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PROFECIA
DE SAi\T VICENS F E R R E R .

Aquesta profecia està fundada en un sermó de Sant V i cens Ferrer , tema Tiraele-Deuni , que predica en la ciutat de Barcelona: està lo senyal en una pedra en lo palau
dels reys sobre la f o n t , à
de Setembre de MOS.

TEMA.
TIMETE-DEUM. T E M E U À DEU.

Vindrà un temps que ningú fins ara haurà vist ( 1 ); plorarà la Iglesia ( 2 ), las viudas se alsaràn pegantse als pits, no

[ l ] Fins ara ningú habia Tist un bombardeig tan horrible com lo
qne acaba de sufrir aquella populosa d induslriosa ciutat.
(2) La Iglesia universal plora inconsolablemcot la desolació de la d'
Espanja j en tot ell» ressonau lot tristos ays de sos fills que suplicao
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trobaran consol (3 ): ara es lluny, mes serà sens falla, y molt
prop Je aquell temps en que dos comensara'n a ferse rejs, los
seus dias no se allargaran molt ( U ) . Plorau vells y ancians,
suplicau: plorau si alguns veheu lo eslruendo tan gran de modo que ni fou , ni s' espera veurer de major sino aquell que
en lo judici s' experimentaré ( 5 ) . Pero la tristura se converfervorosament ii Deu per la pau y trauquilital de aquesta : y en particular plora la Iglesia de Barcelona perquè mira encarcerats los seus ministres y multat son Bisbe , son príncep , y pastor, ab una multa caïi
duplicada d 1' assignació de congrua que se li feu. jQue menjarà donch»
en dos anys lo pastor del remat barcelonds? Com socorrerà à tas oveUas en mitg de la desolació y espantosa misèria que las rodeja?Com
mes tiiscife juslitiam moniliet non temnere divos.l

( 5) No sols cu Barcelona sino eu tota la nació claman las desgraciadas viudas, y en ninguna part troban consol, y lo me» trist y dolorós
es que n o se descobreix cn 1' borisont polítieli 1' aurora que ha de dissipar llur negra desventura: y no sols las ríndas sino los orfans r desvalguts , las monjas y sacerdots de totas classes; los t^ssants, los i i i T a i i t s y
los mutilats ; y sols una classe en la societat es la que riu y se alegra
quant totas las demds gemegan en la desgracia y misèria. Aquesta es la
felicitat que nos ban portat los moderns refomadors: aquesta es la igualtat devant la Iley. ; Fins a quant dormirà lo poble ! [Fins i quant bi
haurà necis que cregan en aquestos insaciables Cacos! aquestos furiosos
Lnculos! Aqui tens ó poble los qne se anomenan tos salvadors-- salvat
si pots de llur rapacit.il.
(4) Comensàren las amarga» llàgrímas, y dos volguéreu ferse reys :
lo un caygue per si mateix y se feu vassall: si se curaple la profecia .
com esperàm', no tardarii en canrer lo altre, perquè sos amidis acostuman abandonar als qne ensalsàren en los dias de son major perill: y
sobre tot no bi ha poder en la terra qne puga llibertar als homes del
poder de Deu.
(5) Unanims estan sobre aquest particular las noticias que per diferents conductes arriban tots los dias de la desgraciada Barcelona, y tots
ells son fecundos en horrorosos descubriments: hi ha qui assegura que

- A U

-

tirà en goig. Lo Kej dels rejs, y lo Senyor dels senyors lot
ho puri6cari j renovarà (6 ). La Fransa ab son orgull serà del
en deu anys no podrà repararse lot lo que se lia destruït, v que al»
cinclicents milions tampoch podrà repararse tot lo que se ha perdut y
destrossat, j que la major part dels edificis que sembla han quedat intactes estan consentits per lo espantós estruendo de la explosió de las
bombas. Barcelona era comparable durant lo bombardeig à las ciutats
de Pentàpolis, y lo incendi de sos edificis y fàbrícas la feya aparèixer
un viu retrato de las que ab lo diluvi de t'och foren yíctimas de la justícia de Deu: los Pares de la Iglesia assegnran que després de aquell
no n' hi haurà altre fins al que preceirà lo espantós judici. Al judici
universal de Barcelona precehi lo diluvi de foch y després de destruida fou condemnada al pago de dotse milions y entrcgada al poder dels
anti-cristos políticlis que després de haberli ensenyat lo camí de la sublevació, la destruian perqne se subleva y 1" aniquilan perquè nqse sublove altra vegada. ; Si coneixerà ara la inièlis Barcelona lo que l i convé pera sa pan! j Si ho coneixerà la nació entera! jSi apendrà à e.ccarmeotar en cap de altre, ó si esperarà que à la menor oposició sc lasalude ab un bombardeig A la inglesa y que se apague després sou incendi ab una recepta de deu ó dotse milionsl
(6) Aqui demostra ab tota claredat lo Sant., que las calamitats que
vaticina sols per Deu seràn remediadas y vejas lo que diguérem en la
profecia que abans citàrem. In vanum lahoraverunl qui parantur adbelluni
Nesciuní quid pelant.... htec causa non erií timenda.... alia pa-

ralur.... y se convenceràn de la necessitat que tenim de acudir à Deu
cn las presents tribulacions: ellas son grans y sens dubte algun las majors que en lo espay de sis sigles ha sufert nostra nació, y la Religió augusta del Crucificat. Per fora nos mata la espasa de la felonia que vibra ab seguretat contra nosaltres una nació que se titula amiga y aliada , la que no se contenta de arruïnar nostra indústria continental, després que contribuí à la revolució y emancipació de nostras colonias
americanas, sinó que afavoreix en tot las miras de nostres opressors y
res la deté ab tal que cumpla sos desitgs: y dins no vehem mes que runa, estragos, desolació y mort. Ara si que podriam dir: Unde veniet
auxilium nobis. jiuxilium nostrum d Domino. Alsauvos Senyor, purifi-

cau aquesta catòlica nació de tant seductor é impio que la infesta. Dis-
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tot abatuda j son príncep , ; ay ay ! qne si los bandos ( 7) lo
vessen se aterrariaa. ;0 rnicalets! 0 micalets, ó catalans! La casa
santa, las vostras, y totas las d' Espanya previndreu y disposareu la justicia (8): los dias no distaran estan ja a las portas: veusipau tots los que aman y desitjaii la guerra pera prosperar à costa de
la ruiua de nostre poble! Dissipa genlei qiue bella volunl. Ells confiau
en la multitut de llurs forsas brutals, de llurs arnias, de llurs caballs
y de llurs bombas y balas: Hi in currihiu et hi in ei/uis. Mes nosaltres
Senyor sols esperam en TOS : Deu dels exercits, Deu que nbateu los snperbos de llur trono, y alsau y ensalsau als petits que esperan en vos,
no nos abandoneu : Nos taUem in nomine Dei nostri. Destruïu Senyor

y abateu per tempre los enemichs de aquesta nació exclusivament vostra y alsau y gal vau als que vos invocan y en vos confian; perquè sols
au se purificarà y renovarà tol lo qne la impietatha profanat ydestruit.
(7j Los bandot, segons la accepció catalana de aquesta paraula, deulien entendrerse en nostre concepte los diversos partits; per loqueopinatn que aquesta part de la profecia pertany à temps mes remots per
la Fransa.
[ 8 ] Aqui sembla que lo Sant vol animar als catalans peraque reparen las injusticias que se ban comds contra la Iglesia, qne es la casa
santa del Senyor, contra llurs propias casas, y contra las de tots los espanyols , perquè tal signifícan las parauhs de prevenir y disposar L·i
justicia. iNingu desconeix lo que ha patit la Iglesia, lo que lia sufert y
sufreix Catalunya, y lo que sufre'xeu y pateixen totas las classes del
Estat: totas ploran y sols la del poder es la que disfruta y gosa. La Iglesia y la noblesa estín arruinadas y sens poder conservar llur antich decoro y esplendor : abatuda 1' agricultura, perduda las arts, los llauradors y artistas vagan per totas parts demanant almoina: casi tens giro lo
còrners y en vigílias de quebrar y arruinarie: viudas y cessants de totas classes tots mendican y cap tan, tots invocan en và la justicia : sels
dilata de tal manera llur justa paga que pareix sels dona solament peraque la vida als servesca de cruel y horrorós martiri, sent axi que lo»
grans funcionaris no sols cobran al corrent sinó que ab lo major y mes
insolent descaro cobran tambi* llurs atrasaos. ^Es aquesta la justicia
distributiva que anivellant totas las classes del Estat difundeix lo con-
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reu un senyal y no lo coneixereu (9): mes advertiu: en aquell
temps las donas vestiran com los homes y viuran à son gust
llicenciosament, y los homes vestirin vilment com las donas
(-10). Ploraràn los grans, los petits se alsanin fins à perdrerse de
ten to, inspira la confiansa j íi felis la societat? Vosaltres catalansprevindreuy ditpondreu la Juslicia. Entre tant j visca la igualtat devaut la
Uey!
( 9 ] Aquest senyal que ha de verificarse sens ser conegut no pot ser
altre que lo bombardeig incendiari, las horribles atrocitats de Z
y las exaccions injustas ah que se afligeix y arruina la indústria catalana. No hi ha que alucinarse: los pobles sufreixeu fins à cert temps : la
injustícia produeix sempre la irritació y aquesta mes tart ó mes dejorn
engendra la desesperació. Un poble desesperat es un riu surtit de mare
que arrastra tot quant vol oposarli resistència i y rara vegada deixa de
ser arrastrat per sa impetuosa corrent qui volgud tancarlo en lo curs
de la iujusticia. Un sol recurs li queda al opressor y aquest ben trist,
la fuga : mes no sempre ho consegueix. Alguna vegada cansats los butxins de veurer atrocitats, tambd giran lo tallant contra lo tiri que ordena la matansa : lo cel se conjura contra ell y mana als unbols que tiren pedras, centellas ó raigs . la terra se obre baix sos peus y lo sepalta viu en sas entranyas. En totas parts lo acompanya la desesperació y
lo remordiment; sa conciencia es son propi bntxi y may falta una mó
cruel que lo extermine: perquè escrit esti que qui ab ferro mat», ab
ferro mort. ; Pobles oprimits, fiau en Deu! Deixaa en sa mi la venjansa de vostra causa ; oiu al Senyor qne vos ho diu: Mihi vindicla, et
ego relribtuvn.

