y veureu com
el vostre poble 's conquistará un nom que
será pregonat am veneració arreu del mon.
Moltes gotes d'aigua fan una mar, molts
grans d'arena fan una montanya y moltes
voluntats unides faran un impossible.
Voldría dirte encare mil coses, volguda
Lluisa, voldría parlarte de la testa d'aquesta
vila, de la seva Societat coral y senyera;
empró, el temps cm falta y tindré de dexar
ho per vuy. Contentat sapiguent qu'estic
bona y que no passa moment que no 't re
cordi.
Saluda a les amigues y ja saps qu'es sem
pre teva

favor

lo acordat per la
Diputació de Barcelona referent a
l'afirmació de la personalitat catala
na y a la mancomunitat de le provin
a

cies catalanes. Aytal acort té singular
importancia pera Catalunya y parti
eularment per la nostra provincia,
qu'es la qu'ens té d'interessar mes, ja,
qu'en ella habitém. De la mancomu
nitat catalana, es indubtable qu'en

MARÍA

rebrém grans beneficis en lo que per
tany a la creació d'un estat latent de
cultura catalana, de la qual tant nece
sita la nostra estimada Patria. "L'Ins

ter etc.

»Item fermaran esposallas en fas de
S.ta Mare Iglesia quant sian de edat apena
de sinquanta ducats la meytat al jutje coin
patent y aso ab poder de allargar una per
sona per cada part, per la par del dit Segi
mon Tallades lo discret
senyor en Pera
Font alias Morgades de la parrochia de San
ta María de Vilanova predita y per la part

sentir l'eficacia enorme de l'unitat
viva y palpable d' una Catalunya.
Sentirém la primera guspira de la
gran unitat espiritual catalana en
front l'actual esquarterament artifi
cial y absurde de les provincis.
Ab un grandíssim goig de nosal

!I
Classe

110 VA CREACIÓ

encisada, enlluernadora,
Tes miradas foren

ven 2

les

cases

glavis

y erats un célic esplai.
No sé'l perfum deis teus llavis
per no haberlo begut mai,
no sé'l sabor deis teus ha vis
per no haverlos besat mai.
Pro una flaira inconeguda
m'arrivava penetrant
(t)

are

un

com

una cosa

espectral

y estimá un altre vegada
ab un beatissim esglai
y oblidá una boca amada
sense !lavarla besat mai...
JOSEP

als

MASSÓ Y VENTÓS

111-11--•

Aígua pícant.
Contra la guerra
No obstant els discursos, nzanifestacions
_y converses diaries den Canalejas, se conti
núen enviant tropes al Marroc. El poble
crida contra la guerra y arreu s' aixeca
un clanz demanant que cessi r.esperit aven

turer;

empró terres enllá son transportats
espanyols, diuen, pera salvar el
honor, !'honor d'un poble que de

els soldats
nostre

dintre 's mor.
Don Quixot regeix la pau. Ningú sap aj
que obeix
acció que' s prepara, tothom
desconeix quins plans ens porten a bata

sal.; qu' es una qüestió d' ho
Y ab aixó no n' hi ha prou; si s' ha
d' anar a la guerra ha de ser sabent tothom
perque s' hi va. Les guerres, lotes injustes,
únicament poden esser viables quant el po
ble les sent y les compren. Al Marroc ningú
vol anarhi y per aixó hem
alsar ben
en?rgica la nostra protesta devant els plans
belics y els tocs de clari del don Quixot,
simbol de l' Espanya caduca.
La Hurta be prou que la tenim adintre
casa
No 'lis manca feina per ter, ni armes
pera practicarla. Sonzniar en guerres, es
anorrear y matar en flor iota
iniciativa
de trevall y d' estudi. Qui sigui g-uerrer
llar,

no mes se

nor.

que' s posi al devant y no prediqui.
La lluyta moderna es de pau y d' avene
evolutiu. Protestenz noblement devant
ac
titut deis patrioteros, eterns parasits de
les caixes de l' Estat.

JOSEPET

Llexquisit poeta Josep

Massó y Ventós ens ha fet °frena
d'una bella composició pera L'EsTium3A Nosaltres Ii remtrciém
de tot cor la distinció y sentim no poguerla oferir integrament

E- I

llegidors per lo molt extensa qu'es. Al publicarne
fragments, demanem mil disculpes al nostre di,ttngit

nostres

sois uns
colaborador.

