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LOS ARBRES DE L A CIUTAT
S'acusa, y ab rahó, als pagesos de fer guerra als arbres per
que"ls fan ombra als sembrats y'ls migren una m í n i m a part
de la cuilita; y per axò se'ls diuen tots els penjaments.
Donchs, ¿qué no s'hauria de dir dels homes qu'a la Ciutat
se cuyden del embelliment de sos carrers y places y semblen
possehils d'una furia inaturable contra l'arbrat, qu'es no sols
llur embelliment, sinó una necessitat insustituible de sos vehins quan l'istiu arriba? Aquests no tenen la disculpa de la
falta de gust y de cultura, com els rústichs, y pel càrrech que
se'ls confia vénen obligats a tenir major compte en lo que fan.
Y lo que fan es desferho tot, com per un prurit d'esmenar
lí. plana als anteriors, com per un exagerat esperit de suficiencia. La qüestió es fer reformes, sense mirar si són ventatjoses ò perjudicials, encara que per la pensada d'un b u r ò c r a ta's trenqui la visualitat y la circulació d'una gran via. No
sembla que's tallin arbres per fer millores, sinó que s'empesquin millores per poder tallar arbres. Y ho farà creure a qualsevol que passegi per la ciutat nova'l veure com s'arrenquen
arbres per estar un través de dit fóra de la fila y fer nosa a la
colocació d'un bordillo, y en cambi còm se dexen anys y anys
sense replantarlos en los buyts qu'enlletgexen fins los p r i n c i pals carrers de la nostra Barcelona.
¿Y no hi haurh ningú que hi posi remey? Axis com hi hà
unes Ordenances municipals que priven als ciutadans de fer
lo quc'ls doni la gana, ¿ n o hi hà cap lley que privi als funcionaris de la Ciutat de fer lo que'ls passi pel cap encara que sia
en perjudici dels ciutadans? Aquests funcionaris ¿no tenen
cap Superioritat quc'ls puga posar a ralla?
MODEST URBÀ

¡MARE

MEVA!