[10] Si aquestes altre senyal ja ningú pot dnbtar que arribà lo
temps del cuuipliment de la profecia: puix es tant y tan estremat lo laxo y 1' afeminació, que los homes vesteixen com las donas, y las donas
com los homes: ellas usan capa, pantalon y jaqneta -, y lo que es mas
abominable, fignrau en certs trajos los hàbits religiosos, yfinslas vestiduras sagradas: y los homes vesteixen y viuen ab tanta afeminació
que é alguns les estaria millor unafilosaal costat qne la barba en la cara ab la que volen aparentar lo que en realitat no son. Verdaders sardandpalos viuen tan embrutits qne pera complaurer à las eifinjet que
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vista , en ells estarà la font de la gràcia y la influencia del cel.
Son princep mostrarà son esplendor en la fé : axo fara molt
ruido y causarà admiració à lots; mes no lo seguiu ab molta
admiració que sols se deu à Deu. La justícia estarà per aquest
princep, y sa causa correré per Deu (encara que ab humilitat y pobresa) (-H ) : la oració seré acceptada en la presencia
del Senyor, y limpiara sos consells y goberns, fins a limpiarlos ab gran puresa y lliurarà a sos amals de oprobU ( 1 2 ) .
Los exercits dels contraris pelearan contra ells mateixos (4 3):
los destrossao, couseuten llur degradació. jTal es lo retrato del modern
romanticisme! Sens dubte que nos trobam ja en lo temps que vatioinó
Sant Vicens
[11] Que cIn .ni à axo los impios y llibertines, los superbo* y presuraptuosos que sens sabtr arreglar los negocis de la terra y moltas vegadas oi encara los de llur pròpia casa, se atreveixen A donar lleys à
Deu y & voler arreglar lot negocis que dirigeix sa providencia sempre
adorable é iucomprebeusible! Oiu necis: lo Senyor dirigeix los homes.
y lots los successos de la terra als respectiusfinsi qne los destina , ab
admirable concert y sabiduria, pera aquells mateixos camins que mirats
per vostra oscura y cautelosa vista se vos presentan com torts ó impossibles: Vosaltres aspirau à engrandir vos ab lo aparato de las armas y
l i forsa que imposa , y mentres axi procurau vostre ensaisament ab la
ruina de vostres semblants, Deu mediti lo dels que eu Ell esperan per
la pobresa v humilitat. Seus altres armas que sa voluntat y desitg abat
als orgullosos y superbos, al mateix temps que exalta als petits y humils y los oculta y guarda dels presumptuosos del sigle: En los petits
donebs està la font de gràcia y la influencia de lo cel y llur causa sempre corre per Deu. ; Apreneu necis! Apreneu y temeu.
[ 12 ] Està escrit en lo llibre Sant que qui contia en lo Senyor nu
quedarà defraudat eu sas esperansas: Qui confidil in itlo non minorabitttn Que al qui tema encaraque li succehcscau desgracias y calamitats
se li convertiran en bé y que en mitg de la tribulació y de la proba
terrible Deu lo conservarà y lliurarà dels mals.
[15] Axó coincideix ab la profecia que abaus recordàrem ; in > «-
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la gent somiaré somnis espantosos, y benaventurat aquell que
posarà tota sa confiansa solament en Deu: puix apar que tots
lo habian deixat y lo tenian irritat; y que la gent y lo regne
de Catalunya lo tenian enujat. j O tu Catalunya , fins a quant
quedaràs confusa y postrada. ..! Defensant sa justicia los lleons de Castella te robaran la sancb y se riuran de tu, mes luego ho ploraran y sentiiàn tas veus convertintse à Deu: mes
seré convertida ab gran estruendo y ruido ( O ) . Alsat, alsat,
no tardes en convertirte à ton Rey y Senyor. Deu te exaltarà
fins que te veja ab gran glòria y molts confessaran serio principat mes felis de tot lo mon. 0 tu Barcelona, ciutat casta y
lleal en t u , ab tu y per tu viurà 1' àguila santa ( 1 5 ) . Osiconuni lolioravcrunt qui puranlur ad bellum: molta forsa militar sa presenta : mes sapias qne no hi ha sabiduria , no hi ha prudència, no hi ha
consells ó determinacions dels homes que valgan mes ò pugan mes que
la sabiduria . la prudència j los consells de Deu. Noneslsapientia, non
FIÍ pruilentia, non est consüium contra Dominum: y que ton inútils tots to»

esforsos deljpoder humà pera guardar y defensar lo que Deu no guarda
ui defensa.
[14] Bd pot dir Barcelona une Deu la lia visitada castigantla ab la
terrible vara de Asur, y haurà iograt molt si lo estruendo y ruido de
las bombas y balas la ha despertada del somni del olvit à son Deu en
que tal volta dormia. Sc assegura generalment que Barcelona sembla
avuy à la penitent Ninive, ahout no se ouhcn sinó las veus del plor y
del arrepeiitimcnl: totas las donas vesteixen lo vestit de viudas y r i gurós dol: sols las Iglesias son molt freqüentadas y molt concorreguts
los temples y confessionaris. Barcelona escoltà la veu de Deu que la cridà per medi dc las desgracias y avuy li diu arrepentida ; Audiam quid
loqiuitur p irem in plrhrm suam et súper ens qui convertunlur ad cor.

[15] Sant Vicens Ferrer es conegut y venerat com un dels àngels
misteriosos senyalats en lo llibre del Apocalipsis , per lo que uo es estrany que sas paraulas siaii metaforicas 6 misteriosas y cnclogan en sí
sacrameuls y misteris que no es donat al home penetrar. Sant Joan vegé en una visió misteriosa lo trono de Deu. à la presencia de Deu '24
TOMO I . cu AD. i n .
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-H6neguesses ó lu Barcelona quantas mríqninas se han preparat
contra de t u . quant veneno y írticip, ique infàmia! ( 1 6 ) .
ancians qnc tiraran llurs coronas als peus del Anyell y benehian _y alabaran al vivent per los sigles dels sigles : y al rodedor del trono vegé
també quatre animals plens de ulls per derant y per delrds ; lo primer
parescut al lleó, lo segon i un radell, lo tercer tenia cara com de home y lo quart era semblant i una àgwla volant. Üuauiïns y coní'ormes
los Pares de la Iglesia entenen per ells los quatre erangelis: per consegüent , si segons Sant Vicens, en Barcelona, ab Barcelona y per Barcelona ha de viurer 1' Aguilà Santa, e» dir, lo Erangeli de Jesucrist, qu«
equival tant com dir sa Iglesia, bé poden portar los inglesos' contra
ella bombas incendiarias que tols llurs esforsos serdn cn và: podràn
oprimiria , mes no destruiria , perquè Deu cumplirà sobre d' ella sos
eterns designis. La Inglalerra es una nació protestant, enemiga del
Evangeli que estableix y regoneix lo primat de honor y de jurisdicció
en lo Soberà Pontífice de Roma: j enemiga no sols per los principis religiosos sino per los de indústria: mes poch dea importar .i aquella en
lo dia desgraciada ciutat, tenir per enemichs als inglesos, si té per
amich y protector al mateix Deu.
[ 16 ] Per totas parts sc han divulgat antes j després aquestos misteris de iniquitàt, de traició y de infàmia que lo Sant vaticina: los periódichs mateixos inglesos ja no refusan manifestarlos: lo temps descubrir i los (jjie encara estan secrets. Desde que la Inglaterra prengué i son
càrrech la cirilisació europea no faltan usurpadors injustos que com
Zambri sacrifiquen i llur insaciable ambició lo candór de llur amo Ela:
que com Trifon sian enganyadora: que ab llurs falsos juraments causen catàstrofes mes sanguiuarias que lo perfido Sinon en la desgraciada
Troya : no falta combustió en la Europa, en 1' Asia, en 1' Amèrica y
en 1' Àfrica : servint inconsideradament als plans de llur política destructora los ambiciosos y mal contents de tot lo mon : esqueixant los
códichs dc las Ueys y tradicions mes venerables; y entregant en mans
dels jueus y malversadors los monuments mes preciosos de las glorias y
grandesas de la Iglesia : axi minan sordament las basasdels tronosy portan la teya de la discòrdia ahont no poden arribar Us explosions incendiarias dels morters j canons, j Ah....! Axi se ven ona felicitat enga nyosa y reparteix un mal positiu y verdader.

- m Las armas se previndraii contra de t u , usurparan tos blats, y
cremaran tas pallas (-17); mes la influencia de la gràcia de
Deu obra tos goigs. Clama la justícia fins lo cel j no se confongan tas prevencions y riquesas; fins lo dormir serà lo callar , alerta y vetlla fins d fer una gran determinació : ta gran
resolució deixari avergonyits als perversos ( 1 8 ) : luego, luego determinat à un fet tan gran : despertat del son en que estàs posada, tnira que te posaran en mal guisndo y mol dessaborit plé de corrupció: te veuràs com la verema en lo cup y
te oprimiran molts ab gran confusió (19), mes ta determinació
descubrirà la traïció y trobarà la pau en la justícia y lo rut 17 ] Es una metàfora ab la qual lo Sant anuncia La destrucció de
Barcelona y <on incendi per la farsa de las armas. Axó no necessita ja
de comentaris.
(18) Mosaltres crehem que lo Sant avita .i Barcelona peraque desperto del somni del pecat y se convertesca à Deu, per axó la desperta
del somni y la prega y exhorta à que fassa la grau resolució de convertirse, lo que diu deixarà avergonyits als mals: moltas ciutats no se ban
convertit à Deu sino cu vista de grans càstichs ó araenassadas ab ells.
Betulia no se convertí à Deu sino en vista del siti de Holoi'erues: Niuive
al oir la predicació de Jonàs y Jeroaalem després de la destrucció qne
.ulrl per Nabuco: Y lo que lo Sant diu à Barcelona diem nosaltres als
espanyols tots peraque acaben la dura esclavitnt que sobre nosaltres pesa : la persecució de la Iglesia y las ruiuas y destrucció de temples y
convents que de nou se murmura y ha comensal ja en lo monastir de
la Encarnació. Quant se compadetxerà de nosaltres! Quant lliurarà la
Espanya dels homes que permet pera nostra major aflicció!
[ 19 ] No som nosaltres los que habem de dir si Barcelona se troba
en lo cas crítich qne li vaticinà Sant Vicens, qne ho diga ella mateixa,
que ho diga tot lo principat, digaho lo bombardeig, diganho los 'dotse Bilions , digaho la emigració, digaho Z
y diganho en fi los mals
y desgracias que sobre aquella pesan : perquè nosaltres debetn callar
quant tants fets parlan
!

-"8-

mor de los vehins los oprimirà. La delerminaciu , lo aliento,
abrasarà los alts y mes superbos, limpiara la cisanj a dels mals
efectes ala cinlat
posantlos com 1' or en lo gresol y examinantlos per que mereixian grans caslichs, y molts serín reduïts
a cendra y escòria de l'amada pàtria: lo rumor limpiara la sanch
mala y lo veneno de las viboras. Isca la guilla de sas embusterias y no visca mes, lo poder està en ta mà; tu ets poderosa,
recelat, ves ab cuidado, tos ulls sempre i Deu y no dubtes
que te deslliuraré de tos enemichs ( 20 ).

