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REDACCIÓ Y ADMINISTRACIÓ
Carrer de la Universitat, núm. 47, baixos
de paper escrit que conté tot un immens tresor arramassat durant tota una vida de pelegrinatge y d'estudi fervorosissim, encaminat a
reconstituir lo llibre esplendorós del nostre
idioma, quines fulles volaven esparramades
per tots los indrets de la nostra terra, i Perquè alguns d'aquestos espigoladors pacientissims no busquen lo camí dreturer per arribar
al niu de la nostra llengua? \Quin destorb,
quin entrebanch los en priva ?
Fa quinze anys que'l sabí bibliotecari posava prop de son despaig una taula a la nostra
disposició hont ordenàvem y redactàvem los
nostres travalls preparatoris del actu?l Diccionari, cants populars, rondalles, milers de
corrandes, e t c , y ell, curiós y entusiasta,
ens ho mirava ple de geig. tot recordantnos
los seus, los que havia recollit, en nombre fabulós, quan la força de la joventut apoyant
a la del entusiasme, l'empenyia planes enllà
y se. res amunt en busca de lo meteix que nosaltres li presentàvem y ho contemplava com
un golós hauria mirat un cistell de fruyta
xarmosa collida- als horts llunyans, al quals
ell ja no podia anar.
Més de quatre vegades, al contemplarme
E n DDarión Aguiló
prim y esmarlit, sença color, temé per la meva salut, y ell que coneixia per experiència
l'esforç d'un travail aixis fet ab entusiasme
Un dia escriurem una biografia extensa
y febre, m'arribà a dir que'm moriria.
d'aquest home excepcional, d'aquest revisEll temia per mi y jo. ab més fonament,
colador insigne, la quina obra superba roman
temia per ell, car los temps havia blanquejat
encara inconeguda per culpa de tots.
completament s*n venerable cap d'apostol,
Menties apòstols y fidels del renaixement
y de vell ningü'n passa. Y's morí al cap d'alde la nostra llengua s'afanyen en buscar per
guns a n y s .
Ics planes dels vells llibres y pels recons de
Frisós per conèixer lo seu immens tresor
les nostres montanyes los brins oblidats de
la nostra parla, com los buscadors d'or les recellit durant cinquanta any?, diterentes vegades vaig preguntarli perquè, ara que's trogrogues pellofetes entre un. mar de çorra, inbava ja en repòs, perquè no publicava'l seu
concients, desmemoriats, o exemps de bona
gran r»cull de llenguatge popular, y semvoluntat, no saben nue aquí a poques passes,
pre' ro contestava textualment:
en un pis de ... i·iutat nova, hi ha un gavadal
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—Aquesta feyna ja no es per mi. J a ho
publicaran los meus fills quan jo siga mort.
Comença ja a fer anys que'l venerable patriarca de nostre renaixement passà a més
tranquil* existència, y'l seu tresor, recollit
ab tan d'afany, resta ignorat, i Què fan los
s e u s fills de DO atendre la santa voluntat del
pare, reclamada per tot un poble ?
Es hoi a ja de que. s'ergeixi per sobre de
tots, com Gullivert entre pigmeus, al colossal y venerable figura del gran mestre, del argonauta que senyalà al horitzó blavench la
nova terra, que reculha d'entre desferres la
clau d'or del nostre renaixement, la llengua
perduda.
doseph

ALiADERJS

« Hi ha n i , camí de vinyes, »
m'han dit, no cal que'm dignen
res més peranimarme.
Passa un camí de vinyes sota un esplet d* sol
n o té pas comparança ab cap altre bellesa,
y per aquell qui pensa no hi ha millor consol.
L'aspecte d'una vinya té tota la g r a n d e s a ;
té tpta la delicia. té toc l'ubriagameot
De loesguart m é s ardent.
c H i ha un camí de v i n y e s *
m'han dit. J o estich content.
Demà vaig cap al Sol, cap a la Llum, cap a la Vida !
é? de
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Demà vaig cap al Sol. cap a la Llum. cap a la Vida.
Demà deixaré la ciutat malehida.
M'han dit que a n'allit dalt hi ha uns bermosos boscos.
M'han dic q u e a n'alia dalt hi h a uns sublims paisatges
y unes montanves altes, plenes de verds y cants,
v tot d e papallones lliurades dels infants.
H'enduch berrei ben ample
y un bon bastú d e roure,
y un cor plè d'esperances
v un cap plè d'ilusions
M'enilnch unes quartilles
qu'ara són totes blanques;
v e y à m si quan les torne
hi hauran força cançons.
Demà vaig c a p al Sol. cap a la Llum. cap a la Vida.
M'en vaig a respirar los grans perfums.
Demà deixaré la ciutat malehida; ,
quan ella se desperte jo ja'n seré molt lluny.
N o sé pas si sabré explicarvos lo que sento.
Es una emoció forta qne may havia sentit;
tantost me dona calma, tantost un gran neguit.
P e r una part, voldria que l'hora de partida
arribés prompte, prompte, que fos ara meteix;
per altra part, voldria que tardés força, força,
perque'l goig durés m é s .
Anar a la montanya ' Oh bella perspectiva !
oh goig incomparable ! Oli ànsia de tants jorns!
Anar a la monlanya euclou tot un poema t
7 sobretot pensarhl. es ona empenta al cor !
Les coses q u e DO'S tenen són sempre m é s preuades;
les coses, q u a n s esperen, desperten més amar !