La nit era fosca com una gola de llop. Una nit de lluna
nova; una nit, que si no hi estessim fets per la costum, creuríem que'l m ó n , ab els pobles y ciutats, ab els rius y'ls boscos
y les montanyes, s'es enfonsat en un abim pahorós de tenebres, ahont tot fos mort, tot fos silenci y aniquilació en la i m mensitat del no rès. De més a més, erem pel Novembre: y una
broma baxa freda com una metzina, y espessa que s'hauria
pogut tallar, abrigava la ciutat com un flonjo sudari de tristesa y de misteris.
Estona hà que'l toch d'oració havia fet anar a recó no sols
a les ninetes, sinó també als morigeráis ciutadans; qu'en no
ser per una necessitat, ò per ganes de córrer la tuna, ab consemblants vespres no hi trobaven pas un gran platxeri.
Axis es qu'en tot el llarch d'un dels carrers que donen a
fóra, s'hauria dit que no hi vivia ningú; tal era la foscor, tal
la quietut que regnava, y tal era'l ser tancades y barrades les
portes y finestres d'aquelles velles y arrucinades cascs, que
són refugi ordinàriament de pobres families de pagòs caygudes a la miseria, de montanyesos captayres y de vagamundos
aviciats qu'ell s'ho sab de quina manera viuen. Bé que de tant
en tant hi donava fè de vida l'aspre trontoll d'un carro que
venia de buscar suó'h dels femers de la ciutat; l'ombra tremolosa d'algú qu'havía íj.vm?/e/co/^o una mica massa en la taberna y buscava tot fent esses a n'a quina porta's dexaría anar;
ò'l Uadruch d'algun goç, lleminer de les triadures dels recons.
Totd'una'ls tochs argentins, vibrants y acompassais d'una
campaneta trencaren la quietut adormida del carrer. Era un
sò ben conegut, familiar y enternidor de toies les families; y
mòltes entrades s'obiiren, y mòlts finestrons se badaren, aparexent un llum a cada portal, d'ahont la gent sortia y s'agenollava per a fer devot acatament al pàs del Santíssim Viàtich.
Carrer amunt anava tocant la minsa campaneta. La veu
del capellà entonant la ritual salmodia dominava ab gravetat
magestuosa; les atxes dels acompanyants, uns quants homes
abrigáis ab llurs caputxos, espargint ratxes de claror al través
de la negra boyra, esbarriaven per les negres parets de les cases extranyes y bellugadisses ombres.
La casa del malalt ja's feya ben conexenla. A la porta, un
pilot de dònes, les prop-parentes y les prop-vehines, ab Ics caputxes al cap y'ls rosaris a les mans, s'afanyaren a encendre
les candeles per oferirne a cada un dels que venien ab Nos-
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tramo, y dels qiracudicn a la casa per fer costat a la familia
en hora tan solemnial. Axis, quan el combregar hi entra y puja
l'escala, y's fica a la trista cambra, el volta tot una l l u m i n à r i a ,
com expressió del goig y la pietat que desperta la divina y extraordinaria visita de Jesús a un cristià ò cristiana en cl pàs
de la mort. Aquí era una cristiana: una pobra avia carregada
d"anys, y carregada de penes durant una llarga vida de treballs
y de miseria y dolorosos neguits qu'ara una dolça mort acabaría.
El rebre la Sagrada Forma la dexà a n'ella tota aconsolada;
v suaument, confiadament, restà esperant l'hora que ¡a Verge
Santíssima se l'enduria...
Tot l'acompanyament baxà l'escala; y'l bon sacerdot e n tonà ab reverent solemnitat, bo y aturantse en el llindar de la
porta, el Te Deum laudamus; Te Deum confitemur... Y a n à
per empendre l camí de tornada ab tot lo devot seguici.
Mes llavors succehí quelcom que l i aturà sobtadament los
passos. Era que tothom se girava carrer amunt, extranyantse
d'alguna cosa nova, inesperada, qu'involuntariament los retenia a tots.
Fou cosa d'un instant. Un noy petit, petit, una criatura
d'uns set ò vuyt anys arribava tot corrent, tot sol, sense rès al
cap fet un esbull de cabells rossos, sense abrigall, tremolant a
sota d'un dcvantalet esfilagarsat, cama-nu, sols rossegant un
tros d'espardenyes, y ab uns ulls grossos, rosats de llàgrimes,
qu'obrien dos rechs en ses galtes pàlides enfonsades... Y sí;
lou cosa d'un instant; sense que n i n g ú pogués aturarlo, passa
pel mig de tots; y ve y cau de genolls ab les mans plegades
nen al davant del capellà, que, piès de la general sorpresa,'s
queda indecís y se'l mira, y l'escolta... Era una veu prima,
iota espantada, com barreja de sospirs y piular d'aucell, la
veu d'aquell pobre noy.
Y deya:
— ¡Senyor Nostre Senyor! La marc d i ^ hà qu'es al cel.
¿I.a conexèu la meva mare? L i volòu dir que'm vingui a buscar, si us plau? Per que jo no hi sé allà hont es ella; si hi sabés ja hi aniria. Per que jo ja sóch bon minyó... que la mare
m'ho va dir aquell dia... que cregués al pare... Jo ja'l crech...
Mnó quc'l parc... nó, n ó , no ho vull pas dir... sinó que la
mare m'estima m é s . . . iQue'm vingui a buscar! ¡Senyor Nostre
Senyòrl ¿L'hi volèu dir, si us plau?.., —
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Y'l séu còs desnarit se l i doblà endavant, y hauria caygut
a terra, si aquelles bones dòncs de l'entrada, passat quc'ls hagué Tcspasme de cosa tan may vista, no l'hagucssen alçat y
près en sos braços.
— ¡Pobret, pobret! ¡Talmcnt un àngel! ¡Bona gent, assistíulo a aquest pobre noyl—digué commogut el capellà tornant
a son himne de gràcies y reprenent el camí en mig de la processó de gent, y guiada pel menut escolà qu'anava tocant la
cam paneta.
Mes ¡quín desori entre aquelles dònes que's quedaven
agomboyant al desvanescut xicotet!
—¡I'obre Quimet, quina compassió'm fa!
—¿Tu l'has conegut desseguida?
— T u diràs. Si aquexos ulls no menten. |Si un s'hi mira la
propia Marianna!
— Encar no l'he vist, ja ho he dit. ¡Té! Es cl noy de cà'l
Esguerrat.
—¡Si ella l'hagués pogut veure!
—¡Y sentir! que trencava'l cor. Prou baxaría del cel a tròurel de la vora d'aquell sach de v i ,
—¡No me'n parleu! Encara no fa com aquell qui diu quatre dics qu'ella es fhorta, y ja'l teniu casat altra vegada... y tan
embabiecat ab la bona peça de la Nes.
—Sí; com que ja ella'l va ajudar a matarla...
— ¡La desvergonyida! Ja anava ab la cua de la rabosa a
portarli porcells de la pobra Marianna per ferli donar llenya!
¡Si ha mort corsecada!
—Y de miseria. Fins el pà l i feyen eslauviar.
—¡Ahí Però Deu té un bastó!... Que procuri qu'aquest angelet de Deu se l i mori, que ja la trobarà també la sabateta
pel séu peu.
—¿Qué? Si ja es com que fos al clot aquesta pobra crialutura. ¿No te'l veus?
—Sí; es ben cert allò que diuen « q u ' u n a mort no crida
un'altra.» Y no tardarèm gayre a sentirho a dir.
— | A y , afèques! Tant de bé li faria Deu. Per lo que se l i
espera... Quan l'un el dexa, l'altra'l pren .. Que'l cuydcn matar a cops per un no rès. La Toneta ferrera ho sol prou dir;
que cada dia ha de veure com l'aplansonen, que diu que ni
s'ho pot mirar... Oh, y no s'hi pot ficar n i n g ú . |Cà! ¡Deu no's
en guart! Ella ab aquella cara de guilla; iota nyeu nyeu; com
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qui no hagués trencat may cap plat ni olla; si enganyaria al
dimoni... —
Durant tota aquesta instructiva conferencia, les que menys
l'havien feta petar, ja havien abrigat, escalfat y refet un xich
a la vora del foch de la cuyna al desgraciat fill de la Marianna.
Mes ara hi faltava un punt per a resoldre. No podien pas dexarlo estar d'aquella manera. El pobre noy, si bé que l i havia
passat el desmay, no tenía pas valimcnt per tornarsen sol a
casa seva ab un vespre tan fret... Y un'altra cosa: ¿qul responia
qu'axís que hi arribés, ja qu'havía fet aquella escapatoria, al
primer Deu te guart no l i ventessen un fart de bofetades?
—Oy qu'ab poques ne tindria prou: ¿no fa?—exclama una,
mirantse a n'al pobrich tota enternida.
Mentrestant, a dalt de la casa aquella pobra malalta havia
passat d'aquesta vida a l'altra; y feyen menester un parell de
dònes per ajudar a vestirla. Desseguida dues ò tres voluntàries
cap escala amunt; tot axugantse'ls ulls, tant de sentiment per
la morta, com de compassió pel petit Quimel. Les altres encara no havien atinat còm ho farien per aconduhirlo y no fer
enrabiar al séu pare. Si l'acompanyarien a casa seva y farien
un sermó a la madrastra, recomanantli que no l i fessen rès,
per qu'elles l'havien trobat près d'un sobrecor del fret, y'ls
havia fet compassió y l'havien retornat... ò si alguna l'acomboyaría en el llit del seu fill lins a d e m à , que'l pobrich ja estés
més reviscolat...
En axò s'escaygué d'entrar a n'aquella cuyna hospitalària'l
vigilant del barri, home gras, catxassul, de bones espatlles, y
bon fetge y bonatxàs, qui ab un cop d'ull quedà enterat del
problema.
