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Dos guans filóleehs
de nostua llengaa
E N JOSEPH ROS
Mentres aquí Mossèn Alcover y la Comissió organisadora del Congrés internacional
de la Llengua Catalana travallen per retornar la nostra parla a les fonts de sa puresa,
cal dedicar un petit recort, ben merescut
per cert, als que allà, a l'altra banda dels
Pireneus, en les comarques Uemosines y
Uenguadocianes, s'han emprès la tasca inmensa de desafrancesar la seva llengua occitana portantla cap a les pures fonts de son
origen, que son les meteixes d'hont procedeix la nostra, hont, no cal duptarho pas, allí ens trovarem un dia més o menys proper.
Cal recordar al canonge llemosí Joseph
Ros, lo veritable patriarca del renaixement
occità, aqu 11 esperit cultíssim, patriota
ardent y poeta incomparable que tot anyorant los temps del gran esplendor de la seva
llengua, somniava un renaixement gloriós
del Ebre fins al Loyre, en que la llengua
patrial, la llengua llemosina, tornés a regnar per sobre totes les terres germanes,
avuy esquarterades entre França y Espanya.
Molts ignoren la existència y les obres
d'aquest esperit genial que acaba de deixar
la vida terrena. Molts no saben que allà en
aquelles serralades del Llemosí, al cor de
les raontauyes de l'actu-il França, hi té la
vella coca nostra llengua catalana, y que
allí cal anar dretament a cercar la sa va de
nostra parla per regeneraria de sa decadència y perversió. En Joseph Ros, l'autor de
"La Canzó Lennzina", e s t a n català com
nostre Verdaguer, y potser més català que
tots r o s a l t e s . per sa llengua y per son
esperit. Los que vulguen trobar lo perdut de
nostra Uengu i, los que vulguen regenerar
lo pervertit, estudien ses obres, segueixin los
seus ideals. En Joseph Ros es lo primer
obrer que ha tornat a les fonts pures de nostra llengua, lo que ha trovat o a retrovat lo
verb nacionnl de nostra raça.
E n Joseph Ros nasqué a Tula. d'uns pares menestrals, l'aay 1843. Professor al S e minari de Briva, sigué després capellà d'un
poble de la Corresa. després preceptor a
Normandia, d'allí capellà al Lleeraosi, pu i i ; aviat a la categoria de canonge, fins
que fa poch deixà'l sacerdoci per passar les
seves derreres anyades en un castell nomena "Lo Cistanyar", prop de Tula, en ple
camp, h mt mr>rí després d'una vida d'ardiment y de travall, molt sovint amargat pels
envejosos y pels rutinaris, que no Vryen
sempre ab gust la seva obra de renovació.
Després d'haver publicat una « Gramàtica llemosina, » hont sentava les regles de

nostra primitiva llengua, en 1839 publicava
L a «Chanzó Lemostna», aplech de poesies, l'obra magna en la qual realisava la
més alta pensada de sa vida, tot dient:
So iiue entrepene es un prefach inmense,
eludim lo úig... Pus que cal qu'n comeoce
comensaray. sol novel trovador...

L a " Chanzó Lemosina " es una de les
obres mestres de la llengua occitana, comparable per son valor Uingüistich y poetich
a la « M i r è i o » de Mistraly als poemes de
Verdaguer. Mes lo que cal notar, apart de
son valor literari, es lo nou element de depuració, de reconquista, que portà al cultiu
de la seva llengua. N o fou pas la florida selvàtica d'un parlar terradorench més o
menys afrancesat com la poesia d'un Goudo'in, d'un Espournin, d'un Jasmin o d'un
Mistral; es obra tradicional, llenguadocià
na, trobadorenca, es la florida d'un parlar
espurgat, reviscolat dins la puresa de sa
bellar d'antany, tot permanesquent natural,
actual y cremollat de vida vidanta, es l'esforç d'una ànima netament llemosina que
ha volgut manifestarse en tota sa puresa.
Es l'obra d'un apòstol que mostrava'l dret
camí als deixebles, y aquets no han faltat pas.
Desconegut, menyspreuat, gelosat, atacat pels necis de per tot, y més a més pels
homes d'esglesia, ( com pensador massa lliure y de franch p a r l a r , ) y pels felibres provençals, espantats del destorb que portava
dins d'aquell sistema grafich simplicista
tan còmodo a la ignorància v tan fàcil a la
perversió de la llengua, en Ros, que tenia
bech y ungles, digué ses quatre veritats a
cada un y seguí son camí.
Son ideal més gran lo condensà en lo «Diccionari de la Lengua d'Aur», obra mestra
que deix inèiita. Per bona part qu'en coneixem, podem assegurar que es lo primer monument de nostra llengua, base y fonament
d'ella, sença'l qual res se farà de difinitiu.
Cal retornar a ells, a la seva obra, si volem fer quelcom o molt de bo per la reneració de nostra llengua catalana, que es la
seva, la llengua del gran Bertran de Born,
fill d'aquell Llemosí que'ns donà nom a la
nostra parla, d'aquell dialecte dolcissim,
d'aquella Atica llenguadocip.na, que com
l'Atica grega, es també terra de mel d'abelles com de mel de poesia.
Tornem a n'en Ros, que es retornar a la
deu pura y abund mt de nostra llengua.