Amatller

!I

T__.`

1800
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yoVES CLASSES ESPECIALS

«Superior»

Se

dintre d'un cofre d'or.

com

FUNDADA

a 1 pesseta la 'hura de 400 grams
:
: :
: :
«Selecta» a 1 y 1'25 pessetes la Iliura de 400 grams : :
Coco-Ametlla (pera menjar crú) a pessetes 1'50 el paquet

tempsu)

Tu fores la meva amada
dolços dies passats
La teva fac d'encisada
y els teus ulls enlluernats
m'envoltaven a tothora,
y et portava din tre 'I cor,

Xacolata
C A_ S _A_

SULTERRA

en

impuls

ben fort y
en definitiva tota la terra catalana po
drá, adhuc sigui mol atenuadament,

DE

L'amada d'altre

titut d'Estudio Catalans", organisme
d'una feconda potencia, pot ab la man
comunitat obtenir una fertil resonan
cia arreu de Catalunya.
Les obres públiques es natural que
un

Y

y

tota

corporació provincial gironina,
sessió del día 21, acordá per unani

també rebrán

que n'ets tan Ilunyana
nitre amor ha vingut
a omplir de Ilum sobirana
el meu pobre cor retut,
are'm plau ubriagarme
dins la dolçor del recort
y alegrement penetrarme
d'aquell plaer que ja es mort.
Y penso que potsé encare
tu'm recordes vagament
y tot el teu cor s'amara
d'un anyorivol tormera..
!Oh, qu'es doh; fuigir, deixarte
ubriagat del goig del Mal
y $'1egrement oblidarte

vida trista y migrada, li diría: vina a
S. Hilan, que S. Hilan i es vida. !Quantes
existencies s'esmunyen cap a l'Eternitat
quels sanitosos ayres de S. Hilan i les revi
farien! ?No 'm deyes tu matexa qu'estava

La

mitat adherirse

ont

una

de la mautoifinitat
en

Entrels fulls d'un Illbre d'hores
rnágiques oracions
vaig teixint consoladores
pels amors que ja no son,
entre'ls fulls d'or que perfumen
flors ardents d'art mitj-eval,
que jo passo quan s'esfumen
les delicias capvesprals,
tinc una flor ;oh, mesquina!
tota morta de sofrir,
presonera dins la fina
suavitat del pergami,
peró que guarda entre imatjes
y paganas oracions
el fregadn: d'uns robatjes
y el murmuri d'uns petóns

1911.

pas glassat encare les energíes de la meya
ánima y el meu cor es sent encare jove, jo
ve
com
els plantons de roure d'aquestes
atraus montanyenques. Si podía parlar a
n'aquesta Barcelona malalta que tu y jo co
nexem prou, a n'aquesta Barcelona que fa

CORBELLA, PBRE

Diputaeió d irolla

Juny

Fa vuit díes que'm trovo fruint les deli
cies d'aquet Paradís. Fa vuit (líes que vatx
donarte l'!adeu y arreveurer! y encare no 't
som comunicat res de'l meu viatje ni 't som
contades les meves sensacions. Els cabells
que comensen a blanquejar sobre 'I meu
front com tofa de neu primerenca, no han

,

La

de roses diluidas
dins la calma de l'espai...
!Oh, les rojors benehídes
que no havía besat mai!...
com
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adot y haratamen ds son para ab molt be
sament de mans y moltas gratias que un fa
prometent no usuar de ingratitut en vers sos
paras sino que sara molt agraida.»
Aquesta Margarida havía nascut a Querós
el día primer d'Octubre de 1577, de manera
que al celebrar sos capítols matrimonials
en la Recroría de Vilanova de Sau el día 26
de janer de 1586 tenía poc més de vuyt
anys. D'aquest matrimoni nasqueren Mar
garida Magdalena, Gerónima , Antonia,
Estazia, Miguel y Esteve. La partida de
baptisme corresponent a la Margarida se
troba continuada en una 'libreta de baptis
mes de l'época
y diu lo següent: «Vuy a
vint y vuit del mes de abril del any 16o
fonch batejada Margarida, fila de Segimon
Tallades alias Serrallonga y de Margarida
muller sua de la parrochia de Carós: fonch
padri Jaume Serrallonga scolá de Carós y
la padrina Magarida Vilara de la parrochia
de Carós, tots del bisbat de Vich: y de
asso
fas fe jo Joan Jordá, rector de dita
parrochia que le batejada.»
RAMON

beguda
d'aquella rojor sagnant
de l'essencia mai

aplaudím l'acort aunánim de la
Diputació gironina.
yisca l'autonomía integral de Ca
talunya!