— ¿Qu'es cl noy del Esguerrat?— digué tot acostantse per
mirarli la cara y tot drincantli'l munyoch de claus que l i penjaven del costat. — Prou l i valdria més ser fill d'un gitano y
dormir a sota'l pont que no pas a casa seva, ab aquell a n í m a las del séu pare.
—¡Ja ho podèu tornar a dir ja, Bernatl A m i ' m trenca'l
cor; cert a fè.
—Sembla mentida que hi hagi pares axis.
—Axò no són pares. ¡Si fins les bestioles estimen els séus
fillsl...
—¿Qué diu aquesta trapassera? — cridà ab veu regullosa
humitejada d'ayguardent, una fantasma de dóna que hi arribà
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com un temporal, plantantse d'una revolada al mig del rotllo,
vermella, afadigada... — ¿ N o valdría més que't cuydesses d'apedaçar les calces dels teus, no pas...?
— ¡Ja n'hi hà prou! ¡Callón totes, si podèu! — ordenà'l bo
del vigilant, tement que no s'hi arribesscn a esgarbissar. —
¿Vós, Nes, veniu a buscar el noy?... Ara ja sembla que s'ha
axerinat una mica. Dèu haver estat un atach de fret. Se veu
qu'es de llach subjecte. Aquesta criatura l'heu de cuydar...
—¿Y donchs què?... Però aquestes males llengües...—afegí
girantse ayrada contra'l piló de dònes.—Si'l bordegaç no s'hagués mogut de casa, no seria axò: que ningú l i ha manat que
sortís.
—Sinó qu'hem de respectar qu'en aquesta casa hi hà la
mort...—replicà una d'elles.
—¿Qué? ¡Dignes!
— Rè, rè... Com no'ns heu pas de menester... Bona n i t .
¿Aném, noyes?—
Y aquella cuyna y aquella entrada's varen buydar ab un
santiamén. El vigilant se preferí a portar a coll al pobre Q u i met. Lo va ben embolicar ab cl séu tapaboques, y sense bescambiar gayres paraules lo dugueren a sa casa; y ell no'l dexà
fins a teñirlo ben acotxat en el séu pobre catre. Prou recomanà a la Nes que'l vigilés bona cosa, per que se'l mirava bastant malet, que l i semblava que tenia mòlta febre, que'l dexés
reposar y dormir a tot pler, y rès de renyarli ni ella ni'l séu
home, si no volien una desgracia... — Y jo crech, — afegí com
a despido, —que demà dematí hauríem de-ferhi dar una vista
pel metge. —
La madrastra, que per lo que n'hem sentit a dir, tan i n dignament ocupava'l lloch d'una pobra mare, se l'escoltà ab
una estúpida indiferencia, no contestantli paraula ni donantli
la bona nit. En quan l'home fou al carrer, sense ni tornarse
mirar al noy, se'n anà a la seva cambra, ahont l'Esguerrat ja
dormia, llençant brabada de vi y uns ronchs bestials.
Tancada la porta de cà'l Esguerrat, cl llarch carrer embolcallat dins l'ombra freda, negra y quieta de la broma baxa,
quedà altra volta com adormit en una pau de cementiri. No
hauria semblat qu'allà hi haguessen cases, qu allà hi hagués
gent, si de tant en tant lo cant d'un gall no hagués trencat el
silenci com l'espignct d'una corneta en la nit d'un campament.
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Tot dormía sota l'immèns abrigall d'aquell cel pahorosament negre. Los mals de cap del dia, les ambicions, les esperances, els propòsits, les temences, els amors, els odis, les enveges, tot reposava sota tous coxins, ò sola munyochs de palla,
sense dar més senyal de vida que'l ritme acompassat de la respiració humana en el fons de les pobres cambres.
Pel vidre trencat d'una finestra la gelada boyra tenia entrada lliure al miserable dormitori del pobre Quimet. Y freda
com una mà de mort besava'l séu front que'l cremava la febra,
y refredava l'ardent alè que pels llavis vermells, encesos, llençava son pit, ondulant terriblement, tot fent tremolarli'l pobre
llit d'escarransits llençols y esfilagarçada vànua. Mes el pensament séu era ben lluny d'aquexes foscors, d'aquexa boyra
hivernal y dels salts de son pols esbogerrat...
,jQuè hi fa qu'una mà piadosa, qu'un amor de mare no l i
acosti una cullerada d'aygua per refrescarli la resseca boca, ni
posi un petó en son front per consol de la seva animeta ferida
d'anyorament, si'l séu cor se gronxa en ones d'alegria y la
més dolça esperança dibuxa'l goig en sos llavis?
Ell ja ho ha demanat a Nostre Senyor mateix; y la seva fè
ardenta l i dóna seguritat de que la seva mare resucitará per
tornar ab ell, per abraçarlo, per estiíharlo.
E l l , un dia qu'ab els noys d'estudi va anar a confessar, ja
ho va preguntar al pare confessor si les mares poden resucitar per tornar ab els séus fills, com aquells exemples que'l
senyor mestre'ls conta devegades. Y se'n recorda ben bé de lo
que l i va dir: — Sí, fill meu, si Nostre Senyor vol, per que rès
li es impossible. — «^Quí sab? — ell pensa, — potser demà dematí quan me desperti, ja la veuré aquí al costat meu, y'm
farà petons y jo n'hi faré a n'ella, y m'ajudarà a vestir, com ho
fcyem allavores abans de morirse...»
Y la seva imaginació exaltada fugia de la cambra fosca,
com aucell que fuig del séu amagat n i u : y volava per un cel
lluminós, blau y tebi, y ' l duya a uns prats vens y florits que
ja'ls conexía, per que'ls dijous hi anaven a jugar els noys, y
s'esqueyen al peu d'una montanya, qu'a dalt hi havia les parets d'un gran tancat, ahont hi portaven els morts...
Y allà també hi eren els noys d'estudi, y ' l séu senyor mestre que l'estimava tant, y q u a l vèurel arribar l i preguntava:
—¿Quimet, que no estàs bo? ¿Pobret, que no t'han dexat
verii't abans? Vés a jugar, vés. Y estigues alegre, ¿sents?
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—Oh, ja n'csiich mòlt d'alegre; per que m i r i : avuy la meva
mare tornarà del cel...
—^Sí?... ¿Li dius força parenostres a la teva marc?
—Sí, senyor, forces. Y quan vindrà jo me n'aniré ab ella.
Y no hi tornaré a casa.
— Bé, maco, bé... Donchs, ara, mentrestant vés a jugar ab
la teva colla.—
Mes, sobtadament el senyor mestre y tot l'esbull de xicots
se fongueren a la seva vista. Y's trobà tot sol al mig d'un camí
que baxava d'aquella montanyeta, tot vorejat de rosers en flor,
de lliris y clavellines, que feyen l'ayre tot olorós. Y a dalt del
camí, en la paret d'aquell tancat, vegé que s'obrien unes portes d'or y plata y que'n sortia una claror hermosa com quan
vol sortir el sol. Y desseguida un vol d'àngels ab unes ales
com de colometes baxaren volant; y se l'emportaren a n'ell,
sense casibé tocarlo, com si també tingués ales y volés enlayre, en amunt d'aquell camí de llors. Y ell mirava extasiat
cap al portal maravellós. Quan aprop hi foren, la vegé en lo
margepèu, dreta, hermosa, vestida de blanch, que somrihenta
y ab els braços oberts l'hi esperava, a la mare tan anyorada, a la
mare del séu cor. Ella ab una veu dolça com may tan bonica
li hagués sentida,—¡QuiTnet,—li digué,—fill meu, vina, vina!
—Y al instant se sentí estretament lligat per aquells braços
amorosos, y un petó tendríssim acostà la seva cara al llavis
rosats que d'abans tantes vegades l i havien abocat tot el séu
cor.
Sobtat per tanta alegria, per tan gran felicitat, una onada
de sentiment li pujà del pit, ofeganlli la respiració y la paraula, y pogué no més sospirar, tot doblàntseli'l cap sobre del
séu coll;—¡Mare!... ¡Mare meva!—
Aquella tarda, sortia d'un portal de la ciutat una professo
trista y silenciosa. Al davant, la creu de la parroquia. Un capellà ab roquet y estola qu'anava resant ab un llibre a les
mans. Dos fossers duyen en un bayart una caxeta blanca tota
senzilla, no més ab una corona de petites llors per tot gorniment. Darrera de la caxa un home que caminava tot lipòtol,
ab la cara com embotida y uns ulls vermells de mirada tonta,
com un encantat. Dos homes del séu tall, ab un posat més
formal, l i feyen costat; semblant que'l ^uardessen de caure al'
els passos extranys que feya. Exint d'ells, seguien dues filerc-
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de noys petits, quiscun ab un ciri a la mà, ab un senyor vellet
que'ls dirigía. Aquexa canalleta seguía son curs sense fer
jochs ni riure, ab un ayre de serietat fins impropi de la etat
seva, mes llur mestre alguna vegada s'havia de dur una mà
als ulls...
Les dòncs que feyen rotllo per les entrades, ab cara de
compassió's miraven lo pobrç baulet, y s'haurien pogut sentir
les paraules de condol que'ls escapaven dels séus cors de marcs, de germanes...
—¡El pobiissó! Ja's veya que s'anava morfonent...
—¡Ay, l'àngel de Deu!
— ¡Tant de bé l i ha fet Nostre Senyor de trèurel d'aqueix
món! —
Y tal vegada reprcscntàntseli'ls fills séus, més d'una s'havia d'axugar una llàgrima.
La professó arribà a dalt de la montanya ahont ells hi havien jugat tantes vegades, y se n'entrà pel portal d'aquell gran
tancat qu'axeca cap al cel los braços d'una creu de pedra
blanca.
MARTÍ GENÍS Y AGUILAR
Vich, 1920.