A N T O N I N PERBOSC
L'Antonin Perbosc ha sigut lo primer y'l
més gran deixeble del canonge Ros. Ell yl
gran poeta Pròsper Estieu, que ja coneixen
nostres lectors, son los dos apòstols de l'obra del mestre en les terres Uenguadocianes.
Per explicar degudament la tasci d'aqueix escriptor genial, seria menester om-

s

CATALONIA

plir un llibre y no petit. En Perbosc es lo
M i-traí modern, es lo felibre de més geni y
de niés personalitat dintre'l moviment felibrench de les terres vehines y germanes.
Se necessita haver fet quelcom de gran y
espectaclós perquè un puga ésser comparat
ab en Mistral, que tingué prou geni per recullir una llengua morta literàriament y fer
la admirar radiant y gloriosa en les planes
de Mireya. Y efectivament, si Mistral tingué
prou geni per recullir aquesta llengua y elevaria al ranch de llengua literària, en Perbosc n'ha tingut prou pei agafar aquesta
llengua y netejaria de tots los detritus francesos que havia arreplegat ab sis segles
d'arrocegarse, y ab sa genial inspiració pulirla y abrillantarla per enlluhemar ab ella
als aymants de nostres glòries passades,
que es la més gran la d'haver tingut una
llengua única y admirable, pariona a la llatina y a la grega, car com elles tingué sos
poetes y historiayres, sos dramaturcbs y sos
füosophs, la que un dia tornarem a tindré
si la tasca d'en Perbosc persavera.
L'obra d'en Perbosc, si petita en lo llibre,
es molt extensa en revistes y periodichs, la
qual no s'acontenta d'espandir per les publicacions occitanes de França y en les franceses, sinó que trespassant les fronteres, ve
a donar vida y anergia als heralts de nostre
renaixement, a n'aquelles publicacions que
considerant migrada l'obra de renaixença
catalana, aspiren a una renaixença occitana, en ta qual poguèm un dia abraçarnos
dignihcats tots los fills del gran Jaume 1, lo
Conqueridor.
Això y res més que això es lo que's comença a realisar ab nostra tasca, tant combatuda per los vells provençalistes y mirada
aquí per molts ab g r a i indiferència, y perquè aixis ho entenem y ho comprèn en P e r bosc, travalla per tornar l'esplendor a la
nostra llengua occitana que serà la llengua
de tots los occitans, quan aquests seran
prou homes per forabandir de tots los dialectes, d'Alacant a Niça, de Perpinyà a
Burdeus, tot l'engrut foraster que com un
rovell fastigós la cobre y desfigura.
Honrem y seguim als que novells adalls
s'avancen a batallar en defensa d'aquest
gran tort de l'Historia.
No travallem aislats, unim nostra tasca
a la seva, avancem cap a ells aixís com ells
avancen cap a nosaltres, y un dia ens trobarem sobre la carena dels Pireneus, que
com diu Maragall, " regnaran " y alii ens
tornarem a abraçar, després de sis segles de
separeció, y d'Alacant a Briva tornarà a
florir aquella meteixa llengua incomparable que fou la glòria de nostra glòria, a lo
qual s'encaminen conscient o inconcienment
tots nostres actuals esforços, impulsats per
l'ànima reviscolant de nostra raça.
Joseph H U A D E f l H