del dit Salvi Serrallonga lo discret Sabastia
Carbonell pages de la parroquia de St. Pera
de Osor de dit bisbat etc.
»Itern que lo dit Salvi Serrallonga se
atura per poder testar a sas l'iberas volun
tats quaranta Iliuras moneda Barcelonesa
sempra y quant ben vist Ii sia etc.
»Itern que en cas que lo dit matrimoni no
vingues en affecte, ni que la un ni laltro
mori sen seus fills ni filias de aquest predit
matrimoni procreats que lo dit senyer en
Salvi Serrallonga sia obligat a restituir tots
sos bens aguts y per ayer en qualsevol part
que sian etc.
»Item la dita Margarida accepta la dita

elaborades sols ab
: :

.

: :

de Lltramarins y Comestibles

Cacau, Sacre, Canyella

e

r

: :

o

Vainilla

:

als preus de 1'50 y 2 pessetes 'Hura de 400 grams.

Oficines: C2rrer Manresa, I0.—Et2rcelona

.1/

La

festa del

el de diumenge, reconforten
l'esperit. Potser les cornetes no varen ai
xordar, ni 'Is dripells enlluernaren a la gent;
empró un caldejarnent patriótic feu extre
mir els cors deis compatricis qui senten la
friSsanga del benestar y d'una ubérrima edu
Actes

com

cació. Actes com el que diumenge realisá
el chor «La Guillería» tenen la virtualitat
pregona de marcar un camí d'auguris es
plendorosos: en sí mateix ja fou un bell
present d'espiritualitat que aromatiçá l'aire
eternament impur y viciat de la vida sense
ideal ni ilusions, d'aquesta vida que mor,
ella

conté res més que la maledicen
cia grotesca y poruga de l'enveja.
car

no

!Amunt els cors!

diheu vosaltres els
constes de «La Guillería». Hem aixecat ben
alt un altar a la vila de Sant Hilan i y a la
Patria Catalana. Al entorn de vosaltres hi
som tots, car vosaltres dintre la vostra mo
desta institució vilatana formeu una escola
que té un gran sentit d'idealitat y una forta
y noble poixansa moral. Ningú os pot en
retirar el seu brag pera apoyarse, car canteu
a la vila
idolatrada y la vila nostra es tan
sagrada com lo que més s'estima.

Canteu,

com

compatricis,

la vila y a la Patria.
Canteu,
com ,diu el sabi Torres y Ba
ges la música e-, educadora del sentiment y
es com l'amoixament de la vida.
a

que

ESTRENA DE LA SENYERA

quarts de deu del matí,

A

tres
va tenir
lloc la benedicció de la Senyera a la P. de
'Iglesia. La Senyera, que ha sigut confeccio
nada per la Casa P. Jorba de Manresa, os
tenta en un costat l'escut de Sant Hilan i y

al davall unes rames de castanyer que signi
fiquen l'industria de la comarca; tot aixó
está combinat, no direm molt originalment,
pro si ab molt gust, sobretot per la riquesa
de tons y matisos d'un cayent modern. Al
altre

costat

hl ha de cap

a

cap

l'ensenya

barrada. En conjunt produeix un efecte
vistós de riquesa y elegancia. El públic
l'aplaudí y en digué elogis ben merescuts.
Després que fou beneída pel Sr. Rector y
clero parroquial, va cantarse '1 grandiós
himne dedicat a ella, que sigue dirigit per
l'autor, l'inteligent organista de Santa Mó
nica de Barcelona Mn. Josep Colomer.
Que 'n direm de l'himne y de la seva inter