L'ENCIS
Quan obre l'oretjol ses ales lleus,
van els navilis vers els mars pregons,
exinl del pnrl. frisosos d'horitzons,
en llarga y lenta processó de creus.
Mos ulls seguexen, plens d'anyorament,
aquests navilis que. al at^ar del vent,
tot oblidant, en llur encantament,
passades malhaurances,
fan via vers les aygiies d'altres mons
blaves d'ilusions
y verdes d'esperances.
SALVADORALBER1

ELS VELLS
SILUETES
Gaudint dels afalagadors acaronamcnts del sol que lluheix
radiant en els matins asserenats del hivern, ben entafurats en
llurs abrigalls més ò menys reconfortants, passejant calmosament ab els peus incerts y les cames poch segures, van els
vells, carrer amunt y passeig avall, matant la estona, passant
aquell temps de llurs vides, aquell cpílech de Ics respectives
gestes que aviat deurà culminar ab el traspàs a n'aquell m ó n
millor del repòs y la pau eternes.
Alguns van sols, sense altra companyia que'ls recorts de
les angunies passades ò les alegries viscudes, marcats ab l'empremta de les presents vicissituts ò de les actuals alegries. Caminen comunment cap-cots, encorvats sota'l fardell dels
anys, com en contínua reflexió, talment en un examen laboriós y llarch de conciencia. Tan sols, a voltes, en un racer
amable, en la plaça envolcallada pels raigs benefactors del
Astrc-rey, s'asseuen en un banch, les cames lasses, els braços reposant en el gayato amich y l'esguart esmortuit vagant
indecís ò contemplant indiferent les coses que'ls envolten.
D'altres, més sortosos ò més comunicatius, van a grups,
en plahent companyonatge, gaudint del entreteniment de la
conversa y fruint els encisos de l'amistat. T o t fent via poch
a poch, aturantse ben sovint, tant per a donar força a la paraula culminant del parlament ò del diàlech com per a portar
nou daler al organisme afeblit, descapdellen el rosari de les
remembrances ò exposen les particulars opinions sobre'ls esdeveniments actuals. Quan un parla, els altres l'escolten
atentament fins que la controversia s'inicia ab insospitada
fermesa, aportanthi tots, apart del convenciment en cl particular punt d'ovir, la experiència adquirida, la essència de la
lliçó apresa en el tràngul de la vida. A voltes, en cambi, una
mitja rialla y una Iluhissor en els ulls denoten la perfecta conformitat en les reflexions exposades que porten a la memoria,
com un sobtat guspireig, les pretèrites accions y'ls plahents
esdeveniments llunyans que's reviuen dolçament. Y les a n è c dotes surten alcgroyes fent axamplar els cors y esponjar les
ànimes de tots els amichs.
P e r ò quan els vells assolexen cl llur màxim daler, quan
disfruten per complet, es ab la dolça companya dels infants.
L'avi ab el nét al costat, el vell en la bona amistat dels me-
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nuts plens d'ignoscencia y de candor, se sent rejovenit, l l i u rat de le xacres y de Ics recordances turmentoses, y envoltat
com per un ambient de nova vida. Les rialles y'ls jòchs dels
infants li encomanen una tal abundor de joya, que, instintivament, va cap a ells, colaboran! en llurs entremaliades facècies y fins ajudantlos en el riure, en els cants y en les exclamacions. Y si aquesta compenetració gayrebé absoluta es premiada ab un afalagament d'unes mans petitones ò ab un petó
suau de boca rosa, el cor del vell es gonfla ab una delicia may
fruida que fa brollar una llàgrima en els ulls esmortuits y florir una benedicció en els llavis tremolosos.
JOPDI CATALÀ
PLUJA D E TARDOR
Pluja tardorenca, pluja fructidora
que'ls camps ens amares, tan tristos, tan sols!
Pluja benehida, pluja ben/adora
que beses la terra rublerta de dòls;
sles benvinguda damunt nostres planes,
damunt nostres fexes y nostres teulats.
—qu'en mig de tristesa dolçor tu desgranes
que'ls éssers amara com amara'ls prats.
Tu esquexes, pausada, la monotonia
dels dies af rosos y aclaparadors;
tu escampes pels éssers estranya alegria
somniosa y pausada, sens esclats de cor.
Tu ja fas conéxer les gràcils tendreses
dels tions que'ns donen son bes tot calent;
tu ets la fada dolça que trenes y reses
la cançó pausada del encantament.
Sies benvinguda, pluja tardorenca,
y asserènans sempre lo nostre esperit:
ab ton poder màgich, emportat ò trenca
la monotonia del temps adormit.
Y axis com amares la terra gelada
amàrans les fibres del cor sol y vern,
perqué a dins hi quedi la tèbia regada
quan vinguin a veurens les neus del hivern.
MIQUEL BOSCH Y JOVER

EL CINGLE D E L PAS DE L A SABINA
(De la colccció ilc «Cuantos que no ho són»)

Seguint la Vall del Noguera Ribagorsana, riu que en la
major part de son curs fa partió de les províncies d'Osca y de
Lleyda, entre les Salines que's diuen de T r a g ó (però que estan en terme d'Kstopinyan, provincia d'Osca) y ' l poble de
T r a g ó de Noguera (qu'es de Lleyda), s'hi troba un congosi, 6
pas mòlt estret, nomenat Pas de la Sabina, qu'es un deis
m ó h s qu'existcxen a tot lo Uarch d'aquesia vall, que la fan
sumament pintoresca y que dificulten y fins impossibiliten a
vegades el seguirla, veyentse el viatger obligat a enfilarse a les
montanyes per un costat y baxar per l'altre, a falta de tot
camí per la vora de l'aygua.
Qui no hagi vist aquests trenchs que la Naturalesa presenta en els cursos dels rius pírinenchs, no té idea de la seva
grandiositat, y del feréstech aspecte que'ls donen l'alçada de
les parets de pedra y lo llis y vertical de ses cares. Sembla
talment que ab unes eynes de gegant hagin serrat y ribotejat y trocejat els banchs de roca.
A la entrada del r i u en cl «pas de la Sabina», el cingle
presenta, a la vora esquerra de la vall, un mur quasí vertical
transversalment a la direcció del r i u : y ' l camí que va al poble
passa per sobre d'ell a uns 6o metres d'alçada.
Aquest punt fou teatre d'una aposta, que no acabà en tragedia per un voler de Deu.
A T r a g ó hi havia cap al any 86 un home, que si no's distingí pel séu talent, era mòlt conegut per sa força extraordinaria. Se deya T o n del Curull, y era capaç d'estarsc una hora
penjat per un dit que pogués fixar en una escletxa d'una paret, sense que les forces l i faltessin. Petit, sapat, ab un cap
quadrat plè de pèl rissat y espès, el séu aspecte era d'un home
forçut, y havia fet mòltes apostes basades en la força muscular, guanyantles sempre.
Un dia féu a la taberna l'aposta de pujar pel cingle del Pas
de la Sabina des del plà del riu al camí del poble, sense més
ajuda que les mans y'ls peus.
Hi hà qu'advertir que la tal cinglera es no sols quasi del
tot vertical, sinó que té, cap a la part alta, punts en que a r r i ba a desplombar un poch. La pedra es calissa, y llargues escletxes la solquen de dalt a baix, esquerdes produhides per la