A l s C a t a l a n s , per Anionin PERBOSC
0 terra oata'ana. o sol lengadocian !
A í n bel TOS sompsrtir las serras pirenencas:
Brembaments del pasat. esperas avenencas
Vos afrairaa auei tot com al temps aucian.
Un landraire tropel de trobadors cantaba
En metiu parlar d'Oc. i a may de sept cents ans,
Dels oris ce Barcelona als rainiers tolozans
Cants de laus e d amor que lo monde escotaba.
E qaand los grands faidit* tombats a Mont-Segur
De cap a Montserrat fugian la barbaria,
Aqui aabian trobar la sorala pàtria
Aziraira, com ets, dels bomes del escur.
La paura lenga d'üc.—ela tabé faidida.
Com los crozelt mercada, en renec etern al,
Bel sinne de mespres sol pitre e l'esquinal,—
Catalonha, aco's to que 1 as Ubé gandida
Com a poacut serrar l'antica blozetat,
Ela qa'nn vent d'azir a sempre batinada !
D e 3 à com dels monts, pr.ico, la Condamnada
A viscut,—en tonnent ha plorat e cantat.
Catalans. Malhorquios. Valencians, poples fraires
Que paratz com nos-aus la lenga dels aajoU,
Tram l'espandi e lo temps nos semblam com rajola
Que sorga noenca a fac barrnlar pels terraíre*.'
De la comba d'Aran a ta ciutat d'Alguer
S'arboran de cansons, tlorison de campestres
Que nos son pas forencs. o glorioses .Mestres,
0 reviscoladora: Verdaguer! Balaguer!
E soscara, en bebent à l'estelada Copa,
Al Got preelar que nos rtngneí deU (.atdlant,
Que son rin es lo sanc dels p» trials malans
Qu'asenuaire d'alncs sus nostra* labras glopa.
La que cantet recant», e canta pas lo rot!
S'amootairea trabucs pins auts que las montanha*!
Los desparricarem com ranielas d'aranhas.
Car la l'e usada es mai poderoza qae tot.
SenTlos africà boiera qu'abem plantat la reina
Dins los bordons reiraís Tendra la segaion.
Lo* camps son bategant* de nora espelizon.
Adjuda-nos, sokl !Nostra rasa regrelha!
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Oelai mar, delai terra
Can batiam lo rampel,
Alem&nha. Englaterra
Segnian nostre drapel.
Bechada Born, Torena,
Faidit et Ventedorn
Avian dinz lor peitrena
Tot lo fuec del Mietjorn.

ü a Liengua ü e m o s i n a
Tot lo pals ipio !a Mar avezina
Sa pretendia Patr.'a lemozina:
Quitamen uei, Malhorquins, Catalas,
Son U mo/.is. . coma deariam. ailasl
Adonc, io-i Born los Faidit, los Becliada,
Los Ventadorn, eberida nichada,
Se respondian de sai e de lai mar !
Qu'un tal passat rend lo prezent amar!
Acò daret nn. dos sedes d'istoria.
Pueis, tot d'nn cop, pns d'amor! pus de glòria!
Desacatel, l'anbre, tota.- sas reis,
Qn'abia cielat dels Papàs e dels Reia.
Ai! Lemozis, franca terra corteza,
Revelha-te 1 Tant dormir es pegreza.
Enspirai mais I Chantas mais ! Pensa mais !
Floria e Irucha anaeg coma jainais !
Te tneaconcs qui te crei desaveni;
As quaoi biais qual eime. qnant engeni,
Parlar cèltic, lengatge patrial,
Daurat, e linde, e bon coma lo mial!
Vos qui trevatz o la Sena o la Leira,
Pramor de Deu, nos gitatz pus la peira !
Francès del Nort e Franc*.- del Mietjorn,
Gens d'Oi e d'Oc, sem fraires per totjorn!

»
So qn'entrepena es un prefacli inmense;
Cbadou lo fug... Pusque chal qu'an comense,
fomensarai, sol novel Trobador.

Reina antan, reina mai
Oh \ boruat lemozis,
Aital te derevellias
Am totas tas abelbas
Coma lo jorn luzia !
Del temps dels trobadors,
L o bon mial tu dona vas
Al monde qu'estonavas
A forsa d'esplandors I
Enluec, euluec i avia
De lengua com'aquela;
Apetisada d'ela.
L'Europa nen vivia.
L'Itàlia, mais l'Eapanba
Chantavan tas chansds
Couma. dins la campanha,
Rossinhols e pinsos.