Obert està ja altra vegada lo palau de Orient; las Corts e«panyolas han emprés de nou llurs tareas després de tres mesos de interrupció; los representants de la gran nació ibèrica se
han reunit altre cop d fi de treballar mancomunadament pera
la prosperitat de la pàtria , y pera la felicitat y benestar de
llurs representats.
Que ideas se aplegan en nostre enteniment en aquesta ocasió ! que recorts tan gloriosos desperta en nostra memòria la
[ 20 ] Son tauraislcriosasaqaettas ültimas claiisulas de la profecia
que oo DOS atrevim i comeutarlas: qui fassa aplicacionsalU se las haja,
si té pa sech ques fatsa sopa*.* m
Lo Reparador.
1

'
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reunió del Congrés nacional , la obertura de las CORTS ESPANVOLIS
Corls espanjrolas !! Corts dels sigles dels Alfonsos, Fernandos y Felips ! venerables assambleas en las que la virtut y
la ciència, la noblesa y lo mèrit reunits las mes ve^adas baix la
presidència del Monarca treballa van de acort, no ja pera satisfer
ambicions propias o agenas, ni per un refinat egoisme, sino pera
procurar la glòria y grandesa de la pàtria ab la formació de
lleys sabias y justas , de disposicions oportunai v acertadas.
En aquells envejables dias de ventura en que lo altar y lo
trono se donavan las mans fraternalment, lo bisbe y lo noble,
lo sacerdot y lo magistrat assentats al costat lo un del altre en
los salons legislatius parlavan, discutian sobre lo que mes convenia al major auge y puresa de la religió y 4 la prosperitat
y benestar de la pàtria. Silenciosos los laicbs à las determinacions que sobre la Iglesia prenian los prelats d' ella, corrobora van no obstant ab llurs Or mas pera major magestat y pera
ferlas mes obligatorias las resolucions dels ecclesiéstichs, y
aquestos ab llurs llums y experiència ajudavan al rey y asos
ministres en lo gobern y administració dels pobles. Envejables dias s i , venturosos temps aquells en que sol» la virtut,
la ciència y lo mèrit eran los esglahons per los quals se pujava al temple de Minos per exercir en ell 1' ofici de sacerdot:
envejables dias, venturosos temps en que la religió y la política vivian ab una concòrdia la mes intima, en que coneixent aquesta que sense la primera no podia donar un pas segur , se deixava guiar d' ella sens per axó perdrer res de sa
independència.
Llavors, llavors era felis la Espanya; llavors no contenta
de las tres coronas, la de Aragó, Castella j Navarra que cen^ian son cap gloriós, se llaosava ú la Itàlia y a la Fransa, jr

-120a la una j à 1" altra Sicilià à conquistar novas ciutats: llavors
fins à l'Àfrica corria d plantar son pabelló per tot vencedor; y
com si fos poch un mon per sa glòria traspassava un mar sense limits en busca de un altre de nou : llavors un J'ra/'e era lo
gran conseller del Rey que ab las dos puntas de son cetro arribava del un al altre emisferí, y un allreyrare després enarbolava la victoriosa y sagrada bandera, simbol de la religió y
de la pàtria en mitg de un exercit que conquistava un imperi
eu un mon desconegut: llavors a las immensas riquesas, als
navios carregats de or y plata y de altras preciositats, que de
Cuba, St. Domingo, Puerto-Rico y altras terras indianasportavan als Reys católichs Colon, Cortés, Pizarro «e succehian
la erecció de sumptuosos temples J la fundació de bisbats, y
la dotació de convents de frares t axi com antes à la expulsió
dels moros de Valencià , Còrdova , Sevilla, Múrcia , Granada
de tota Espanya en fi se habia seguit la reedificació de las
iglesias, y donació de rendas quantiosas é llurs fébricas, j i
la cèlebre batalla de S. Quintin se degué després lo famosissim
monastir del Escurial dotat per 200 monjos, la octava maravella del mon, com lo anomena un escriptor, y que pot disputar la primacia ab las set antiguas tan celebradas.
Y ara ?
j que imprudència ha estada la nostra!i!!
perquè recordar lo que no podia sernos sino motiu de pesar y
desesperació al voler comparar temps ab temps! perquè pensar ab lo que antiguamcnt fou Espanya ! Fugiu de la imaginació ideas tan melancólicas! fugiu y no anyadiu dolor al dolor.... ! Memòria de las grandesas y gloriai de nostra pàtria
allunyat de nosaltres.... si, vesten per Deu, no despedasses
nostre cor.... Lo recort de sa opulència desespera al infelis
que sucumbeix baix lo pes de la misèria ... la sonora arpa de
David treya fora de sí de ràbia à Saul.... jOh cruel llavors no
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sempre, y sols conserve la memòria de son ara.... I
Ara M i l ah ! ! ! s i , ara també té la Espanya Corls : també
se reuneixen los representants de nostra pàtria à fi de treballar pera sa prosperitat: també a la una ab lo gobern proposan , discuteixen , deliberan , forman lleys justas y oportunas
dirigidas totas a la glòria, benestar y felicitat del mes noble
y heróich dels pobles
Vana il·lusió! A b ! quinas milloras
ha experimentat lo pais desde que la viuda de Fernando 7.
obri las assambleas nacionals?
Fatalitat terrible! casi sempre quantas vegadas se han reunit los representants de la nació a fi de treballar junt ab lo
gobern per lo bé de la pàtria, se han trobat discordes los dos
poders. Fatalitat terrible, tornam ;í repetir, de que ningun
profit ne ha tret la infelis Espanya! fatalitat terrible, que sols
nos ha donat cambis de ministeris, disolucions de Corts, y las
desgracias consegüents à crisis tan funestas I
Que no puga al menos per una vegada veurer nostra desdilxada pàtria entre lo poder legislatiu y executiu aquella
unió , aquella concòrdia , aquella fraternitat que idemptifica
los parers , y unifica las opinions ! Que ni per un sol dia sia
possible que cesse aquesta enèrgica oposició, aquestas vigorosas dísputas, aquestas protestes, aquestos alsaments intrépits
contra los projectes de lley y demés disposicions presentadas
a las Càmaras per lo gobern ! Que los discursos de la corona
ab llurs esmenas y addicions hajan de ocupar totas las vegadas lo millor temps de la legislatura I
Mala estrella pera la infortunada Espanya que desde que
viu baix un sistema representatiu no haja pogut veurer UD gobern ple d' experiència per los dias que conta de poder ab
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existència! No hi ha remej : ó ministeri nou si las Corts no
tancan llur palau apenas las primeras sessions, ó novas Corts,
si los ministres se tenen ferms en lo poder.
Representants de la nació espanyola que vos haheu reunit
a fi de treballar pera sa ventura y prosperitat. Gran y escabrosa es vostra missió: gran, puix que à vosaltres toca fer lo
que no feren vostres antecessors; escabrosa , puig que si legislatura alguna ha comensat ab funestos auspicis es la present.
Una guerra de oposició la mes terrible va à trabarse desde las
primeras sessions entre lo poder legislatiu y lo executiu, una
guerra que à nostre parer dard per resultat la cayguda del un
ó del altre. Enhorabona se venjc a la pàtria.... peró ah! se considere que mes que bens negatius ne demana de positius y
reals la infelis Espanya: lo passat encara que cruel no 1' atormenta peró tant com lo present.
Veu sa hisenda per terra, sa independència que acaba d'espirar ofegada entre los brassos de potencias estranyas, se mira sense crèdit, sense nom, sense amistat ab los demés gabinetseuropcos.sola, aislada com una nació vil y despreciable, son
comers paralisat, abatuda sa indústria, las classes activas y
passivas desatengudas , son exercit ple ile misèria , sa Iglcsia
fluctuant entre lo catolicisme y lo protestantisme al qual es
empenyuda; y los ministres de aquesta sens saber à que atenirse, ni que pensar ni que fer.
Surtam donchs de una vegada de situació tan cruel y penosa : surtam de aquesta incertitut mes terrible que la mort
mateixa : sapiam per fi si habcm de ser católichs ó bé cismàtichs, si la Espanya ha d1 ésser una nació independent ó una
colònia estrangera , si nostre poch afortunat exercit, si las be
neméritas classes activas y passivas deuhen morir de fam ó
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han de tenir al fi abque alimentarse y vestirse. Vingan donchs,
com mes aviat millor, lleys que determinen nostres drets,
que establescan un estat o altre, que rallen los límits a cada
bú los que no sia permès traspassar.
Representants de la nació, en vostras mans està la obra :
vostres representats axi ho exigeixen de la confiansa que han
posat en vosaltres al elegirvosj volen surtir de tant sobresalt
y temor: la desvenlurada Espanya extenuada de tanta incertitut y cuidado y fatigada de fluctuar per tant tsmps en la indecisió demana se li anuncio al 6 una sentencia definitiva. Si
vos honrau ab lo titol de pares de la pàtria feu que las obras
siao propias del dols y gloriós nom que vos esmalta.
/ . M . R.

AGRICULTURA.

DE LA HERBA ANOMENADA FARE (VULGO FRARE \

Sempre ha estat l1 agricultura mirada per los sabis com un
dels tams socials de major interès y entitat pera nostra Espanya , no sols per la bondat de son cel y fertilitat de son terreno, sinó també per prestar al home las prinuMas y mes inTOHO i . CUAD. m .
i?
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apreci que d' ella habian fet los homes mes il-lustrats y eminents en las lletras ; aquells rasgos heroichs que nos han allegat las Imtorias de aquells emperadors y guerrers que cansats del bullici ilel mon y estrèpit de las armas habian acabat llurs dias retirats de la Cort, y ocupats tan sols en los
treballs de la terra: 1' augusta cercmonia que se conserva encara en la Xina de inaugurar lo mateix emperador los treballs
agricultors de son imperi, llaurant per si mateix la terra, sens
altras mil noticias que sobre lo particular citar poelriam, han
fet que V agricultura fos mirada ab respecte y tinguda en
apreci per los homes mes sensats c il-lustrats de la societat.
Mes lo infelis pagès o llaurador que apesar de la noblesj de
son ofici se veu condemnat d treballar la terra que rega ab lo
suor de sa mateixa cara, quant al visitar sos camps creu veurerlos ufans y vigorosos, troba sos sembrats groguenchs, plens
de lisó 6 robell y veu fruslradas sas mes preciosas esperansas
y perduda enterament la cullita en la qual fixava sas ganancias, y recompensa de sos treballs. Cert y molt cert es que
res pot lo llaurador o pagès contra aquellas causas deslrucloras que provenen de 1' atmosfera ódels metèoros, mes no ho es
menes que sa negligència , dessidia o ignorància es la que
causa las mes vegadas la pèrdua o destrucció de sas cullitas,
Entre ellas podem contar la herba denominada f r a r e herba tora en castellà , orobanche majror per Linneo. Aquesta
herba parasita ( I ) apenas naix fixa ja sas arrels en las de las
plantas que infesta que son regularment las fabas, pèsols, vessas , garrofas &c.: alli creix mantenintse à expensas de- vjue-