CATALANA

37

contracció de la roca, trencant els junts horisontals de separació dels b a n d í s , y produhinthi ressalts de més ò menos i m portancia. Sense aquests accidents de la cara del cingle que
oferien de tant en tant, y repartits sense ordre, punts més ò
menys sòlits per a podershi apoyar, la escalada no s'hauria pas
pogut ni menys intentaria.
L'home començà a pujar, tenint per espectadors a tot el
poble, grans y petits. Muntava lentament, estalviant ses forces, tantejant bé'ls llochs ahont podria clavar els dits ò afermar els peus, sabent bé que'l més petit descuyt l i costaria la
vida. Y axí m u n t à una trentena de metres. Mes, a n'aquesta
alçada l i ocorregué un contratemps que féu arrencar un crit
d'espant a tothom. El grop de pedra ahont tenia posada la mà
esquerra, se trencà per alguna esquerda invisible: cedi de sobte, y quedà penjat En T o n sols de la mà dreta, perquè l a m bé'ls dos peus, ab la sacudida, sortiren dels séus apoys. Aquí's
vegé la extraordinaria força y serenitat d'aquell home: un moment d'angoxa, un poch de suhor a les mans, y era perdut.
T o r n à a fixar els peus; buscà ab la mà esquerra un sosteniment mes segur, y seguí pujant fins al punt ahont el cingle
penja un poch en tòra.
Mòlta gent no pogueren ja soportar més temps la penosa
impressió que feya aquell home, volent pujar arrapat a la roca
com un llargandaix, sense estar organisat com aquest reptil,
y's retiraren segurs de la seva espantosa cayguda, sobre t o l al
vèurel arribar al punt de més perill.
En T o n que ja des de baix devia haverse fet càrrech del
camí que li tocava fer, no seguí la escalada pel bony que presentava la cinglera, sinó per una ampla esquerda vertical que
s'obría al costat. Encaxonat entre'ls llavis d'aquesta esberla y
forcejant pam a pam, anà muntant, muntant, fins que arribà
a dalt de tot.
L'aposta quedava guanyada: un bot de v i .
¡Y per un bot de vi va estar prop d'una hora la vida d'un
home posada en greu perill, sostenint en tot un poble l'ansielat y la por!
f LLUÍS M . VIDAL