Si la grana es perduda
Dels papàs lemozis,
Prestada, non reduda
Per d oublidos vezis,
Servem beu lor memòria,
En despiecb dels tralans,
Son la melhor estoria
De nostres escolans !
L o bon Dieus es prefon dinz so que fa o pensa
El sol acbaba ben so qne sol ben comensa,
Qu'es genhos e qu'es nueu en totas sas faisós
Pren de pertot, se sier de tot, tal coni'un pintre
Boira e fon las colors d'una tiala t bota intre
Ple de misteriosas leissós.
Doas chausas purjorn tot, lo fuec emais la terra
La terra emais lo fuec. Un'autre ctiausa enquerra
Lava e neteja qn'ei
las gramelas dels uelhs,
Las gramelas del cor ! Ah ! cant un ome pura
E damanda perdó, Dieus oblida l'enjura
E Dieus seravisa: es be nielhs !
< A i ! Lemozi, terra cortesa »
Autrescops qu'eras gran e bel I
Englès, vencias la forsa eDglesa,
Francès, venci as l'ama francesa;
Passaràs tot per ton crubel I
K si parUvas. si chantavas
Los pus vaiens e las pus bravas:
€ Sem tos esclaus, sem tas esclavas !
Aciala nos jos ton mantel! »
Mas..... masdelmentre que t'enuiras
D'amors, de souhes. de lezers,
E delmentre qua los deliuras,
E dt-lmentre qn'ab els te linras
A totas sortas de plazers,
Las! lo chastiamen te velbara
Las! la Veojansa t'espiava.
Adeu-siatz, los que l'om se fiava,
Adeu siatz, los qmtes espers!
La lengna d'amor, la lengua sacrada.
La lengua d'eslei, la lengua enspirada,
«Soisseubuda», couma autan se dizia,
Nostra lengua d'acr, tan facba per plaire,
No«tra lengua d'oc, nostra lengna maire,
Reina de saber e de cortesia,
Venguet tot de cop gorda, lorda et so nia:
Gorda, boget pas, remudel pus, lorda;
Sorda respondet re pus a degun,
R la granda votz se taizet pel monde,
E lo Lemozi, d'ama, de cors donde,
S'en anet al ren com un vil rejun.
La flor d'Aquitanha eschaupida e reta.
Trempa dinz la fanha. e s'amozis tota,
Enqnera un pauc mais sera'n femorier.
Se bocban lo nas e barran sa bocha,
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Monestir

del Escorial,

en quin Arxiu

dormen

L'estrangier qui passa enperaqui. cocha
Quar sien trop meschan, la flor, eu darrier.

*

La qui trainava diuz la gana
Sa muba de seda e d'azur:
La qui besanava e besana
Dinz lo cbami de caluau dur.
La reina manlenan sirventa.
La sirventa reina demà,
Se leva companta e jauventa
Un rampal de bois a la ma!

1

\

«Paschas!» son ditz, Paschas floridas!
Renaissensa! l'orsa! vertut!
Heviscolon, las deperidas!
Retrionlla lo rebatut!
Reprèn, oh la paubra cacbada!
La paubra eschaupita, reprèn!
Lo francimau t'a prou machada,
Prou murtrida lo bataren!
Regauahada per ta familha,
Oh! I ' « t r i a dels Leumozis,
Mostra te la sor e la fllha
Dels Trobadors, dels Palazis!
Chamina coma chaminavas
E l'Univers applaudirà!
Domina conma dominvas,
B l'Univers benezirà!