[ 1 ] Axi se anomena tota planta que viu i. expensas de altra.
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ilas lo qual aliment xupa, sent tal la íbrsa ab que vegeta que
las musliga, seca , y per fi las mata sens deixarlas florir ni
granar.
Abunda aquesta planta en varias comarcas de Catalunya,
preferint pera sa creixensa los terrenos frescos y humits, y
tant mes abunda quant mes arenosa y fluixa cs la terra en que
se cria y al contrari abunda menos quant mes argilosa , compacta y forta es aquella.
Lo f r a r e naix en la primavera quant creixen las plantas
que infesta, presentonlse baix un tronch o soca única o radical, C-T lo extrem de la qual se trobao las flors, sent de una
altura de un a dos pams y un dit de grossaria y de color bermell
o blau. Las flors que contenen quatre estambres didinamos y
un pistilo amagan en llur interior 1' ovari ( 2 ) en lo qual hi
ha un gran número considerable de petitas llavors que sembian pols.
Varios pagesos habian cregut y creuhen encara que lo f r a re no naix de llavors; mes la experiència ha demostrat lo contrari , y es precís se conveosan de que dita planta naix de
verdadera llavor , sent aquesta aquella espècie de pols fi
tancat en la càpsula de l ï flor.
Habem dit que lo f r a r e naix per la primavera y en efecte
en aquesta estació es quant se desplega y creix : va luegò vegetant ab promplitut y forsa fins arribar lo estiu en qual època després de haber florit, mort, y deixa caurer del interior
de son periearpio las llavors que conté, las quals ocultas en
la terra y naixent en lo següent any, ocasionan en los sembrats
las desgraciat que li son propias.
A fi d' evitar las considerables perduas que ocasiona loyra[ 2 ] Es aquella petita capseta que conti* las llavors de las plantas.
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re en los sembrats, se han proposat varios mètodes. Alguns
sensills pagesos se abstenen de sembrar llegums en los terre^nos en que aquell naix, resultant de aqui que deixan incult
pera mes o menos temps un terreno mes o menos dilatat, acarreantlos perduas de consideració. Altres lli ha que en lloch de
llegums sembrao lo blat de moro v altras llavors diferents,de
Itfque resulta que aquestas plantas iadisposaa al cap de alguns anys llurs camps pera la següent cullita de blat.
Pera exterminar donchs lo f r a r e debem atendrer doscosas
y son, o so volen evitar sos danys quant ja ha nat en los
camps, o se volen evitar sos danys abans de sembrar los llegums. En lo primer cas lo que deu ferse es, anar recorrent los
camps ab tot cuidado abans de que ílorescd, y anarlo tallant
arran de terra : de aquest modo impedintse que floresca se
impideix lo creixement de sas llavors y per consegüent que
aquestas pugan vegetar. Esta operació poden practicaria los
noys y la muller mateixa del pagès y altras donas de servey
que aquest tinga en sa casa, sens necessitat d' emplear jornals
\ per lo mateix de fer gastos: sent aquesta la operació mes fàcil
y sensilla de quantas podrian practicarse sobre lo particular.
En lo segon cas, axó es, quant & vol prevenir que los llegums que vageo a sembrarse no sian atacats del f r a r e no hi
ha mes que passaries per un llexio de cals ó cendra tal qual
se practica ab lo blat, de lo que nos ocuparem en un altre
lloch.
Y donchs es ara IJ estació en que naix y creix lo f r a r e ,
tingan present los nostres llauradors y pagesos lo que portam
exposat: recapaciten bé las ideas que habem proferit y lograran ab axó salvar llurs culiitas dels notables perjudicis
quels ocasiona la herba denominada f r a r e .
P . R j P,
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PEIU

LA PROPAGACIÓ Y MILLORA DE L A INDÚSTRIA DE LA SEDA ,

T DE LAS VHHTATJAS QUE OFEREIX LA MORERA MULTICAULE Ó
r i L I P I N A , Y LA LLAVOR DE CUCHS TREVOLTINOS.

P E R D . FRANC1SCO N O N F O R T .
» e «
(COKCLUSIÓ ).

ARTICLE Í Ú .
Origen de la morera multicaule.

Aquesta morera té son origen de la Xina y no ha estada coneguda en Europa fins ara no fa molt temps que hi fou portada per Monsieur Samuel Perrotet botanich agricultor; y alguns dels que se dedican i la cria de la seda l i donàreu lo
nom de morera Perrotet en justa memòria de tan preciosa
importació; peró es mes coneguda per la denominació de mo-
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rera multicauïe ó de molts tronchs y per la de morera de
Filipinas.
ED Aragó y en allras parts se creu generalment que jo he
estat lo primer que ha introduit aquesta preciosa planta en
Espanja, y no es a x í , perquè abans de portaria jo ú Aragó,
ja la cultivava én Valencià lo Senjor Compte de Ripalda (un'
ànima vulgar no dona cap importància à 1' adquisició que un
regne fa de un arbre nou, mes un bon ciutadà veu en 1' adquisició de un arbre útil una herència eterna per tota la nac i ó ) ; y si bé es veritat que eu Valencià fins ara apenas se ha
cultivat mes que com à objecte de curiositat, ab tol ha estat
lo bastant pera poder fer alguns experiments, dels quals parlarem en aquestas apunlacions , à fi de que se veja quan conformes estan ab los que se han verificat en Torrent de Cinca.
ARTICLE I I 1 I .
Propietats de la morera multicauïe.

Aquesta morera gosa de una vegetació molt temprana ó anticipada y vigorosa, puix durant lo primer any de plantada ,
encaraque sia d' estaca ó tronch , ja produeix varios tronchs
alts de sis à dotse palms, segons en la calitat del terreno en
que creuen ó .vegelan y los cuidados ab que se rairan , ramificanlse moltissim à manera de un arbusto; encaraque si se l i
tallan tots menos un, ben aviat se forma un tronch ó soca ,
y creix ab tanta rapidesa en altura y didmelro, que jo tinch
moreras mullicaules de dos anys junt ah altres moreres del
pais que ne tenen set, y son ja majors las multicaules. La
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que anomenatn moras y axó es un' altra Tentalja , perquè no
servint sinó de perjudici als cuchs, no se ha de perdrer temps
pera separaria de la fulla. Pot tamhé cullivarse per arlires
grans, encaraque per varias rahons convé mes cultivaria com
arbres petits ó ò, modo de vinyas, ó bé pera formar bardissas
que al mateix temps serveixen pera rodejar las propietats ó
hisendas. Ademes de tot lo exposat es útil també dita morera per la extraordinària magnitul de sas fullas , puix n' hi
ha que tenen de deu a catorse polsadas de Hargas y de vuit
a dotse de amplaria, y axí mateix per la preferència
ah que la mcnjan los cuchs '_v també tota mena de bestiar com lo millor farratge) y per lo menor número de jornals que se emplean pera cullirla ; per la superior calitat y
major quantitat de seda que donan los capolls dels cuchs que
ah ella se han alimentat, essent la única fulla ab la qual se
poden obtenir en lo mateix any una segona y tercera cullila
de seda y per la promplilut casi increihle ab que correspon
als gastos y treballs empleats en sa plantada y cultiu, puix al
cap de dos anys ja produeix una gran quantitat de fulla, y
e ncara lo que es mes, cn lo mateix any en que se plantan comensan ja à donar utilitat si se té llavor de cuchs trevolíinos;
é igualment perquè empleant sa fulla per la última cullita que
se fa en la tardor, las plantas encaraque jovas ó tendras ja no
sen ressenten , perquè es la època cn que naturalment devian
despéndrerse d' ellas, lo qual acabo jo d' experimentar alimentant una part dels cuchs trevolíinos ab j fulla originada de moreres que foren plantadas en lo Mars de aquest
mateix any per medi de simples estacas ó tronebs. Per tot
axó dich que no sols mereix la morera multicaule la prefeicncia enlre totas las moreras , si qne també d' ella y de ia
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en lo art de fer la seda, perquè juntant à aquestos dos nous
medis la millora dels proceimenls y demés operacions consegüents, una indústria que per dirho axi, era passatgera pot
convertirse en manufacturera ó fabril, perquè lo treball de
obra serà casi continuo.
ARTICLE V .
Del terreno que convé à la multicauïe.

En tota mena de terreno se cria bé dita morera menos en
los que son sumament àridos y vaay poden regarse; mes allí
ahont se veu vegetar ab mes forsa y gallardia a la qual no
pot compararse la de cap altre arbre es en los terrenos de regadiu y fèrtils, que no sian molt compactes Ó atapaits, y encara millor si son lerras en que abunda 1' arena , com succeheix en las devesas en las quals admira lo que fan en poch
temps, com succeheix ab las moreras que jo plantí en una d'
ell,is durant lo mes de Mars de 184 1 , la qual fins à las horas liabia estat sens cultivarse, y en 1' actualitat forma ja un
bosch de moreras tan hermosas, que casi se fa increible als
mateixos que las vegéren plantar, y tots ho consideren molt
mes productiu j de un major valor que un altre camp de igual
cabuda ó capacitat de terreno de corpulentas oli veras plantades
ja per las generacions anteriors que se troba junt & la mencionada devesa. Aquesta morera resisteix molt als freU, de modo que pot cultivarse molt bé en las ft9 provincias de Espanya j j si se verificas lo que lo Sri Rosi proposa al Gobern,
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que obtindrien las nostras manulacturas allunyant las del estranger.
ARTICLE V I .
Època ó temps de plantar.

En ma anterior memòria digui que la època millor pera
plantar la mttlticaule era desde lo Desembre al Febrer, enclouenthi aquestos dos mesos; ara puch afegir que no solament me ha anat hé plantant durant aquest temps, si que també comensant ú plantar en la tardor y continuant fins à primers de A b r i l , y'.sols per los paissos mes frets convindria tenir present que val mes esperar d que passe la estació mes r i gurosa del hivern.
ARTICLE

m

Plantada per arbre gran.

Si se volen criar aquestas moreras per arbres graus deuran
plantarse à la distancia que se acostuma ab los de igual classe y podarse los tronchs que surten no deixanthi mes que un
d' ells a 1' altura que se desitja peraque forme la soca de la
TOMO I . CUAD.

III.
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qual deuhen surlir las ramas, CODI succeheix en qualsevol altre arbre; encaraque ja se ha dit que per varias rahonsy principalment si se vol percehir lo fruit dels gaslosy cuidados casi immediatament convenia mes phmtarlas a poca distancia,
criantlas a manera de vinyas o bardissas.
ARTICLE V U I .
Plantada à manera de vinya.

Digui també en ma anterior memòria que convenia obrir
clots ó valls de uns dos palms de londaria y altres dos de amplaria; y si se han de plantar moreras ab arrels de un o mes
any», es precís ferho axí, y també encaraque se planten estacas si es en terreno que no pot regarse, perquè en aquest ca»
las estacas deurian ésser de dos ó tres palms de llargas
i fi de poderlas ficar a major profunditat pcraque resistescan millor a la sequedat y ardors del Sol, puix a no ferho axí podria ocasionar molt dany abans que la planta arribas i arrelarse en la terra; me» si se vol plantar en terreno de
regadiu , ab estacas de un païm de llargària ja hi ha lo suficient , y bastaré preparar abans lo terreno ab un bon guret, ó
lo que es lo mateix, d irli dos ó tres rellas o llauradas com
dihem en Aragó, tiranthi fems si se pot per ferho mes fèrtil,
y dividirho després en taula» ó eras mes ó menos grans per
medi de petits bordons de terra, que en Aragó anomenant
caballones ó pollos y serveixen en las regadas pera repartir I '
aigua ab mes igualtat per la superfície de la terra. Després de
axó se planta a la distancia que se judica mes convenient; puix
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encaraqne jo proposi en ma anterior memòria ferho en lineas
de vuit palms unas de ahras, plantanthi las moreras a la distancia de cincli palms, pot convenir plantarlas a un poch mes
ó menos de distancia , segons la major o menor fertilitat del
tenenojy habent determinat la distancia à la qual se vol
plantar , se senyalan las lineas ab una corda pera obrir prop
de la mateixa un petit vall, que baste pera enlerrarhi las tres
quartas parts del païm que acostuman à tenir las estacas , y
al pas que se van col·locant se tornan ;1 tapar ab la terra que
se babia tret aprelanlla ab los peus de modo, que si després
se proba a voler arrab.issar algunas petitas estacas ab la ma ,
se observe que presentan un poch de resistència. S' encarrega
als que pla itan que al apretar la terra procuren no espatllar
la planta ni fer caurer lo un ó dos botons o borrons que se
troban en las dos ó tres polsadas de ia estaca que deu quedar
sens enterrarse sobre la terra. Habent acabat de plantar serà
bo regarho si sf pot a fi de que se unesca mes la terra y l i n gan major burnitat las estacas, cuidant també en las primeras
regadas que I ' ajgua no arribe a cubrirlas del tot, perquè en
aquest cas se introdueix per lo tall entre la pell y la fusta de
la planta , y es causa de que moltas no se arrelen. Tot axó ho
tinch molt experimentat, axí com lo modo de adcbinlar mes
en las grans plantadas , fentho millor y gastant molts menos
jornals.
Se consegueix axó fent que cada línea sia plantada per un
home sol, emplcant tantas cordas com homes treballan; per
aquest medi no solament sab lo amo per son gobem qui planta bé ó planta m a l , si que també qui treballa mes y qui menos. Axi ho he fel en ma última plantada, y me ha resultat
que cada home ha plantat un poch mes de sis lineas que quiscuna era de vint canas ('tO varas) de llargària y posant en
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ellas las estacas a la distancia de cincli palais, entraran en cada línea trenta dos estacas, resultant 4 92 estacas ben plantadas
per cada joriial empleat en aquesta oper<.ciüj y quant se han
fel plantar las estacas en las líneas a la distancia de dos palms
y initg ha resultat sobre 350 estacas plantadas per cada jornal, perquè lo treball que deu emplearse pera plantar casi un
número doble de inoreras, ve a ésser lo mateix, y axo proporciona lo criarne un número doble en igual cabuda o capacitat
de terra, per arrabassar la mit il o io número quese vulla trasplantantlas à un' altra part al cap de un o dos anys quant comensal) a formar un bosch massa tancat 0 espès; cuitivantlas í
manera de vinya com queda d i t , las donas, xicots y vells tots
son bons pera cullir la fulla y sens perill de las desgracias
que tant sovint se veuhen en las caigudas dels arbres grans.
ARTICLE I X .
Plantada en los marges ó boras dels camps.