haver brindis. El que primer parlá fou en
Joan Estil-las, qui ab belles y eloqüents pa
raules va remerciar y felicitar al Rnt. Josep
Colomer pel seu acte vers el Chor. Va de
manar que s'enviés una coral salutació a
n'en Busquets y Punset. No cal dir qu'ex
presant el pensament de tots, fou aplaudi
díssim.
En Mosen Colomer, emocionat; agrahí
les atencions de que era objecte y que ell
considerava inmerescudes. S'oferí incondi
cionalment a «La Guillería», a qui elogia per
la seva obra educativa.
En Mossen Ignasi Rovira pronunciá unes
sentidissimes paraules plenes d'unció pa
triótica. Ja tniu senyera—digué—que ella
cobriceli els vostres actes y que aquets si
guin sempre d'un pregon Ilevat patriotic y
d'aveng per Sant Hilan. Qui canta els seus
mals espanta, diu la dita popular, y vosal
tres ab els vostres cants heu.de procurar
esvahir els perills que assetgen a la Patria
Catalana. Acabá donant visques a Sant Hi
iari y a Catalunya que foren contestats ab
entusiasme.
En Tomas Culi va dir lo que significa
ven els
escuts de Sant Hilan i y Catalunya
que ostentaba la Senyera. Alabá a «La
Guillería» per la seva tasca educativa y
l'encoratjá pera que la proseguis ab igual
empenyo en be de la nostra volguda vila,
quin escut colocat en la Senyera era la
seva mellor y mes fertil forsa.
En Manel Planas, secretan i de la Junta,
va
tancar els brindis, donant mercés als
protectors per l'assistencia al acte y agra
hint en nom del Chor les paraules d'elogi
que vers eh l havían dirigit.
Tots els oradors foren ovacionats, acabant
l'acte ab el major entusiasme.
A la nit el Chor

fer una serenata al
Ajuntament. Canta «L'himne a la Senyera»
y «L'Empordá», essent ovacionat.
Els constes de «La Guillería» poden es
tar ben satisfets de la jornada de diumenge.
Endvant ab la vostra obra, amics. !Co
ratge y avant!

La volta asserenada,
fresquívola rosada
perfum de grats amors,
inundará de pié
nostra cantada.
!Amunt els cors!

Si L'Es CRIADA tingués crític podríem par
lame del seu valor musical; empró el qui
escriu ressenyes al volar de la ploma no
pot ni deu entrar en disquisicions musicals
que per altra part potser no serien exactes,
Per aixó suprimim els elogis espontanis y

Som cantayres de la terra,
si voleu una cansó
l'hem cullida allá a la serra
Iluny del mon y sa remó.
Al recer de La Seny-era
fará una auba riallera
no es cap crit de Iluyta, no.
II
De la vila idolatrada,
com bons fills tem prosperá
una joya venerada
que '1 mon tot vol consaorá
son amor besada dolsa,
con fontana en llit de molsa
nostre esprit fa somiá.
III
ensenya
gloriora
Eixa
l'heu posada en nostres mans
perque un cop d'ala amorosa
ens aplegui a tots germans.
L'honrarem mes cada día
y un alé de poesía
fará hermosos nostres cants.
IV
Escolteu l'estrofa santa
aixecant els ulls al cel,
alenada triomfanta
qu'empenv mes el nostre anhel,
en la Iluyta qu'ens espera
envoltemla la Senyera
radiant com un estel.

entusiastes que 'ns venen a la boca y que
l'audició del himne ens produíren. Si l'himne
es
hermosíssim y es una joya musical; si
Mossen Jaume Kipoll director del chor,
en
ha fet un travall d'heroe, ja ho dirá qui ho
hagi de dir y sigui entés en solfes.
A les deu se celebrá un solemne ofici can
tat pel chor, acompanyat d'armonium y ur

Senyera durant el religiós acte
presbiteri. Després, ab la se
al davant, el chor feu un passant pels

.questa. La
nvera

en

al

el

que tocá
l'orquesta. Acompanyaven al President en
Pere Busquets, que Juya la senyera, el Re
verent Mossen Josep Colomer y el mestre

carrers

so

d'una airosa

marxa

director.
A la una va ferse un banquet al Hotel
Fauna cii obsequi als autors.de l'himne. El
de la Iletra, que ho es nostre estimadíssim
company de Redacció l'Anton Busquet s y

Puset, va escriurer desde Rosas, aont resi
deix, la següent Iletra, dirigida al president:
»A vos, a la Junta, als constes, al Direc
als protectors, dono las mes corals
»mercés per el convit y l'inmerescut home
»tor y

La volta

puc venir! Ja compendreu tots ab la
»tristesa que clic aytals paraules. !No puc
» venir!
Pro en esperit seré entre vosaltres
» y
entre '1 meu poble estimat y... anyo

perturn de grats

amors,

inundará de pié
nostra cantada
!Amunt els cors!

...