VIATGE TRAGICH
•
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D E L A M O EN XECH DE S'UESTRA
PER ÀNGEL RUIZ Y PABLO
(Continuació)
Després de mòltes provatures, bordada d'aqui, bordada
d'allà, l'amo, més mort que v i u , va trobar madona asseguda
en terra, agafada ab ses dues mans a un banch. y sa cadira engronxadora qui se'n anava llenegant y balancejant suaument,
tota sola cap a prova y aturantse y fent capades com si ballàs
un pàs de rigodó.
— ¡Ay. Xech, fa mòlt de mal tempsl—exclamà madona.
— Diu que nó,—contestà l'amo, referintse a sa conversa que
havia tingut ab es mariner antes de sortir des port.
En açò'n va passar un altre de mariner mòlt barbut, peu
descalç, qui devia esser un homo sense entranyes, per que va
dir al amo:
—¿No es vostra aquesta cadira?
—Si.—va contestar l'amo En Xech.
— Idò amarrau-le. sinó la f... a la mar.—
L'amo En Xech no va tenir més remey qu'anarsen de grapes a recobrar sa fugitiva engronxadora y per una cama la va
tornar rossegant devora madona. Aquell dimoni de cadira ¡mal
no l'hagués comprada! no li va dexar clucar es uys en tota sa
nit, per por de que se'n entornàs y aquell marinerot, qui's passetjava peu descalç, tan segur per damunt cubería com l'amo
dins sa quintana de S'Uestrà, no cumpligués sa promesa.
L'amo ja no va treure rès més, perquè no li quedava rès
dins sa panxa: però es mareig no'l dexava: tenia es tup-tup de
sa màquina clavat dins es polsos y es tuf de ses calderes, no
solsament dins es nas, sinó a sa boca del cor. Si ell hagués sabut lo que li havia de succehir, lo qu'es a Barcelona no li hagueren duyt ni ab rodes, y lo que l'amo pensava ho deya madona ab veu alta:
—¡Me'n conhort de morir-me. Maria Santissimeta del Toro;
però que'm duguin en terra! ¿No hi hauria una animeta qui
fes sortir una roca y m'hi dexassin tota sola? |Vés, Xech, diga-li
an es capità que aturi un poch sa barca!... |Ay, si jo ho hagués
sabut!—
L'amo callava, però axi mateix una vegada li va dir:
— T u ray, Tonia, que ham vingut per curar-te... \ío som cs
malanat, qui no tenia rès qui'm fes mall —
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Ab assò madona's va conhortar y va callar una bona estona. Y a la fi, a sa matinada, la mar va calmar un poch, es barco va minvar s'estropada que duya y una boyrada'ls va cobrir.
L'amo En Xech havia sentit a dir que sa boyra es lo pitjor que
hi hà per es qui naveguen, sobre tot prop d'en terra, perqué
es barco se'n pot anar a ses penyes sense temer-sho, y lo qu'es
aquella boyra no dexava veure ni dos pams enfora. Es arbres
d'es vapor s'hi perdien dins ella y es mariners que passaven
un tros enfora semblaven fantasmes que no tocassin en terra.
L'amo En Xech no'ls a tenia totes per lo que podia succehir.
Però no va succehir rès més sinó que en vers d'entrar an es
port a les set hi van entrar a les déu des demati d'un diumenge, qui era d'Abril, y entre atracar, posar sa planxa y esperar
l'amo En Xech que es moll hagués buydat de gent, pues recordava mòlt bé ses instruccions de s'aparedador, qui li havia
recomanat que no's ficàs per entre es rotlos,. se van fer més de
les onze.
Llavores l'amo va agafar es bolich de roba,—ben fermat
dins un gran mocador d'aquells de França, color de xicolati
ab cenefa florejada,—y va demanar a un cambrer:
—Ja mos ne podòm anar ¿no es ver?
—Si trobau qu'encara no es hora... — li va respondre es
cambrer fent sa mitja riayeta.—¿Y que dexau s'engronxadora,
l'amo?
—Sí; la trobarèm en tornar.
—¿O tornau avuy mateix?
— ¡Nooo, vam ell ara! Han de fer s'operació a madona y
pc's cap prim hauròm d'estar quinze dies a Brasselona.
—Idò ja us la podeu entraginar. Noltros sortim avuy de
capvespre y no podem passetjar cadires d'altri. Lo més segur
seria qu'en tornar no la trobassiu,—
L'amo En Xech, pensant ab es mariner barbut, va trobar
que s'advertencia era mòlt encertada. Va donar es fardell a
madona, éll va passar es braç per un d'es braços de s'engronxadora com qui du un paner y van ésser partits en terra, esparverats de veure tants de barcos y tan grossos y aquells
edificis y magatzems, tan grans y tan negres, y sobre tot aquell
monument de Colón, mòlt més a l l que sa/>úyi7»iúj d'es Born
de Ciutadella, y quan van haver girat sa cantonada d'es Mundial Palace, embavats de veure sa gent tan mudada y es tranvías qui passaven un tros enfora, un per aquí, s'altrc per alià.
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no's van entemer y darrera ells van sentir un terrible:
—¡Nyoch, Nyoch!
Tenien un automóvil a dues passes.
—¡Ala, ja hi som!—va cridar l'amo, y d'es bot que va pigar
va anar a parar dins s'entrada de s'Holei, mentres madona
arrancava de córrer, cametes treys-me d'aquí, guiscant com una
loca. A la fi l'amo la va poder agafar per es vestits, dihent-li:
—¡Per amor de Deu, Tonia, no te'n vagis d'es meu costat,
sinó mos perdem y llavores no hi haurà qui mos trobi.—
L'amo En Xcch cercava ab es uys un municipal, per demanar-li per hont havia de pendre y no'n veya cap ni sabia tampoch com anaven vestits: solsament sabia que duyen sabre,
ignorava també qu'es municipal no ha sigut criat per Deu,
sinó per es municipi, y per lo tant no cumpleix. com ses criatures divines, cap des fins per es quals ve al m ó n . S'oreya de
Hebra, es trébol, es.margay, s'esclata-sanch, es caragol, es tórt,
es griu, es cuni, sa perdiu, es rossinyol, tot lo nat y criat per
obra de Deu ve a n'es séu temps y l'amo sabia trobar-ho tant
en es pla com en es coster com en es bosch; però ses criatures
des municipi, sa provincia y s'Estat may són allà hont pertoca.
Y axí no hi havia cap municipal en tots aquells contorns per
treure d'apuros al amo En Xech.
De ses instruccions d'En Bèp, es paredador, recordava mòlt
bé lo d'es municipals y lo de no ficar-se per allà hont ves mòlta
gent; però açò tampoch no ho podia fer: pec tot n'hi havia
tanta, que li semblava que ni per Sant Joan, se'n juntava més
a Ciutadella. Axí mateix es arbres de la Rambla, que l'amo
va veure mòlt abans d'arribar-hi, li van inspirar confiança: a la
fí tocava terra y veya vert y mal seria que no'n sortiguessin.
Però no gosava ficar-se per dins aquella gernació ni traspassar
es bocí que'ls separava d'es passeig, per que ja d'enfora havia
vist que per allà hi passaven mòlts de tramvies; uns qui devallaven a mà esquerra, donaven sa volta y tornaven a pujar per
mà dreta; altres qui devallaven y prenien per un costat; quan
no hi havia tramvies, hi havia cotxos; quan no eren cotxos, eren
automòvils; y quan no eren automòvils ni cotxos ni tranvíes,
eren cícleles y unes altres cieletes qui duyen una panera an es
costat, qui corrien com a desenfrenats y feyen una renou qui
semblava que'I món se'n venia baix. Per rés de la vida haguera
anat l'amo En Xech dins aqi'-.llcs paneres. Un homo hi anava
venut. Tanta era sa renou, sa frissera de sa gent y es guiscos
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de tota casta, que Tamo va arribar a pensar si hi havia rebomboris y ja trobava que hont millor estava era a n'es vapor.
Ab s'engronxadora dins es braç y madona agafada ab s'altra
mà, l'amo va esperar que no passàs cap carruatge; mes com no
havien d'estar tot lo dia plantats esperant, van pendre coratge,
y aprofitant sa primera mancada, li van estrènyer per passar a
s'altra banda. Per allà cn mig no hi passava més que gent, y
l'amo va resoldre tirar endavant, perquè li semblava que
aquells senyors tan ben vestits y aquelles senyores y fins es hornos qui feyen semblant de menestrals, no tenien cara de lladres. Mòlt al cn revés: tothom se'ls mirava a ell y madona fent
una riayeta ab ayre de bona gent, de manera que no veyent
municipals, l'amo's va decidir a demanar ses fites nòtes a una
duna grassa, mòlt ben pentinada y mòlt néta, y la va aturar.
— Mestressa.— li va dir,—noltros ham vingut ab es vapor y
no sabèm ahont anam. ¿Que mos voldríeu donar entressenyes?
— ¿Que són mallorquins, vostès? — va demanar sa dóna
grassa.
—Nó: som de Ciutadella.
—No sé ahont es Ciutadela.
— Idò, a s'illa de Menorca, a n'es cap de mestral.
—Donchs... mallorquins.—
Era sa primera vegada qu'al amo En Xech li havien dit
mallorquí, cosa tan fóra dc lloch; mes, per no anar de rahons,
va pensar: «¿Y ara què li ham de dir a n aquesta?», y va contestar ab veu alta:
—Bonu, sia lo que's vua... Noltros ham vingut per fer s'operació a madona.
—Ja's coneix qu'està malalta, pobreta. ¿Y què té, senyora?
— lïs doctor d i u — va respondre madona — que tench una
cosa com un bony a sa panxa y que me l'han de treure.
—¡Ay, filla,—exclamà sa dóna grassa,—li tinch compassió!
Una servidora té una amiga que també tenía un mal a d i n tre. La van operar y tot anava d'allò més bé; però'l metge's va
descuydar y li va dexar a dintre unes tisores. Es allò ¿sab? No's
trobava bé, tenia unes angunies... Y jo li vaig dir: «Vés, filla,
vés al metge, que't miri.» La van mirar ab axò dels rayos qui
veuen l'interior de la pressona y quan li van veure les tisores,
la van tornar a obrir... |Ay, filial Es allò... ¿ Y ara ahont van?
(Continuarà)
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D E L S L L I B R E S NOUS
A l m a n a c h c a t a l à r o s s e l l o n è s de L a V e u del C a n i g ó
- 1922 —
LES RELLES C A T A L A N E S
En ei capvespre de Totssants, de la banda de mar havien
anat, s'arrossegant y pujant serra amunt del Canigó, bromes
cada vegada més pesades.
Y ara, de quan en quan, pels esborranchs del vel enorme
de negror que ja tapava gayrebé tot el cel se trescolava una
llum esblaymada que feya tremolar la torpor de les fosques,
com un riure sus dels llavis d'un difunt, y blanquejar les pedres de les tombes axi com óssos dispersats.
Y ara, de quan en quan, passaven unes bufades de vent
humit fent remoure els aybres y s'emportant els planys de les
campanes; y després tornava tot a quedar quietut y silenci
solemne.
Les campanes quan hagueren acabat a tocar a morts, veusaquí qu'en l'espay, enmig del gran silenci, van anar s'esbargint unes onades d'harmonia.
Era un cant dolç y trist com una abraçada de germans
dins la pena; l'ayre n'era delitós com la caritat, la repetició de
les notes insistia com l'esperança.
Era un cant dolç y trist que modulaven ànimes de pagesos y llauradors qu'en la carrera del sigles havien estat la
força y acció de la patria catalana y qu'en aquexa nit anaven
baxant del cel per que ohís l'actual generació de la terra nadiua la paraula que salva:
—Pensòu en la pedrera d'ahont havèu estat tallats.—
La patria catalana! Ay, lillets, el sol de sa gloria ja n'era
també d entenebrat, y l'alta grandesa de nostra antiga casa
payral s'anava esfondrant.
La patria catalana! Del séu manto de reyna n'havien fet
pellingots fills y nebots d'aquells pagesos que, l i dedicant
sencera tota llur estimació, ab pietat filial li havien guardat
una a una ses joycs de que la indiferencia ò'l descuyt modern
l'anaven despullant.
La patria catalana! Ay sí que semblava una mare a la qual
no's dexava pus criar en sos pits els fills que'ls donava a una
dida forastera una generació enamorada de tot lo que sigui
nou, a qui agradava més ésser mona de forasters.
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A n'aquexa generació era de bon tò adoptar maneres estrangeres y lo de la casa payral era mirat ab indiferencia y tal
vegada ab cscarn, y's crcya força avençada mentre sapigués
afectar un ayre que no haguessen tingut els passats.
Fins a les festes anyals, quadres magnílichs de color local
en que totes les classes socials formaven una barrejadissa de
richs y pobres, en que s'aumcntaven les necessàries relacions
de familia a familia y de poble a poble, perdien llur fesomia
característica.
Fins a la llengua expressiva y escayenta, fresca y saborosa,
que s'havia tan estesa per totes les mars, sota l'ombra de Santa Sofia com en l'Acròpolis d'Athenes, en els sorrals de Bugía
com en les Universitats de Montpeller y París, que's va poguer
dir «que d'un llenguatge sol de negunes gents són tants com
de catalans», a n'aquexa generació's necessitava la posar de rebuig y la baratar ab la llengua francesa, que per tan guapa
que sigués no era la que Deu havia imposada com misteriós
lligam ab que havien de viure units la paraula y l'esperit
català.
—Pensèu en la pedrera d'ahont havèu estat tallats.—
En l'espay, enmig del gran silenci, la modulació n'era dolça y trista com una abraçada de germans dins la pena; l'ayre
n'era delitós com la caritat, la repetició de les notes insistia
com l'esperança.
Mes ay!, ayl Quan un aybre s'es assecat, que s'ha d'esperar que brotin de nou les branques?
Anèm, a n è m , aquelles ànimes de pagesos y llauradors que
sabien que s'han de guarir els mals ab lemeys de la terra matexa (vis mediatrtx naturce), van baxar més avall a ran de
terra, y dins les vinyes y camps, de planes y montanyes, van
anar enfonsant les relies que duyen, esplòndits testimonis de
llur modestia de la vida, amor y constancia del treball, espent
pràctich y sensat.
Les relies van quedar en terra catalana. Algunes d'elles,
les van arrencar uns enxibornats que tot lo de la casa payral
ho arrebassaven, estimant millor les flayres de les clavegueres
dels grans centres que l'aye pur y embalsamat de les ginestes
y farigoles del regionalisme.
De les altres, rosegades pel temps y a poch a poch fetes
una pols vermellenca, se n'enriquí l'humus de totes les comarques.
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Y aquells òxits se tornaren germes vitals, força íntima y
saba opulenta.
A la tardor vinenta, els catalans van menjar y beure'l pa,'l
vi nou sadollats de ferro de les relies. Y'ls còssos van resultar
enfortehils, y'ls cors enamorats per les glories y la tradició
dels avis, y de les ànimes enfonsant en la terra nadiua llur
arrel eterna.
JOAN BLAZY
N I T DE NADAL Y POESIA
Nit de Nadal!... Dolça campana,
avti)' tornarèm a t'ohir
dins la munlanya catalana,
al cordel nostre Vallespir...
Siguis, oh nit, en cada serra
la benvinguda més que may,
ja que la malehida guerra
lliure nos dexa en/i l'espay.
Cantarèm ab veu regalada
la cançó dels bons pastorells,
fent renàxer un'altra vegada
la santa tradició dels vells.
Encendrem prop la ximenella,
de la f è lo llum benehit:
oli d'oliu de l'horta vella,
nodriràs son cor dins la nit.
Y la passada poesia,
la tornarèm veure a florir,
com als entorns de la masia
l'aymada flor del romaní...
Nit de Nadal.'... Dolça campana,
tocaràs pel nostre anyorer,
oh tu, la divina germana
del bosch, del riu y del gleber.
JOAN A M A DE