Aquells que per algunas circunstancias particulars no vullan destinar exclusivament tot lo terreno de un camp pera
plantarhi inoreras, poden obtenir també nna gran utilitat plantant solament en los marges del mateix , lo qual no perjudica pera sembrarlo y ferli proJuhir altras cullitas diferents.
ARTICLE X .
Plantada per bardissas.

Aquesta morera es també molt a propòsit pera fer ab ella
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bardissas ó tancas de camps formant com una espècie de paret que fa bnslant difícil lo penetrar per ella, y se consegueix
rodejant las propietats ó hiscndas ab tres ó quatre liueas de
moreras planladas a la distancia de dos palms ó menos unas
de altras , y las moreras en las lineas ú igual o menor distancia. Si lo terreno es fèrtil y se cu'ulan, lo primer any ja surten
tronchs vigorosos los quals deulien podarse al-fi del hivern a
I ' altura de dos ó ties palms; y los tronchs nous y mes vigorosos que tornen à surtir se podan després à major altura à la
entrada ó principi de la primavera següent, procurant abans
donar direcció lateral ó cap als costats a lolas las petitas ramas que convinga pera guarnir la bardissa 0 tanca del camp,
continuant la mateixa operació fins à donarli la elevació que
se judique necessària. Aquestas bardissas amés de servir de
clos als camps produheixen una cantitat considerable de fulla
molt temprana ó anticipada; en una paraula, casi pot ferse Jo
que se vulla ab la morera multicaule. Aquesta primavera última ab dos líneas vigorosas de ditas moreras que hi ha dos
anys que se plantaren , y per medi d' estacas y canyas pera
entrellassarlas y ajustarias d las mateixas ab lligaduras, he format un passeig que ni per los costats ni per la cuberta ó sostre que forman i manera de una bóveda ó arch ab llurs frondosas ó espessas ramas y fullas, BO pot penetrar solament ni
un raig de Sol, essent un lloch tan fresch y agradable pera la
estació del estiu, que las personas que ho han vist creuhen
que podria servir per qualsevol jardí dels mes deliciosos y de
recreació.

-136ARTICLE X I .
Cultiu de la morera mullicaule.

Lo primer any de plantadas las moreras multicaules conv é , si es possible , regarlas sovint particularment en la estació mes calorosa; quant estan en la major forsa de llur vegetació convindrà ferho, axó es, regarlas, encaraque sia quatre
vegadas ai mes y cada volia ó al mes cada dos que se regue
deu cavarse la terra encaraque sia molt superficialment ó per
sobre , à fi de destorbar que se crien herbas estrany as y que
forme escorxa^ se mantinga mes temps la humitat y pugan
las plantas participar millor de la influencia de P atmosfera:,
en los anys següents bastari fer lo mateix que se fa per las
vinyas, regantbo no obstant un poch mes.
ARTICLE X I I .
Poda de la mullicaule.

Quant no se haja de aprofitar la fulla en la primavera deuhen podarse al passar la estació rigurosa del hivern; peró
quant sen ha de fer us à las horas no deuran podarse fins després de haberla cullit, verificanlho com se fa ab los ceps, peró deixanlhi algun botó mes dels que se acostuman a deixar
a aquells; y si no se vol podarlas tots los anys, al menos deuràn talinrso las ramas que s'encreuan ó tenen mala direccióy

-157los molts rams petits y prims que surten de las ramas principals, procurant ferho sempre en temps seré y que la planta no se trobe mullada. La rama que resulta de la poda encaraque sia per llenya val mes que lo que costa de podarlas.
ARTICLE X I I I .
Producto de la multicaule.

Se digué en la instrucció del any anterior que al cap dedoa
anys de plantadas las moreras, quiscuna hahia produhitquatre lliuras set unsas de fulla, y que al tercer ó quart any deuhen produhir vuit ó mes lliuras; peró no contant sinó i rahó
de quatre lliuras per morera , resulta que en una fanegada de
Aragó ó sia un quadro de vint canas de terra plantada en líneas & la distancia de vuit palms aquestas lineas , y las moreras posadas entre si é la distancia de cinch, entran 640 moreras, que d rahó de quatre lliuras de fulla quiscuna donan
25(30 lliuras; y aquestas 2560 lliuras de fulla a rahó de vuit
lliuras de capoll per cada cent lliuras de fulla; produheixen
204 lliuras y pico de capoll, las quals 204 lliuras d rahó de
una lliura de seda per cada nou de capoll donan 22 lliuras ,
vuit unsas de seda, que avaluadas solament a 36 rals la lliura , que es lo preu mes baix i que se ha venut y encara la
mes ordinària y la mes mal filada , importan 816 rals ; y si
per no tenir lloch a propòsit pera criar los cuchs, ò per no
voler pagar los gastos de dita cria, se vol suposar sian donats
a criar à mitjas en las mateixas casas dels llauradors, per lo
que may falta gent ( puix encara hi ha paratge» que ho pre-
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nen solament al ters); resultarà al propietari per sa mitat im
producto de '(08 rals per cada fanegada de vint canas quadradas de terra y ^0,800 rals per cada cent íanegadas que s'
empleen: encara aquest càlcul es en gran manera baix per
abans de poderse contar ab los productes de la segona } tercera cullita de seda que se obtenen en lo mateix any ab la nova mena de cuchs anomenada trevoltinos 6 de tres cullitas;
puix las moreras donan mes de quatre lliuras de fulla, y las
cent lliuras de fulla neta acostuman à donar mes de vuit lliuras de capoll, com resulta del mateix quadro sinóptich. Peró
lo criar los cuchs a compte del mateix propietari també es
mes ventatjós que donarlos ;i criar a mitjas, encaraque per
axo hagués d' edificar un lloch o establiment de peu. Y sobre tot, lo preu de la seda es lo que esta calculat mes baix,
particularment si se millora lo modo de filaria , puix en 1' actualitat m' estan oferint à mi per la que esta beo filada mes del
doble preu de lo que se ha graduat en aquest càlcul; y no obstant de que la experiència , los resultats obtinguts y tot està
acreditant lo que se ha contat, tal vegada seràn ben podis los
propietaris que sapian o vullan emplear catorse o quinse mil
rals que se necessitan pera comprar y plantar 64,000 estacas
que en trau en cent fanegadas de terra , qne ab arreglo al càlcul mes baix que se ha d i t , produirian 40,800 rals annuals
y no repararan en arriscar altres mes grans capitals buscant
minas y altras empresas incertas; menyspreant las verdaderas
é iufal-libles minas ab que nostre terr> no y clima nos estàn
convidant.
No succeheix axi en Fransa ahontse han empleaty emplcan
grans capitals pera formar esfabliments de aquesta naturalesa,
dirigits per homes instroits, ocupantse en fomentarlos per tots
los medis possibles totas sas Autoritats o gobern comensant
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per lo mateix Rey, no obstant de que generalment son terreno y clima dista molt de afavoriries tant com lo nostre, y podent dir per las que jo vegi en lo any JlO en lo siti real de
Neuilly , que las moreras mes inferiors que jo tinch son millors y vegetan ab mes vigor y gallardia que las de aquell establiment dirigit per un home que en matèria de agricultura
reuneix coneixements molt superiors als meus; y no obstant
la major quantitat de seda que de pochs anys a aquesta part
los francesos han alcansut fer produhir & llur terreno, sempre la importació de sedàs estrangeras se aumenta , puix en
lloch dels
à 50 milions de franebs preu de importació en
cada hú dels últims anys, resulta per las aduanas queen IS1*-!
han importat sedàs estrangeras per 72,153,933 franebs. Ni
axó es res estrany , puix tothom veu que lo consum ó us de
la seda se va aumentant y generalisant per totas parts, y que
naturalment es y serd lo fruit de mes valor que produheix la
terra, lo qual facilitarà la exportació als paissos mes remots
privats de aquesta rica producció à causa de llur clima.
Falta donchs, solament que homes instruils y de pesselas
que vullan fer lo bé del pais y llur propi bé , se dediquen à
propagar y millorar la producció de la seda fent conèixer y
generalisar en totas las provincibs d ' Espanya lo cultiu de la
morera multicaule, puix no es dels pobres é infelissos llauradors de qui dega esperarse la introducció de las milloras, ans
bé peraque ells las adopten ó admetan se necessita que la experiència als fassu veurer palpablement las majors utilitats, no
podent dubtar tampocb que nostre Gobern se ocuparà mes ó
menos promplament del foment de un ram tan interessant..
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-noARTICLE X I V .
Extracte de la memòria del Sr. Echegaraj.