Joseph ROS

Conte p e r n o y s
Anaven al meteix estudi v sempre plegats, Joanet
j Ramonet, amichs Íntims y de la meteixa etat.
S'estimaven pel meteix contrast que sos caràcters
produïen: JoBnetera fi de maneres, ab molta cerimomositat, havia viscut sempre en gran societat, portant a

gran

nombre

de manuscrits

catalans

tot'hora la mitja rialla a la boca sença acabar de riure ma; del tot, com poncella que tuay acabés d'esclatar
per no deixar veure lo bonich o lleig que dins sos pètals guarda.
Kamouet, de maneres qne de tant franques y expansives arribaven a ser brutals, plorava quan tenia pena
a llàgrima viva y reya ab t>ta la boca oberta quan estava alegre. Vingut feya poch d'nu poblet petit era
senzill com una flor boscana.
Cada hu per son istil eren espavilats.
Lo mestre'ls hi deya sempre que tenien d'esser
bons, que no havien de ferse may mal l'un a l'altre, y
que si l'un plorava l'altre tenia de consolarlo, que calia
estimarse molt los una als altres, y no era de boa minyó fer cap malifeta al amich. y que ai aixls obraven
al cap dal mes donaria un premi al que més ho hagués
merescut, premi consistent en un paperet hont hi
hauria escrit lo nom del noy ab lo caliticatin de bon
minyó.
S'esdevingné qu'un dia, a la porta d'estudi, un nen
caigué y's feu una mica de rescada a la cama. En Joanet ho" vegé y tot seguit hi anit a consolarlo, y'l porta
a la presencia del senyor mestre, perque'l guarís, No
veus qa' això no es res, que ni '1 xicot plora tant
sols? No sé perquè li portes al senyor mestre.—Mes
repensantse un xich, tot seguit replica—ja ho sé, perquè sàpiga qu'ets bó...
Y fou aixls, p.-r acte caritatiu, fet en la persona
del noy més rich d'estudi, obtingué en Joan, de mà del
mestre lo premi de bon minyó.
Mes als pochs dies s'esdevingué que'l fill del porter
havia perdut un llapic, y febentho en Joanet y trobantse a mancar lo seu del mol pensament ne va fer
obra y comeuçà a maltractar al tal noy, dientti mil fastichs y fentli burla perque'l seu pare escombrava l'escala y pati d'estadi, y que tots los de casa seva feyen
tanta cara de perduts, que bé's veya prou que no tenien tots p l - diners per comprar un llapic, qne
per aixó robava'l d'algún nen-, que per fer Uls fets que
no «alia que hi anés a l'escola.
Aquell pobre uoy, veyentse maltractat y seuc culpa j no poguentshi' tornar, perquè prou li teaia dit lo
senyor mestre qu'ell tenia de callar sempre, esclafi a
plorar, més de coratge que de pena...
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Sentir les baralles en Bamonet y anarhi, tot fou
ha, donant per tota rahó ona bofetada a Joanet tot
dient li: —Embasten) ! deix estar al pobre M O T . també
me li vaig jogar jo'l llapiç a petacons y també 1 vareig
perdre y no ho faig pagar a ningú. .
Y . sentint los crits •l··n fiamén, va sortir lo senyor
mestre, |ue castigà s Ramonet p e r basca-rahons,
fent retirar al noy del porter, donant nna petita recompensa a Joanet per consolarlo de l'ofensa que havia rebat per part del sea aiinch. que li havia dit embustero, tot ho va arreglar en un moment.
Mes diu que en Bamonet, d'ença d'aquell dia reya de
gust quan veya donar títols de bon noy... o de noy
de be'...

Olaria DOCT}HfiBCH

L o t r e s o r dels pobres
Venim de lluny, correm lo món
com una inútil refusalla,
lo sol que surt y'l sol que's pon
ens van teixint nostra mortalla;
som lills del temps, llurs de la vida,
la compassió se ns ha glaçat,
guaylem l'abim que sempre'na crida,
i abiïn del ser abandonat;
seguim la via tenebrosa
que ha d'enmenarnos al dolor;
jamay l'estrella venturosa
sabrà donarnos resplandor.
Totes les xacres repugnantes
al feble cos s arraparan
y les idees fecondantea
de nostra pensa fugiran.
Obrim la mà rublerts de pena.
fingint lo rostre adolorit...
represemtem tràgica escena
devant del públich escullit;
Serem exotich receptacle
de graus baixeses mondanals
y pencarem ab lo miracle
qne ha de gorirnos tots los mals;
tot ens enutja y empresona
y ens aclapara amargament,
som com I esclau que uo ambiciona .
les alegries qne pressent...
Escorcollem tetes les terres
meteix que ardits descobridors
que sols desitgen les desferres
de la gran festa dels senyora;
les ilusions no'n* esperonen
ab lo poder d'un via anhel,
les nostres vides se morforen
senç ovirarrlarO en lo cel.
T ab lo calin d* la pobresa
que fa del món nostre casal,
som la famiiia més exlesa
d'una gran pàtria universal;
y tenim dolces alegries
qne foragiten noslr9 dol;
iruhiin la vida lots los dies,
la llibertat... la llum del sol. .
Y en la misèria qu'ns devora,