»rat.

aqueixes verdors
l'amor,
vida
y l'aveng de la
»regalades,
la
»vila idolatrada. Jo, menys afortunat, tinc
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entre

migrat d'anyorament enfront
»aquesta mar ample que 'm fa tristesa.
»d'anarme

Fra gment

d'

Recorts!«
El dinar, en el qual hi assistiren tots els
socis constes y molts de protectors, va
transcorrer ab la major cordialitat y ger
manor. Com no podía esser menys, In varen

dent bés de l'amor en aquests moments
suprems que l'amor pren tota la seva
forga d'intensitat fins a dominarnos per
complert; voldría sentir sortir de ta
boca aquestes anyorades paraules d'es
timació, aquesta sola: «t'estimo...» Ab
quin estat de plaher me sentiría go
ánima que la veuría
n'el teu rostre, tota
plena d'humiltat y puresa, mentres tin
gués el teu cap fortament apretat sotals
meus Ilavis, satisfent els dolgos desitjos
de la meya ánima. Vritat que no Papar
taríes la teva hermosa testa, perque sa
bríes compendre que'ls besos que sobre
d'ella faría serían beso-1 puriticats per
l'amor, iguals quels que esclata la mare
al fill, purs y improfanables com els que
deixa'l fervent relligiós sobre'l Crist?
sant

ab la

teva

transparentada

a

X.
•—•

"ves

-

darrers de Juliol repartirem
gratis als nostres suscriptora una
monografía histórica de la vila de
A

Sant Hilan, escrita pel distinguit
historiador en Francesc Carreras y
Candi.

Dones deixa, deixa que ab tota puresa
mos llavis febrosos de besarte esclatin
sobre'l teu front angelical.
María.—(Oferintli la seva hermosa testa y
ab veu de profonda emoció...) Oh dolga
y sugestiva música, fés el somni inter
minable, parlem sempre així ab tota l'in
tensitat del teu amor.
Carles.—(Besantla ab
Oh si les pa
raules tinguessin prou forga d'expressió,
si fossin sincera manifestació de tota la
forga que dintre meu batega, cóm me
plauría parlarte ab tota l'enteresa del
meu cor fins a veure't rendida y capti
vada a n'els meus bragos, fentse més
predominant y remarcable'l teu estat de
verge enamorada.
María. —Carles, amor meu, veu divina qu'
en el meu cor t'infiltres y'm fas esclava
de ton amor volgut, prenme en tos bra
gos, que'm lliguin estreta, que sigan ca
denes de

mon

amor

Degut a gestions del nostre digne dipu
tat, el Ministre d'Hisenda ha donat les opor
tunes ordres, pera que sigui despatxada a
la major brevetat possible la consulta de
Foment relativa al tercer tros de la
tera d' Anglés a la provincial de Vic.
Els
mitin

seus

La

inmóvil, fruint encis de les dol
paraules d' en Caries, que la té jortament

Maria resta
ces

agatada per les

mans.

Cd-rles —Voldría tenirte entre'ls meus bra
gos contorsionada y e xtasiada com les
.

/esta major. Riallera y alegroya ha
fésta

anyal,

que

tant senten

la

les llars y platxeri en els carrers, en les
plasses y en els llocs publics. Com sempre
ha triomfat la clanga de la terra. Tots els
díes hi han hagut sardanes, que la .gentada
ha ballat ab vera delectansa.
Els

concerts

y balls deis cafés de l' Unió

Tívoli, molt concurreguts y lluits. L' or
questa «Nova Armonía» de la Bisbal, que
debutava en aquesta vila, ha sigut aplaudi
y

.

da y alabada ab justicia. Te un bon reper
tori de pesses de conjunt. !Llástima que 'n
les serenates ens obsequiés ab melodiosos
o

bligats!