En la utilíssima memòria ( 1 ) que lo Sr, de Echegaray caledràtich de Agricultura en Múrcia ha escrit en -1811 sobre la
morera multicaule 6 de molls troachs, y de sas ventatjas pera criar lo cuch de la seda , se llegeix entre altias cosas lo següent :
d Per espay de dos anys he criat cuchs ab la fulla de la morera de molts tronchs, essent llavor del pais la que s' emplea
pera lo eosaig, ab ella obtinguí una quantitat de capoll que
no volguí filar perquè era escassa, y se conservi gran part pera llavor y lo sobrant lo presentí al públich en lo Institut de
segona ensenyansa de aquesta Capital, al temps dels exàmens
annuals ordinaris. En lo present any ab un número major de
moreras y ab la llavor del capoli anterior originat de cuch
que solament habia menjat fulla de la morera de Filipinas, repetí mos ensaigs tan en gran com me ho permetia la quantitat de fulla de que disposava; y los resultats han estat mes
satisfactoris de lo que jo esperava. Se filaren los capolls empleantne de set a vuit per cada aguller, ab l'objecte de péndrer
un terme medi en la finura de la seda, axó es, que no fos oi

[ l ] Se ren en Madrit eu lo carrer de la Concepcion Geróninia de• i vant de las monjas. Y ademés un' altra del mateix Autor sobre los me-

dis de millorar lo nostre bestiar v perfeccionar sa llana; las dos memorias à quatre rals quisenna.
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massa basta ó grossera ni de la mes fina, procurant obtenir lo
que en lo pais se anomena pel de segona classe, però la seda
que surti sobrepuja al pel de primera que se fila ab quatre 0
cinch capolls, y no dubto que ab aquest número surtirà una
seda que sia igual en mèrit casi à la de la mateixa índia.
Aquestos ensaigs y altres que se han fet en algunas nacioim \
també en altras provincias de Espanya confirman la superioritat de la seda que dona lo cuch alimentat ab la morera de
Filipinas; es mes forta , nerviosa y fina y fins sos capolls tenen diferencias molt notables; ser petits, apretals, mes suaus
y llisos comparativament que los del pais, lluraguller se pot
filar mes prim y sútil y de una lliura de aquestos ne surten
dos unsas de seda ( 2 ) . Lo cultiu en gran de aquesta morera
seia un nou tresor pera la indústria de 1' agricultura de Múrcia y pera tot lo regne; y per tots los medis imaginables,encaraque sia ab lo eslimul de las recompensas se deu procurar
son extens cultiu y successiva multiplicació; puix que si ara
n' existeixen algunas, son mes objecte de curiositat que de especulació. »
En un' altra memòria publicada en lo pati de 1' Aduana de
Valencià per J. B. B. R. se llegeix lo següent: «En nostra horta de Valencià vehem moltas bardissas al rodedor dels camps
formadas de moreras bordas, lo primer brot du las quals aprofita per lo aliment dels cuchs en los primers dias ; formadas
donchs las bardissas ab estacas ó tronchs de la morera multicaule, no solament la obtindran de millor calitat, si que també major porció , puix segons rarias observacions que se han

12 ] No hi ha exemplar que cap altra meua de capolls de un'

«lira

fulla done tanta quantitat de seda.
.4
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fet, se assegura que ona planta de aquesta varietat dona deu
vegadas mes que qualsevol de las allras en ralio a que criantse encara baixa en forma de bardissa , fa molts tronchs y la
fulla es mes gran. » En la mateixa memòria se llegeix: «que
en 1' Amèrica del Nort han tingut la curiositat de donar als
cucbs fulla de sis menas de moreras y que aquestos se han
aferrat ab ànsia y preferència sobre la multicaule, donant
uns resultats maravellosos y productius &c.»
En lo Boletin enciclopédich de la Societat econòmica de
Amidis del pais de la ciutat de Valencià núm. 9. que correspon al mes de Setembre de I8'l2 parlant de la morera multicaule en una noticia que presenti a dita Societat lo Exm. Sr.
D. Joan Socials se llegeix també lo següent: «Las observacions
que ha tingut ocasió de fer per si mateix lo llaurador Joan
Martinez, hortela del salari o situat en lo carrrer de S. Vicens
fora de las murallas de aquesta ciutat. propi del Sr. (.omple
de Casal, que ha estat lo encarregat de la cria de la seda que
presenta, encaraque no sian numerosas, no obstant comprenen los tres objectes que ell ha manejat o disposat. Las observacions que tenen relació als cuchs son: que se avivà menos de mitg quart de unsa de llavor, atesa la quantitat de
fulla de que se pogué disposar ab V objecte de que los cuchs
no menjassen altra que la de la multicaule; que habent estat
tractats los mencionats cuchs per lo método ordinari en llur
col·locació, temperatura, manteniment &c. , ban recorregut
llur periódo de rèptil sense malaltias deixantse veurer apenas
un que altre malalt; y amés es positiu que han encamat notablement menos que los que han estat mantinguts ab fulla
comuna.»
«Respecte de la seda, la quantitat que ha resultnt de la
mencionada llavor, son quatre madeixas iguals i laquitacom-

panya , filacias en torn francès, y per consegüent despreciaul
las capas interior y exterior del capoli, lo qual per haber estat
ofegat segons costum (ab lo calor del Sol) ha donat la seda de
un color un poch baix ó descoloriria finurade un agullersensillse ha conceptuat per intel·ligents, que guarda ab los de la
ordinària la rahó de tres i un. »
• En quant à la fulla se ha notat que los cucbs la apuran
molt mes que I ' altra , y.pcr lo tant ha bastat menor quantitat pera obtenir aquest petit ensaig. Aquesta circunstancia uni
da al adelantament ó anticipació en lo germinament, sa mag
nitut y abundància la fan preferible à la ordinària, molt mes
oferint la ventatja de poder repetir mes fàcilment ab ella la
cullita en lo mateix any , lo que si no se ha pogut conseguir
en lo present, linch coníiansas de presentar à la Societat seda
de segona cullita luego que sc reba la llavor que se ha demanat a Itàlia (la llavor que se vol dir es la classe de Trevoltin i ab la qual se ha fet ja lo experiment en Torrent de Cinca
obtenint ab ella seda molt fina ) : entre tant suplico à V . S.se
digne adraelrer la voluntat de un sócio que emplea los pochs
moments que li deixan las ocupacions de son destino en contribuir à la millora y aumer.l de las produccions del pais y i
la prosperitat de sos habitants, pera afavorir de algun modo
las patrióticas rairas ó intencions de la Societat a la qual ae
honra de pertanyer.=Valencia 1>í de Juliol de 18J*2.=aJoan
Sociats. » = En la ja mencionada memòria de D. T. B. B. R.
se llegeix: «Los italians han analisaty fet algunas observacions
ó sa introducció, y asseguran positivament que los capolls
dels cuchs alimentats ah dita morera soi de un aspecte lo mes
bonich , de una formació completa, de un teixit consistent y
de ona finura superior; que en quant a la quantitat y calitat
de la seda diuben igualment que una lliura de capolls fabri-

- m —
cats per cuchs que se han alimcnUt ab ditas fullas, donan un
resultat de í 08,935 en estat brut ó sens pulir, y treballat
52,499 mes que igual quantitat dels que ban estat criats ab
los de morera blanca; y que lo aguller es mes primet y pollen ferse mes fínas las telas j sense disminuir la forsa y duració. »
ARTICLE X V .
Moreras vendibles y llurs preus'pera plantarse en lo h i vern de aquest present any.

Moreras multicaules de peu ab arrels de dos anys que se remeten ab
la guia principal que tindré desde 10
i ? Classe, ú 1 ü palms de alsaria; las quals en lo
mateix any de plantarse vegetan ó >
creixen ab una forsa extraordinària.
À 200 rals cada '100, encloentbi
en aquest preu lo embalatge.

Moreras multicaules de peu ab arrels de un any que se remeten ab la
2" Classe. guia principal que tindrà desde 6 ú 40
palms de alsaria. A 100 rals al I 0 0 |
enclòs lo embalatge.

50,000

200,000

Moreras sens arrels o mes bé estacas
o trossos de ramas de las multicaules de un païm de llargària que se-1
Classe, arrelan y se converteixen en moreras 2,000,000
hermosas lo mateix any que se platí-1
tan. A 20 rals cada 100enclòs lo embalatge.
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Si se desitjassen estacas que tinguessen dos palma de llargària pera plantarse en terras que no poden regarse, lo preu
seria doble, y triple si se volguessen de tres palms.
Moreras de peu o ab arrels empeltadas de la classe anomenada de Rosa , de dos anys, novas en Espanya,
semblant à las fínas del pais, peró de
fulla major que vegetan ab mes forsa
que sino se descoronan y sels tallan
las pocas brancas dels costals , s' elevan a una gran altura resultant arbres /
b*. Classe. molt a propòsit pera hermosejar passeigs públichs y particulars , ab gran
utilitat de llurs fullas si sen vol fer
us; las quals son mes costosas per baberse tingut que empeltar y no reprodubirse per estaca com succeheix ab
las multicaules. À UOO rals cada 100
enclòs lo embaUtge.

800,

Moreras de la mateixa mena que
5? Classe, las anteriors é igualment empeltadas
de un sol any à 300 rals cada 4 00.

1,600

Moreras del pais empeltadas de la
fulla anomenada caspolina , que te6Í Classe, nen desd» 3 à 7 anys se vendran als
preus que se convingan segons debl
anys que se demanen.

2,000

Ametllers de dos anys , empeltatsde las classes mes superiors que se co7! Classe, neixen com son de calitat anomenada'
de la L l e j ó de P. à 200 rals cadaj
100.

8,000
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Las personas que desitjen o tiogan gust de demanarne podeu dirigirse per lo correu franquejant las cartas als Senyors
D. Joseph R o u r a , catcdratich de Química en la casa Llotja
de Barcelona. — D . Mariano Villagfasa, del còrners de Saragossa. — D . Javier Monassot, del de Tortosa. — D . Jaume
Camps, del de Valencià. — D. Ignasi Maria Asensio, agent
de Negocis en -Madrit. — Y al mateix D . Franciscà Monfort,
en Torrent de Cinca. Y pot estar ben cert qualsevol que se l i
enviaran de las mateixas classes que las demane , y tan ben
embaladas y cuidadas, que per molt apartats que se troben
los punts aboni s' envien arribaran en lo millor estat que te
puga desitjar pera plantarlas , com ha succehit ab las que se
remeteren lo any anterior à Valladolit, Càdiz, &c.
Lo preu del embalatge serà a carrech de Monfort y lo
dels transports a carrech dels compradors; pero desitjant que
surta tant barato com se puga, també s' encarregarà Monfort
dels preus dels transports, si ho prefereixen los compradors;
però en aquest cas deuran abonar i5 dit Monfort per las Moreras seuyaladas com de 1? classe a rahó de 6 cuartos per llegua y per cada \ 00 moreras. Per las de segona classe ó rahó
de 5 quartos per llegua cada 100 moreras, las de 3? classe a
rahó de un maravedis per llegua cada 100 estacas ó tronchs.
Las de la
classe al mateix preu que las de la primera . y
la 5.a, 6? y 7? classe al mateix preu que las de la segona.
De modo que cada 100 moieras de la primera classe que
son a 6 cuartos per llegua cada 100 los transports fins & Madrit per exemple que dista 70 lleguas de Torrent costarian
als compradors à rahó de 12 pessetes, 12 quartos, y cada 100
de jas d' estaca que SOM de las de primera classe de la multicaule costarian los transports fins a Madrit a rahó de 2 rals,
2 maravedissos per cada 100 estacas.
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Nota. Solament s' encarregarà Mon fort dels transports als
preus mencionats fins à las capitals de las U9 pro%incias ó allras poblacions que se troben siluadas junt al mar ó é las carreteras principals del regne.
Un' altra. La paga de las plantas que se demanen, deurà
férse en efectiu 0 en lletra sobre qualsevol dels punts ahont
habiten los que estén encarregats de las peticions ódemandas,
lo qual pot verificarse enlregant la quantitat en qualsevol Administració de correus del regne, enviant lo recibo ó llibiansa que donen en las mateixas a una de las personas encarregadas per las mencionadas demandas.
Un' altra. Si algú desitjós mes explicacions sobre tot lo
relatiu a la multicaule, sa plantada, cultiu &c., salislaré gustós i las preguntas que se me fessen en tot quanl puga y entenga.
ARTICLE X V I .
Cultiu del a r r ò s de secà.