som l'home altfvol... triomfant...
som richsy pobres,... tot alhora.,
forces qne viuen reposant...
Quan ha esclatat la primavera
y la natura ha rt-florit,
no es pas l'amor nostra quimera
ni encén la llama en nostra pit;
los braços saben enrondarse
a cossos joves y rohenta,
y ab les manyagues abrusarse
desitjós dolços y punreuts.
fci no trobem a la estimada
cerquem la dona que'ns complau,
y ab lo petó y ab l'abraçada
a nostres ànsies posem pan...
Servem la joya del somriure
com ritme màgích de passions;
tenim terrer ben ample v lliure
y'l goig ens obre 'Is horitzons.
L'impuls cercola en nostres venes
con nn tresor omnipotent
qne allunya càrregues y penes,
y'ns sembla'l sol méi esplendent...
Anem seguint lo romiatge
que ns ha traçat lo toll destí.,
lo nostie xorch pelegrinatge
es nn calvari sença ff ..
D'un punt a l'altre de la terra
gosem d'extianyes impresions;
lluyteni ab fè per la desterra
que'us donaran los homes bons.
Mes a la taula de la vida,
plena de ditxes passionals,
Natura mare a tots convida
senç diferencies socials....
F r a n c e s c h O ü I V H S SICDÓ

CRÒNICA Y COMENTARI
Retallem d'un article d'en Prat de la Riba, publicat
a La Veu d* Catalunya:
«Pensemho plegats també, pagesos de Catalunya,
que tant eulayrada missió heu exercit en la vida de la
nostra raça. ;,í'er ventura uo esteu interessats tots, fortament interessats, en que's mantinguin y progressin
aqueixes aglomeracions de població que l'indústria crea?
I Per ventura no us lo trobeu tota, en major o menor
proporció, lo benefici de l'indústria en l'aament de valor dels productes de la terra, del prea de les rostres
finques, del lloguer de les rostres cases?»
Senyor Prat, no ral a badar.
Per ff, després de tantes tacades de bombos y platerets, ha sortit Or y Grana, lo periódich feminista escrit
psr dones catalanes.
Lo tal periódich, fet per quatre gats dels frares, ha
resultat del tot divertit. Ab qnatre retalls d'aqnl y
d'allà, ab qnatre ninots aprofitats de periódicha de casa
y extrangers, los alndits s'han sapigut conjuminar un
número que ben be ral los 10 cèntims que'n fan pagar.
Desde la memorable Perdiu ab salsa que no s'havia
fet una broma tan galdosa a Barcelona. Només es de
doldre per les dames.
L'all re dia una tayfa de lerrouxistes, encalabeinats
pels vapors d'una meritnda republicana, segnla les torres del Putxet fent retirar delies les banderes catalanes.