FOLKLORE
UNA T R A D I C I Ó D E L S A N T CRIST DE CAMPS
(FONALLOSA)
(Cornada per Teresa Enrich y Morera, de L a Guardia)

En els plans de Camps tingué lloch una famosa batalla
entre moros y cristians, en la qual se creu que'ls cristians foren derrotats, causàntloshi moltes víctimes, y regent que l ' i matge del Sant Crist, que'ls presidia, hauria d'esser vilment
ultratjada per la morisma salvatge, l'escondiren en un pou
que cuydadosament procuraren ocultar a la vista exterior, y
d'aquesta manera fou lliurat, permanexent axis ocult fins després de l'irívasió dels moros. El medi de que's valgué Nostre
Senyor per descubrir aquesta imatge, fou un bou de cà'n Coma que tots els dics se'ls perdia, trobanllo agenollat damunt
del pou que guardava aquell tresor, y que al trobarlo calcigava la terra. Aquesta acció repetida mòltes voltes significà
quelcom extraordinari als pagesos d'aquelles encontrades, els
quals se determinaren a descalsar tot aquell terrer, fins que
ab sorpresa's trobaren l'imatgo tan llastimosa del Sant Crist
de Camps. Fins aquí la tradició.
Del M de la batalla'n són proves ben demostratives los
mòlts óssos humans que per aquells indrets se troben. Es antiquíssima aquella imatge, se creu que del segle X I V . La devoció ha sigut famosíssima com ho demostra'l sens fi de presentalles que atapaexen les parets de la capella, y'ls incontables llegats qu'en llurs testaments fan casi tots los propietaris
a la piadosa imatge del Sant Crist.
Del segle X V l es lo testament de Joana Vila, muller de
Joan Coma, de Camps, (3 de Febrer i585) que dexa «sis reals
pera al crosifici de carns ce sien pagats com lo adobarán.» Ja
en aquesta època (segle X V I ) se proposarien adobar la Santa
imatge, lo que confirma sa vellura.
Aquesta nota es de M. Valentí Noguera, I-bre.

EUGENI FLORÍ, PBRE.
SUPERSTICIONS DE LA COMARCA D E L VALLÉS
Si quan a algú l i surt un mussol se'n va a una casa y del
portal estant d i u : «Ave Maria;» respondràn: «qui hi hà?» y
allavors d i u : «aquí vos el dexo;» el que ha preguntat <¿qui hi
hà?» se'l encarrega. Però si al dir «aquí vos el dexo» responen «aquí vos cl torno» se'l encarrega altra vegada un mateix.
JAUME CEPS

NOTES D'ARXIU
En l'Edat Mitja les professions intclcctuals significaven
quelcom mes qu'un medi dc guanyarse la vida. Els qui possehien un títol de suliciencia d'estudis per exercir una carrera,
se sentien estretament solidaris dins l'actuació del còs, braç ò
gremi dc que eren membres, y eren fortment zelants del honor
de llur agrupament professional, especialment d'aquells qui
eren depositaris de la fè pública, expulsant del còs los delinqüents qui no procedien honorablement y no permetent d'entrarhi Is qui no n'eren dignes.
L'infant En Johan, primogènit del rey y duch de Gerona,
tingué confidències de que un aspirant a Notari qui devia rebre properament l'investidura de tan honorable professió,
portava públicament una vida de vici y de disbauxa. Encarregà al séu conseller y auditor de la Curia, En Pere Comte, qui
a més era advocat y jutge a Gerona, d'obrir una informació
sobre la veritat dels fets que's contaven d'En Bonanat Nadal,
aspirant a Notari, a fi de provehir segons justicia requerís.
«Primogenitus domini Regis.
Cum nos súper quibusdam nobis oblatis Capitulis contra
Bonanatum Natalis, civem Gerunde que vobis mitinus presentibus inierclusa pro vos int'ormationem veredictam recipi
provideiimus et velimus propterea vobis dicinuis c o m m i t i mus et mandamus quatenus de contentis in capitulis supradictis, vos informare curetis. Qua informatione cum perfecta
fuerit eandem clausam et sigillatam sub vt-stri sigilli munite
nobis transmitiere procuretis ut súper meriíis ipsius informationis posshnus de justicia sicut et convenit providere. Datum
Ilerde sub nostro sigillo secreto X X die Madii anno a nativitate Domini M0 C C C LX" tercio. Vidit Bertrandus de V o l .
Fideli consiliario et auditori Curie nostre Petro Comitis,
legum doctori ac Judici ordinario Gerunde.—
Bertrandus de Pinos mandato domini infamis facto per
camerlengum.* ( i )
(i)

Rt. 1608. f. 109.—A. C . A.