Lo cultiu del arròs de seci , del qual parlí ja en ma me
moria del aay anterior, deuria exténdrerse molt mes encaraque fos solament per lo bé que resultaria ;í la humanitat evitant tantas malaltias y victimas com ocasionan las allras qualitats que necessitan criarse en mitg de aiguas estant adas. Al
dit arròs de secà, l i convé un terreno fèrtil y de bon culliu
preparat ab un bon guret; se sembra en lo Mars ó Abril si es
en pais fret, pot sembrarse à aixams com se fa ablo blat, encaraque es preferible sembrario à lineas perquè facilita me» lo
poderlo cavar encaraque sia molt per sobre pera tenirlo net
de herbas estran^as ; necessita mes regadas que lo blat, puix
encaraque se anomena de secà, convé regarlo cada deu ò dotse dias. La maduresa de son gra se coneix per lo color groch
ò de palla que va prenent, per la facilitat ab que se desprèn
de las espigas , lo que proba ò manifesta que està j» en estat
de segarse, podent dir que en lo any anterior me protluhi lo
TOMO I . CUÀO. I I I .
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•I S per i , y en \o actual lo 2 6 ; y que a las personas que rollan cultivarlo als ne donaré un aloml, pera que entren en llavor, y major quantitat si la desitjat), a las personas que demanen plantas.
Com los experiments en A'grilcillluhl deuhen conlarse per
anys, tal volta en lo següent podré e.scriurer un'altra memòria en que amés de donar coneixement dels resultats que se
vagen obtenint ab la nova mena de cuchs trevollinos, deixe
que desitjar menos que aquesta en tot lo que pertany al cultiu de la morera y art de produbir la seda, fent extensiva dita memòria al cultiu del lli de Kiga que fa dos anys que se
cultiva en aquest poble ab bon èxit; lo qual se sembra en la
tardor y se cria en tots los terrenos ahont prospera ó aumenta lo blat encaraque no sian de regadiu j y al cultiu del cdnam del Piamont que se ha comensat é cultivar aquest any;
del de 6guera infernal pera cxtriiurer I ' oli de Ricino y deld«
la rubia, de las llavors dels quals (menos de la del lli de Riga per haberla ja sembrat tota) puch donar alguna petita
quantitat peraque ne tingan espècie las personas que las desitjen.
Torrent de Cinca &c.

CATALUNYA.
VpS NOMS OLE H T I M i SOS LÍMITS Y CIBCIIFEREMIA.

A quatre reduhirem los punts o cosas necessarias y dignes
de saberse abans de manifestar algunas prerrogatives y bellesas que adornan i nostra Pàtria Catalunya. Sa fundació y son
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primer legislador, de lo que tractarem ja (1); los varios noms
que ha tingut j sos límits y circumferència que seré 1' objecte del present article.
Al explicar donchs , las diversas denominacions ab que ha
estada coneguda la Pàtria nostra _v lo motiu de haherli quedat
per últim lo nom de Catalunya, no recorrerém minuciosament los successos qne donaren lloch a dits noms; no farém
mes que insinuarho succintament, puix nostre itilcnt rn lo present escrit se limita solament à dar a conèixer los mencionats
noms, a fi de que se comprenga de quina uació se parla quant
se ojrgan sens inlernanios en lo que respecte d' ells nos contan los historiadors. Com acerca del ori-cu del nom de Citalunya hi ha varias opinions, apuntarem las mes principals, j
designarém la que se té per mes certa.
Fundada Catalunya per un dels nets de Noé , no tingué en
son principi denominació particular,perquè unida tí las allras
provincias de Espanya adquirí ah lo temps diferents noms, se»
gons los noms de sos Reys. De son fundador Tubal que se
anomenà també Jobel tingué com las demés provincias de Espanya lo nom de Tubalia y Jobelia y los pobles se deyup
Jobeles y Tubales. Esteba de Garihay ( 2 ) diu que la Espanya tota tenia primerament lo nom de Sefavat, referintse i
la opinió del Dr. Arias Montano , que vol que lo primer poblador de Espanya fos un tal Sefarat. Però eixa es opinió que
ningú segueix , com queda ja d i t , y per consegüent no se troba que la Espanya y ab ella la Catalunya tingués tal nom.
Tingué si la denominació de Hiberia, derivada de Hibero fill
de Tubal que goberna despré* d' ell, é igualment Hispalia de
Hispalo fill de Hèrcules.
•
Mes quant Catalunya fou dividida y tingué mes noms lou
després de la mort de Abidis Rey en lo any 2827 de la creació de! mon , segons Feliu ( 5 ) . Mori efectivament Abidis des-

( l ] Piígin. 'J2 de aquest mateix tomo.
[ 2 ] Garib. II. 2. c. 15. v U. 4. cap. 1 í.
13 ] Fel. anal. de Catal. llib. 9. cap. 1$.

— 450 —
prés de haber gobernat ab perfet acert; y encaraque Jnstino
(íj) diga que sos successors possebiren per molls anj s los regnes de Espanja, com no se tioba memòria de axó \ (ois los
deuiés rscríptois concordan en que no tingué fills llegítims,
hereus , ni successors, com diu Medina ( 5 ) , devem seguir la
comuna p|>inió que diu que succchiren en Espanta mollas
novedals, molls rencors y divisions entre sos naturals. En
efecte la mort de Abidis sumergi à Catalunya ^ i la Espanya
Iota en un caos de desordc. Lo morir los Beys srni successió
acostuma a ésser sempre oiigen de molts mals. Axí ho experimenti ja la Espanya quant perdé son mencionat Bey, puix
los pobles no pogueren avenirse en la elecció de un nou Monarca , y 1' ambició que en aquestos casos se manifesta tal
qual es, trebentse la careta que la encubria, ocasiona una divisió gran, fent que se formassen varias provincias conegudas
ab diferents noms. Catalunya per consegüent quedé també dividida. Dotse foren lus comarcas resultants de aquesta div isió,
lat quals tingncien las següents denominacions. Cerelans,
Roussilions, Indicels ó Indige'.g, Bttulons, Lacetiins, Sedetans, Suessetans , Cosetants , Ilergels, Acetans, llercahons y
Ausetans ( 6 ). A aquestos anyadian alguns los Pi nos, Fenicos,
ó Fenizos , Portusios, Bergusios y Castellaunos; peró lo cèlebre Feliu ( 7 ) diu que los Penós es ta van compresos en losSedetans y Co^etans; los Fenicos , Portusios y Bergusios en Jos
Ilergels , y los Castelhumos ertin los Larelans. Ui ha varias
opinions y dispulas sobre si realment existian las dotse comarcas mencionadas, quücuna ab son respectiu nom, ó si los
de una mateixa comarca tenian dos noms dislinets. Deixem
axó per aquells que se dedican à explicar minuciosament Ix historia de nostra amada Pàtria, y conlenlcir.nos en dir que amés

141 Justin. l i . 44-

" [ 5 1 Med. U. 1. cap. 35.

[ 61 A ce rea lo lerritori 6 part de Cataluoja «pie cada comarca comhaherias de recorrery « o s

prenia hi ha diversas opioioos. Llarch seria
desTiariam massa de nostre punt principal.

17 1 Fel- anals de Catal. llib. I . cap. I .
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citerior, denominació que l i donaren los Romans quan a ella
yingueren.
Mes de ahonl prové donchs é nostra Pàtria lo nom de Catalunya? Varios parers hi ha sobre lo particular. Sabeli y ab
ell molts altres pretenen que aquesta paraula Catalunya sia
derivada dels Godos y Àlans que junts permanesqueren en
aquesta Provincià, anomenantse sos habitants Gotolans, la
qual paraula corrompentse ab lo temps se transformà en la
veu Catalans; peró no sembla axo verísimil, puix los Alans
entraren à Catalunya abans que los Godos, y aquestos n' expel·liren & aquells, quedant sense nom los que se salvaren y
permanesqueren en la Provincià. Amés no se llegeix que en
tal temps tingués lo nom mencionat. Altres suposan derivar
dit vocable de Catalunya de la victorià del Duch Eudo en los
camps catalaunos, y que los moros derrotats hi portaren lo
mot Cate} que significa matar , y que de Cate isque Cataluny a ; pero à més de la diversitat de aquestas clos paraulas,
consta de lolas las hislorias que no queda tal nom. Valia (8)
afirma ser del temps de Sertori per la ciutat Catalon; y Zurita (9) vol tríurerlo dels pobles castellans de aquesta Provincià; pero no trobam tal nom ni en aquestos temps, ni en
los següents 6ns i la expulsió dels moros. Altras opinions hi
ha encara; pero lo que se judica per mes verísimil y per mes
certa es la dels que asseguran haber quedat lo nom d Catalunya per la vinguda de uo talOtger y de sol Catalaunos poblats, en la Aquitania. Hem dit que aquesta es la opinió mes
verísimil, y una proba de axó es que abans de la vinguda
de la mencionada gent no se parla de la nostra Provincià ab
lo nom de Catalunya, peró després d' ella lo vehem ja admès
en las escripluras é historias.
Axó es lo mes principal que hi ha respecte dels diversos
noms que ha tingut la nostra Pàtria y del origen del nom Ca-

(8) Vall. llib. 1. de rebus Perdin.
(9) Zur- part. 1 • Uib. 1 • cap. 8.
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lalunya; seguirém ara també lo mes principal sobre sos límits y circumferència.
Lo famós Doctor català Marquilles (IÓ) escrivint sobre los
usatges de Barcelona diu que los límits de Catalunya son desiie Salsas à Cinca , y axí ho diu també Bernardí Gómez Miedes en sa crònica del Rey D. Jaume (1-1). Lo cèlebre Monarca
i ' . Jaume I feu varios autos en los quals declara sempre que
los límits de nostra Pàtria son los mencionats, axó es, de Salsa» A Cinca sens manifestar res mes. Pero en la pau y tregua
que feu en Vilafranca en lo any 1218 sembla que s' exten
un poch mes, perquè diu que posava en pau y tregua i tol i
Catalunya de Cinca entro ó fins i Tortosa, y entro o fins a
Salsas ab llurs contorns. No solament han parlat dels termes
ó límits de Catalunya sos naturals, si que també los estranger», y sembla que aquestos los han sabut delinear millor.
Axí Joan Bolero ó Benes escriptor italià (12), y Miedes (13)
dinhen que Catalunya es lo que se troba desde Salsas tirant
cap à la vall de Aran fins al riu de Cinca , anant riu avall, fins
à trobar lo riu Kbro, atravessar aquest y arribar al riu Cenia
y de aqui tirant riu avall fins al mar, y luego caminant per
la costa del mar fins a tornar a trobar a Salsas. Cert que aqueixa es una descripció bonica , encaraque compendiada dels
limita v circumferència de Catalunya. Mes d fi de que nostres
lectors ne tingan una noticia mes extensa ^ citarém totas las
poblacions que dita circumferència constituheixen, com ho
lan los famosos Pujades y Feliu ( l ) . Diuhen donchs aquestos dos sabis escriptors que la circumferència de nostra Pati ia
es comensant à Salsas, prenent la línea que va à Perelló, de
aquí 4 Vingrau , Taltaull, Slagell, Regla, Marquevol, Arbussols, Mocet, Coll de Jou, Puig Valedor; Font Rabiós,