CATALONIA
L'atreviment de qnatre perdularis, d'g«e estol del
més impune vividor, no ha tingut encara'l correciu, ni
creyem que'l tinga, perquè'ls encarregats d'aplicarlo
esperen segurament nons atropella d'aquesta gent forastera y insana.
,; Àhont ea la energia dels nostres concellers en
aquestes ocasions y en altres semblants que per desgracia sovintegen ? No tenen sentits? Semblen uns enviats del centre.
.; Espereu potser que un dia'l poble's fassa 11 justícia
pel seu compte ? Aleshores vindran noves repressions
y'ls que rebran, estiguemne segurs, no seran pas los
culpables ; aqnets ja ho saben que conten ab la
aquiescència dels de dalt.
En les planes de SI Pohe Català s'han denunciat alguns abusos que's cometen als Jocbs Florals. Nons sorprenen.
Los certàmens literaris s'han convertit de molt t«mps
ença en verdadersjoeAs. conservant l'encartronament
per fora y dnhent la informalitat a dintre; essent no
mes fomentadors de mitjanies y de nnlitats; constituint
l'entreteniment d'uns quants divertits.
En la ultima reunié del còs de adjunts, se tractà de
reformes, se tractà de adaptarlos al esperit modern,
robustintlos ab una organisació seriosa que fos una g a rantia pels vers poetes casi tots allunyats d'aytals certàmens.
Esperem que's farà així, puig en altre cas, tenint en
compte que lo vell y inútil destorba, lo més rahonable,
lo més patriótich fora suprimirios.
Donem les gràcies a tots los periódichs que s'han
adherit a la nostra idea de construhir la làpida dedicada a la memòria del desventnrat poeta Antén Isern,
especialment a Llevant, de Sant Feliu de Guíxols.
En la biografia d'en Teodor Llorente, publicada al
número anterior, s'escaparen algunes errades, algunes
de les quals volem esmenar en atenció al autor y als
lectors.
A l l í hont diu «festes humanes» deu dir «gestes humants»; allí hont diu «res extranger en que tant» deu dir
tde's autors extrangers que tant bé>; allihont diu « a y gfles eunfridores> deu d r «aygUesenriquidores», y allí
hont dia cetnicament artlsticli» deu dir «etnicament
artista».
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(RELACIÓ)
Allà molt Maní. en ignorada serra,
alça'l bell cap el Mootsalvat gloriós;
nia en ton cim un temple, y en la terra
no's veu ningú més gran y més hermós.
Una copa hia en ell de virtnt rara,
guardada com tresor el més preuat,
tesor que uu jorn als homes, purs encara,
pels àngels del Senyor fon abaixat.
Cada any, del Cel devalla una coloma
per renovar sa gràcia y esplendor.
; Es lo sant Graal y sou potent aroma
dona a sos caballers sagrat ardor.
Aquell que té la glòria de servirlo
gotja un pod»r estrany y sobrehumà
May les arts del infern podran ferirlo;
sa mirada, només, lo mal desfà.
En sa gloriosa y benhaurada empresa
defensant la virtut, l'honor y'l dret,
no perdrà sa invencible fortalesa
mentres sabut no siga son secret.
Tots, al lluytar en eixa noble gu»rra
lo mist -ri paurós debem gnardar,
qui una parania d'ell diu a la terra,
al punt meteix la deu abandonar.
Ya sabeu tots la desitjada historia.
La ll-v. en ml. cnmpilda té de ser.
Mon pcre Parsifat reina en sa floria;
soch Lohengrin. son fill y caballer.
Theodor U U O R E N T H

Sabpm que'l ;C%-cul! s'ocuparà de nosaltres aquesta
setmana a propòsit del drama d'en Puig y Ferreter Arrels mor/es. A i x > ens obliga i retirar lo que pensàvem
dir d'aquesta obra teatral y de la ten lencia del seu
autor. Esperem coneixe'I parer d'aquestes llumaneres
de nostra dramàtica per després dirhi la nostra.
S
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Concurs

Fins al sortir l'anterior follet! no s'havia en aquesta
Keíacció rebut cap etimologia justa de la paraula Pelibre. Sols es digne de tenirse en compte per lo ben pensada li que envià'l senyor Joseph Forn, de Vich.
En quant «I concurs de poeúa, atenent a alguns es-
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per perpetuar la memòria del poeta Antón
Isern, en lo cim del castell de Burriach,
lloch hont morí,
Pla» Cts.

CATALONIA
1. V . Colomines
Francisco Salóm
J. Plana y D.>rca
Franch Miralles
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criptors qoe'ns ho han demanat, queda aplaçat fins al dia
20 l'admissió de composicions.

Imp. Catalana, Univeriitat, 47
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Vocabulari completissim
#

DE LA LLETRA Ç *

Obra importantíssima, sola en son genre, la qual conté
passat de mil paraules que en lo llenguatge català escrit cor
rectament deuen començar ab la lletra Ç, les quals havien
caygut en desús o 's començaren ja a escriure incorrecta
ment desde son principi y que per la correcció, bellesa y
significació de la nostra llengua, deuen tornar a instaurarse.
Tots los mots van acompanyats de la seva corresponent ex
plicació y de llur etimologia grega o aràbiga, que són les llen
gües d'hont provenen dites paraules.
Forma un elegant facicle extret del Diccionari Popular du la Llengua Ca
talana que pablica la casa Francisco Baixerias, per

Joseph Aladern
Pf*eu: 1 Peeeta