« T e n o r vero capitulorum de quibus supra in littera praedicta menció habelur sequitur in hunc modum.
Con huy qui es dimarts a I X . del present mes de Maig vos
honrat Jutge de Gerona haiats pres en examen d art de notaria, En Bonanat Nadal de Gerona. Retcngut a nos que voléis reebre informació de les costumes e vitis del dit Bonanat
c de la edat que ell ha, per ço placía a vos honrat Jutge reebie
informació de les dites coses, segons los Capítols dejus scrits.
Primerament que es cert c notori a tots los que son en Gerona que 1 dit Bonanat Nadal es hom vicios e de mala fama.
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e que va menjant c bevent per diverses lociis de Gerona ab
altres homens companyons seus e hores no acostumades.
Iiem que es persona de bandos y de bregues e que de dia e
de nit va amagadament e palea ab armes tinent vida dc malandri, e ab aquells que sapia que haian bandos.
Item que hac acostumat d haver companyia ab alcavots e
ab avol gent e ab persones ab les quals negu qui entena ésser
notari no deu haver companyia; com notari dega ésser persona bona e leal, honesta e que no deege haver privadesa d aytals persones.
Item que 1 dit Bonanat Nadal ha acostumat d anar per cases dc tembres publiques e de fer viltat ab elles, e altres fayteses que no pertanyen a persona que dega ésser notari.
ítem que ell ab les dites avols companyies o ab altres qualsevol persones ab qui vaja per la vila, va dient cançons e dançes e paraules qui no pertanyen a notari.
Item que es cet e notori que I dit Bonanat Nadal no ha
X X I I I I anys, ans los testimonis que huy se son donats, no son
estats reebuts per aquella forma que reebre se devien, ne per
aquells interrogatoris que reebre se devien ne ab aquella solemnitat que fer se devia.
Per que se pertanga de vos dit honrat Jutge, que aytals
coses se deguen ferab gran maduresa e solemnitat, guardant
lo be de la cosa publica. Per ço placia a vos que d aquesta cosa
vullats guardar vostra anima e lo be de la cosa publica. (2)
D. GJRONA Y LLAGOSTERA
(2) Rt. i ó o 8 , f. 109, v . - A . C. A.

A U C E L L S REYALS
Lo dia 20 d'Abril del any de nostre Senyor 1375 moria en
l'Alberch bisbal de Lleyda la Reyna d'Aragó y passades dues
setmanes la nòra, Matha d'Armagnach, mitjançant son espòs
l'Infant Joan, vol haver dels marmessors els aucells predilectes
de la sogra N'Alianor de Sicilia.
«Molt car senyor pregam vos eus suplicam quens haiats lo
papagay e lo rossinyol de la senyora Pcyna mare vostra e
nostra aqui nostro senyor deus perdo e sius plaurà senyor tenits hi aquella manera que a la vostra senyoria plaurà ab los
marmessos de la dita senyora Reyna que haiam los dits papagay e rossinyol car pler naurem manats nos senyor ço queus
placia Scrit cn Çaragoça a viij. dics de Maig lan'y Mccc I x w .
humil companyona vostra la Duquessa.» (1)
Domini Duci d i r i g i t u r
JOSEPH M." ROCA
(1)

Arx. Cor. Arag. Rcg 1811 - fol 73 g.
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Los nostres m o r t s
EN LLUÍS M. VIDAL
Ab fonda pena hem hagut dc
dar l'últim adéu al vell amidi,
al noble cavaller, al home de
ciencia, al culte escriptor que
fou En Lluís Marian Vidal.
Si fou aprofitada sa vida, podria dírnosho la llista de càrrcchs qu'ha desempcnyat, ics
nombroses recompenses qu'ha
merescut, els llibres que'ns ha
dexat. Enginyer distingídfssini,
aplicà tol son talent al estudi
de les mines de la nostra terra,
formantse un petit musòu particular que ha arribat a ser d'una rara importancia pel nombre y per la calitat dels exemplars reculiits. Les seves obres
científiques són ben estimades
en les Acadèmies y entre'ls professionals, y'l séu parer era buscat com a decisiu en les qüestions més difícils y en les més
grans empreses de .Mineria.
Home de múltiples aptituts,
tenía una verdadera alïció a la
bona literatura y era un lector
assíduu de les obres capitals.
Sentia al mateix temps un gran
amor a la seva llengua, y per
axò, al perdre la seva esposa,
esbravà son dolor traduhint al
català'l 41ibre de poesies «Dolores» d'En Balart, afeginthi alguns versos originals inspirats
en la propia desolació. Més tart,
publicà en un volum una sèrie
de «Cuentos que no ho són»,
episodis dc la seva vida d'enginyer ò narracions de coses vistes anant pel món, escrites ab
sinceritat y força interessants.
Era un amich de les nostres pu-

blicacions y s'adheria sempre a
tota empresa literaria catalana.
Ma mort rodejat de les simpaties y del respecte que s'havia
guanyat en vida entre'ls que tingueren la sòrt de conòxel y del
amor dels amidis que l'anyoraròm sempre més. Al cel síal

Llibres
ALMANACH CATALÀ-ROSSF.LLONÉS
DE LA VEU DEL CANIGÓ.
Aquest es el segon any de la
seva publicació y no desmereix
gens del primer, lïls escriptors
catalans de l'altra banda de Pirinéu tenen en aquests volums
anyals la veritable representació colectiva, l'únich medi exclusivament català de mostrarse
al públich, y tots hi acuden
germanívolament, mal sia una
vegada l'any, per donar idea del
estat de la nostra literatura en
la Catalunya francesa.
Es de notar y d'aplaudir l'afany que demostren en depurar
y polir el nostre llenguatge,
procedint sense violències, per
l'exemple y la convicció, a sa
millora y embelliment, prenent
del poble tot lo qu'es essencial
del nostre idioma y prescindint
de tot lo vulgar ò groller que
repugnarà sempre a les orelles
ben educades. Una sola excepció hi hem trobat, y es llàstima
que per un frare's perdi la bona
anomenada d'un convent.
En aquest volum hi figuren
totes les primeres firmes literàries del Rosselló. Celebrem l'èxit d'aqueix Almanach, y l i dcsitgèm mòlts anys de vida.
JUST CLARÓS
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