[ 10 ] Marq. usat. Strate.
[ 111 Mied. 11. 14. c. 2, 5 7 17.
( 12) Boter. llil». 1. de las relacions universals.
( 15 ) Mied. Crònic, del Rey D. Jaum. 11. 6. c. 1, 2, 4 , 6 » 17.
( 141 Pujad. Crònic, de Catal. part. 1. llLb. \. cap. 8 Fel.'anals de
Cat. Ilib. 1- cap. 1.
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Portés, Lavet Coronat, y de aqui per lo port del Argenter
pujant als de Seguer, Sacorba , Martcllat , Boel . V S.* de
Montgarra , Sant-Llop , Onya , Hares de Sus, y baixant per
Bausen al port de Pedras blancas, que es en la vall de Aran.
Desprès continuant de aqui y dirigintse a Benavarre y Fonz
de Cinca. La línea de la circumferència de Catalunya va continuant seguint à Cinca 6ns a topar lo riu Ebro y atravessantlo puja la línea fins à Berrus y à la Pobla de Massaluca fins a
arribar al riu Algai que divideix à Catalunya de Aragó y s'
eucamina dita h'nea al mitg dia, pujant per lo mencionat riu
Algas als Pinyeres, Caseres, Arenes y al port de Belzait y d e
aqui atravessa lo riu de Cenia, deixant à ma dreta lo convent
de Benifassà , que ja es del regne de Valencià. Aquest riu Cenia separa Valencià de Catalunya; de modo que la línea de
circumferència de nostra Provincià es passant per una vila!
anomenada Cenia , de la qual pren lo nom lo riu que seguint
son curs passa entre dos hostals, lo un es de Valencià y lo
altre de Catalunya , per ahont traspassa lo camí r a l , deixant
à la ma esquerra las vilas de Ulldecona y Alcanar que son de
Catalunya y entra ó desemboca dit riu en lo Mediterràneo , y
la línea de la circumferència va continuant aquí ahont hem
dit desembocar lo riu Cenia , seguint per la costa del mar Mediterraneo fins .i trobar a Laucata y per últim à Salsas , que
es allí ahont habem comensat à contar la línea de la mencionada circumferència. Tot lo que se trobe per consegüent dintre la línea marcada ó que habem recorregut pertany a nostra
Pàtria. De ahont se veu que ella confina no sols ab Valencià
y Aragó, si que també ab Fransa y molta part ab lo mar Mediterràneo. Axi se pot observar ben clarament en un mapa
del regne de Espanya , lo qual poelnín mirar tots los que vullan quedar mes ben enterats de lo que habem dit.

M. R. B .

LITERATURA.
Lo dissapte s a n t j las campanas.
I.
Ab quanta majestat y pompa se presenta lo refulgent Rey
dels plauetas...!! Mortals .!! Miraulocom avansa lentament per
aquesta grandiosa y dilatada boveda.... Las montanyas , los
prats,los camps, la naturalesa toia està ja il·luminada ab sos
vius resplandors.... A h ! Abson fecundo calor vivifica la* plantas y cada gota de rosada que à aqueslas mulla, sembla una
perla brillantíssima à causa de la reflexió de sos raigs.... Jo
contemplo exlàlich com estos penetran en las cristallinas aiguas del Occéano... Dintre d'ellasse veuhen varios punts lluminosos semblants à vivissimas centellas, que ab llur trèmul
y continuo moviment enlluernan la vista mes perspícàs. Que
espectacle lan gran, lan deliciós, tan encantador...!! Ah!! Ha
aparegut sobre 1' horisont lo mes hermós dels astres , lo brillant Sol, y ab sa vinguda ha nat lo dia del dissapte sant.

Dissapte sant....!!! quants recorls excitas en ma imaginació..!!
quants misteris presentas à la contemplació de lalglesia santa
del Salvador....!! Ja se ha comensal en lo temple del Deu del
poder y de la grandesa la sagrada ceremonia de la benedicció
de las aiguas que nos regeoeran,... Lo ministre del Senyor està
ja pera encaminarse envers lo Aliar y coraensar lo incruent
y sacrosant sacrifici.... Mes... mudansa portentosa y repentína.J! Lo Sacerdot que deu oferir al etern Pare la hòstia pura
de propiciació, y los dos ministres assistents han deixat los
vestits de dol que poch ha porta van y en cambi cubren llurs

-455espaUlas casullas preciosas y blanquíssimas. Atònit giro la vista per una y altra part y observo que tots los altars que ahi
estavan desguarnits'y tapats ab obscurs vels en senyal de tristesa , avuy se manifestan descuberts y molt ben adornats...
Que mudansa tan portentosa y repentina...'! Que seré.. !! Una
rnultitut innumerable de fieis se acosta al rodedor del altar...
la alegria està pintada en llurs caras , al pas que ahi ostentavan la mes gran aflicció... Que mudansa tan portentosa y repentina....!! Que serà..!!
III.
Lo sacrifici sant de la missa està ja coTiiens.it
Lo Sacerdot ab veu alta y magesluosa entona aquells suaus y arruoniosos cànlichs, que en altre temps allà en la cova de Betlem los angélichs esperits cantàreu ^ y al punt.... oh mudansa
portentosa y repentina...!! la orga , las eampanas,que per mes
de *0 horas habian permanescut mudas, rompeu llur sepulcral silenci y ab llurs bulliciosos y alegres sons fan ressonar
las bóvedas sagradas... Los Sacerdots tots cantan ab magnificència, y llur sonora veu junt ah la orga y las campanas forma
un festiu y agradable ruido que inunda de contento... Que es
axó.. ? A h ! Una violenta commoció se ha apoderat de mi...
mon cor balla de alegria... Que es axó..? Que...!! Lo Senyor
de Senyors, lo Salvador dels homes, lo Oeu de misericòrdia
y de bondat.... ha re>suscital ja.... Quina ditxa...!! Oh portento...!! Si en sa mort afrontosa lo vel del Temple s' esquinsà,
las pedras se partiren denotant llur sentiment, just es que la
orga y las campanas manifesten avuy lo mes gran dels goigs
y dels plaers...Campanas...!! No cesseu: Cristians...!! Alborosemnos...
M . R. B .
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ABRIL.
DIA 16. Diumenge. Pasqua cle Besswecció. S. Toribi bisbe
de Aslurias y Sta. Engràcia y divuit companys múrtirs de Saragossa.
17. Dilluns. (Festa de precepte) La Bla Maria Ana de
Jesús , madrilenya , monja mercedaria descalsa , y
S. Anicet papa y màrtir.
-18. Dimars. (Festa ile milj.i creu) S. Euleteri bisbe y
m^rltr.
i
19. Dimecres. S. Htnuógenes y S. V icens marlirs, en la
Espanya tarraconense aquest últim.
20. Dijous. Sta. Agnès del mont policià , verge.
i i . Diveudres. S. Anselm bisbe y doctor de la Iglesia.
-2. Dissa|)le. S. Bolero y S. Cayo papàs y marlirs.
25. Diumenge dit de Quasimoclo peiqué lo inlroil cle la
missa comensa ab las
au]as quasi motlo. S. Jordi màrtir.
2h. Dilluns. S. Fidel màrtir y S.Gregori bisbe.
25. Dimurs. S. Marcus evangelista y S. Aniano biabe.
F ï r a en Veí d ú , Selva , Martorell y ( astelló.
26. Dimecres. N . Stra. del bon consell.
27. Dijous. S. Armengol, il-lustre català del camp de
Tarragona , descendent de la iamilia dels Comptes
de Urgell, y religiós del orde de la Mercè, y S.
Anastasi papa.
28. Divendres. S. Prudenci bisbe y S. Vidal màrtir.
29. Dissaple. S. Pere de Verona màrtir y S. Robert abat.
50. Diumenge. S. Calarina de Sena y S. Pelegrí.
Jesucrist ha ressuscitat com ho habia promès à sos deixe-

- 1 57 bles : regositjeDinos y entonem alegres y afectuosos al-lelujas.
Si lo habem acompanyat en las penas } sentiments de sa passió dolorosa, just es que tiogam part també en los plaers y satisfaccions de son gloriós triumfo. «Si juntament patim , juntament serem glorificats,» diu lo Apòstol. «Alborosemnos
donchs y alegremoos en aquest dia, que ha fel lo S e n t o r , »
nos crida In Iglesia nostra mare. Si, dia que haf e t lo Senyor;
no perquè tols los altres no sian obra de sas mans, sino perq u è entre tots ells, entre lotas las solemnitats cristianas es la
principal la festa de Pasqua en expressió de S. Lleó papa.
En aqueix sacratissim dia sens recorda la resurrecció de nostre divi Redemptor vencedor de la mort y del infern; ell es
Jo complement de nostra redempció v salvació eterna. Per
axó se diu Pasqua , axó es , de pésach , paraula hebrea que
significa trànsit ó pas. Com los jueus celebran tols los anys lo
Ak dc la lluna de mars llur pasqua , ó la memòria de llur pas
per lo mar roig després de la surtida d' Egipte, y del trànsit
del àngel exlerminudor que passava per las casas dels egipcis
matant a lots los primogènits dels homes y dels animals, sens
que d ells fes dany algun ^ axí la Iglesia celebra també lo diumenge després de la lluna plena de mars per diferenciar-e
dels jueus en lo diu, la sua pasqua molt mes gloriosa y plena
de maravellas que la de aquells. Si los jueus recordan llur llibertat de la dura esclavitut en que los tenia Faraó, obrada
per la ma de Moisès, In Iglesia celebra la victorià completa del
mateix Fill de Deu , que romp las fortas cadi nas ab que al género humà tenia amarrat lo dimoni. Si los fills de Israel entonau mil alabansas al veurer la matansa que en los primogènits de Egipte fa lo àngel venjador de la crueltat ab que aquest
à ells tractava, los cristians tributam cordials gracias al Cel
al considerar com lo àngel de las tenebras sembra la mort
y la perdició entre lotas las sectas religiosas sens que sos enmatsinals y morlíferos tirs pugan res contra nosaltres. «Alborosemnos donchs y alegremnos en aquest dia que ha fet lo
Senyor: » però «no en banquets y borralxeras , no en Ilochs
de impuresa y deshonestedat, DO en renyinas y envejas; sino
que revestescamnos de M. S. Jesucríst,» diu S. Pau.
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TERMOMETRO.
Major elevació: 12? 7 , i las dos horas de la tarde del dia
23.
Menor elevació: 2? 3 a las set horas del mati del dia 5,
Elevació mediana : 7? 2.
BARÓMETRO.
Major elevació: 32 polsadas , "M lin. 3 ;i las deu horas de
la nit del dia 10.
Menor elevació: 32 polsadas, 2 lin. \ i las dos horas de
la tarde del dia 25.
Elevació mediana : 32 polsadas, 6 lin. 6.
VENTS DOMINANTS.
Estsudest, Sud, Oessudoest, Sudsudest,
Evaporació 2 polsadas7 6 l i n . : Pluja 7 polsadas, 3 lin.
Lo dia 3 del actual tingué en efecte lloch la obertura de las
Corts de i 843. Darem en lo següent número la explicació de
aquest acte solemne, puix que no nos esdable ferhoen aquest.
En la catedral de Tarragona ge han comès horrendissims
escàndols: no es cosa nova per desgracia de algun temps a
aquesta part tanta impietal en Espanya: en lo número següent
nos ocuparem detingudament sobre aquest particular.