La tornaboda a la font-vella no va pogué
ferse a causa del mal temps. Empró es ba
liaren sardanes al café de l' Unió. A la nit
hi hagué ball, que'n bona fé fou lluhidissim
y rebufó.
En l'escala de la font-picant ha sigut co
locada una lápida que porta una !larga ins

cripció,

extreta

de la memoria que feu el

metge Gravalosa sobre les

nostres

aigues

minerals.
S' ha publicat una guia de la provincia
de Girona, per la casa editorial Dalmau
Caries y C.' Es interesantíssima pel gran
nombre de datos de tota mena que porta.
En ella hi han colaborat el Rnt. Josep Es
teve, en Manel lbarz, en Xavier Monsal
vatje y en Joaquím Pla.

nostre

teus

sa

CLARABUCH.
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Durant aquest istiu es fará una Ilensada
de peix a la riera de Montsolí, el cual ha
sigut cedit per la Junta de Ciencies Naturals
de Barcelona. Com que '1 millor temps pe
ra fer aquets Ilensaments es la tardor, el
que's fará aquest istiu será solsament una

proba.
—Hotel y
sens

Banys

Per les noticies particulars que aném ob
tenint apar que iiquest any la present secció
obtindrá extraordinaria importancia.
Hotels y cases paruculars reben conti
nuament avisos de próximes arrivades d'es
tiuejadors, havent recullit la impresió de
que'ns honraran ab 'larga estada noves y
numeroses families.
Als noms ja citats al nombre anterior,
podem afegir els següents: D. Agustí Badía
(Tortosa); D. Martí Casas y Castells (Va
lencia); D. Josep Amat y senyora (Barce
lona); D. Joaquím Alegre y familia (Tarra
sa); D. Senén Jover Llopis (Collera); don
Antoni Cortés y la seva senyora donya
Joana Sabater (Barcelona); Rent. Dr. Ro
vira (Vich); D. Salvador Bavi y Bracons

de Joan Martí.

Aigues

parió pera '1 reumatisme, parálisis,

matriu y pahidor.
Santa Coloma de Farnés.

Diumenge,

(Puerto-Rico).

medicament-ali

convalescents, raqui

en

crificis.
Carles.—Y sentiré l'excelsa melodía de les
teves paraules vibrar en la meya ánima,
com veus sugestives que lliscan de l'ar
moniosa lira que m'impulsaran ab forga
enigmática cap al triomf de la vida per
viurer en els bragos de la felicitat.
J.

en

gent de las viles catalanes. Festa d' alegría

sobre la teva esbelta figura totes
les passions que sorgeixen ab impetuosa
forga al despertar l'amor, fins a fruirne
la sublimitat suprema del seu encís.
María.—Carles...
Carles.—Vida meya
María.— Eternament aixís voldría viurer,
fruint les teves caricies que vivifiquen
la meya ánima.
Carles.—May s' extingiran les flamarades
del meu cor per estimarte y acariciarte,
com el sol amb els seus
raigs ardents
acaricia les flors.
María. -Nostra vida será un seguit de feli
citat.
Cal les. —Será l'amor triomfant que'm do
nará coratge pera lluytar y vencer tots
a

insustuible pera

sigut aquesta

evocar

els obstacles que s'interposin
pas de felicitat.
María.—Jo ab l'amor minvaré'Is

un

tisme, neurastenia y tuberculosis.

bragos).

Aixís vull tenirte entrels meus bragos,
contra mon pit estreta, pera ubriagarte
d'amor que alimenta la teva ánima en
un somni de poesía Aixís la teva imat
ge encantada com mística bellesa, absorvida en l'amor preuat, me portaría
nous encisos,
sentiments desconeguts
que inflamaran més l'amor- que adintre
meu batega cum flamarades de- foc que
m'extremeixen de vibració y deliri pera

republicans projecten celebrar
pel Setembre. Ha promés venir

—Trophogeno Font,
ment

captiu.

Carles.--(Prenentla entre'ls

carre

Pere Corominas

els cors!

asserenada,

fresquívola rosada

!No

»Canteu, canteu,

tarnbé ab automóvil particu
lar, familia D. Jordi Batallé (Barcelona);
D. Antoni López y germana (Tarragona);
y Mr. Herberg, (Alemanya)
A la Administració de L'ESTIOADA-;y
La Modernista, Plassa de la Iglesia, 2. son
els punts indicats, al igual que l'anv passat,
pera formar la estadística pera la present
secció. Agrahirem, dones, que s' interessi
tothom pera que sía lo més complerta pos
sible, secundantnos en fernos arrivar targe
ta o noms de tots. els senyors estiuejants,
que aquest any ens honrin ab la seva visita.

TORNADA

!Amunt

»natje.
»

va

Himne a la Senyera
!Amunt els cors!

pretació?

's coloca

Chor

.111MMI

Vingueren

colltorgades besant la terra, pera
estampar sobre'l teu verginal from l'ar

flors

e,t,71

pera soiemnisar la conclusió
del cuatriduo dedicat al Sagrat Cor de Je
sús, se cantará al matí la missa Te Deum
laudamus de Perori y a la tarde el Trisagi
de Sancho Mari aco.
Predicará el Pare Jesuita Francesc
Ferrer.
Com

sigui

que la Direcció general de Co
concedir una estafeta al Establi
ment, dintre poc vindrá l' Administrador
de correus de Girona pera organisarla y
establirla.

rreus

va

S' está construint a la Roca den Pla,
ermita dedicada al nen Jesús de Praga. Per
ara els fonaments ja estan fets y les parets
laterals tenen mitj metre d'alsada.
Imp.

Fills

Domingo Casanovas, Ronda

S. Pan, 67, Barcelona

"
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L' Estivada

"La
AUTOMÓVILS

SERVEY DE COTXES

maya,

iSarit Hi1rieri 3 llores y

re1oi

1)e

ENTRE HOSTALRIC Y SANT HILAR!

Y" 1=2 E U tS24

no

A FZ 1 F`

Pes setes

Pessetes

D' Hostalric

Sant Hilad.

a

De Sant Hilad
Hostalric

.

Hostalric.

a

.

Sant Hilan.

a

De Sant Hilan i

Hostalric

a

Interior anada y tornada
D' Hostalric

a

Arbucias

D' Arbucias

a

Hostalrich

A fi de que

.

9

D' Hostalric

a

Arbucias

cupé

7

D' Arbucias

a

Hostalric

interior

7

Arbucias

a

Sant Hilari

interior

5'50
11

.

.

'Ipassatjer pugui

combinat amb el

cupé

lleuger

fer el

cupé

4'50

cupé

3'75

viatje

que surt de Barcelona

més
a

a

u' Arbuclas

Sant Hilad

De Sant Hilan i

interior

2'75

cupé

4'50

cupé

3'75

interior

3'75

interior

275

.

Arbucias

.

.

Arbucias

a

375

.

•

cómodo,

les 7 y

De Sant Hilad
a

interior

.

Empresa

desde '1 1.er de Juliol 1

mitja

matí,

del

A la tarde sortida de Barcelona amb el correu, arribantse

a

arribant

Sant Hilani

tindrá establert

un

servey

les 11 del mateix.

a

les 6.

a

•

HORES DE SORTIDA DE SANT HILAR!, A LES 5 DEL MATf Y A LES 2 DE LA TARDE

Despatx

de binets

a

13aree1ona: Rambla del Centre, núm. 6
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Preu de suseripció per tot 14 istiu: 2

pessetes
1)(c, 9

Reducló y admInístracló: Carrer de
EL CENTRE

MAGATZEMS
de

Iffelchor,

Culí y Tarrés

ASSORTIMENTS DE

NOVETATS

LIJANEFtÍA, SEDERÍA
gran varietat

si

Son els mellors y els unics

EN

A Pesetes

CIFTZE
obtinguts

-

de

la,

totes les

Alimento

ocasions,

IGLESIAS Y BARTOMEUS
.A.salt,

y al detall,

en

totes

4-1

les farmacies y tendes d'

Cálculs del
-

y bons

CONSULTA ESPECIAL PERA ENFERMETATS
ronyó y del fetge.--Diabetes sacarina.-

casa:

Postres Naturalistes
Purés esterilisats

en

sans

completo

aigues minerals.

CONSULTORI MEDIC
JOAN ESTIL-LAS REIXACH

compresió progresiva

3, 2, 1'50 y 1 els 400 grams

Especialitats
Gaseosa sólida Forestin

per

pahidó;

meWar, feu us diari
de 1' Aigua de Sant Hilan.
Dipositaris a Barcelona:

especialment en catxemirs de seda, libertys, estampats de seda y coto,
de géneros blancs a preus de fábrica y tota mena de fantasies pera la temporada.

7AZacolates

ni

y al

LLENCERÍA

y

patireu deis ronyons,

fetge,

viureu sempre

Pene, 5, (prop del Paseig de Gracia)

5 Ronda Sant
GRANS

No
del

_

-

Etc.

PER RETART NUTRITIU

-Obesitat.--Gota.---Reumatisme.-Etc.

1-10i-es de consulta de 10

a

12 y de 3

a

5

Hort Nou, 3, baixos

FáSrica: Círona,

carrer

del Nort, 15 y rInselm Clavé

SA_CA_LM