La vinya es tota ardent;
la vinya es temptadora,
dessotà'l sol rohent.
Dessota del cel blau,
la vinya s'hi e x t é n
voluptuosament.
L'anyada ha sigut bona
y Is truyts esmeragdins.
Kellúllen plens, iniiats,
par entremig dels pàmpols,
per entremig dels ceps
Lascius. recargelaCs.
Lo sol lluu esplendorós dessota de la vinya
y ompla de llum los graus dels temptadors rahims.
Tot crema. L e s cigales rondinen sa complanta
y un alè d'ayre rebi ab sa banal carícia
fa extremir de delicia
La vinya luxurianta,
La vinya es toia ardeat.
La vinya es tempCadora.
Dessota l cel rohenC,
Dessota del cel blau ,
La vinya s'hi e x t è n
Voluptuosament.

Albert

ALBERT

TORREbüAS

doves tristos
*
y vells alegres
Un cop més me cal prendre la ploma t n
defensa dels joves, y no serà aquesta l'última volta que ho fassi car jo, sumament irrespectuós ab tot home que no sàpiga desprendre del passat mentider, plé de tradicions—mòmies,)- d'idees—espectres, es a dir,
ab tot vell, tinch de defensar sempre als
jovens, germans meus, que vihuen y llu v e n
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en plè ambient actual mirant envers l'aveA més a més, no vol dir que s'es pessimisnir, oblidososdel passat.
ta, lo fer usa obra pesimista. car !c qui la fa
Lp senyor Agulló j V da!, Mestre eu Gay sení lo goig de air la veritat y fa obra feconSaber, segon9.m'han dit, Dublícà fa dies; un díssima per la empenta, pel socrach que
articíe ab o títol de «Los joves tristos», en lo dona, contra'ls quins, los forts pla bé sabran
quin caricutureja a la joventuJ a nual (en la reaccionar. Sí,l'obra pessimista es sovintmés
quina hi veu potser lo senyor Agulló una feconda que la optimista; car l'optimisme
hostilitat més o menys latenta, una amena- quan no es actiu, agressiu diríem, pera desça, potser...),y s'esforça en posaria en ridicol fer lo que 1 pessimisme senyala, l'optimisme
y vinga parlar dels joves senç compendrels se torna'l pitjor dels narcòtichs...
(i es n a t u r a l ! ) acabant per ferloshi avinent
L'obra del jove, sempre, sempre, sempre
que la vida es bella (deuria csserne senyor es feconda; perquè es mou en plena actua'iAgulló?), y que ell, que ja va per vell.segons tat, pei que apenes té passat lo jove; es irresens diu, y altres com ell, encare senten al pectuós pera ell perquè se sent dominat del
ccr fiams de jovcnesa, y qué sé jo qué .. present...
Ah ! y ademés després de repetir unes quanPer això, que no'ns posi'l senyor Agulló,
tes vulgaritats manades retirar fa temps per com a exemples a's telis o als que van per
cursis sobre les «boyres y'ls autors del Nort»,
telis; que no ho fassi pas; perquè ab comptadiu veure un pervindre molt negre preparat des escepcions, l'obra dels vells quan no es
per aquets joves...
perjudicial o fa nosa, es inútil repetició de
No soch gens aymant de la tristor; ants me coses sabudes, o feble imitació de coses noplauria en extrem trobar qui podés mírarho ves ab fons vell. Perque'l vell, ab imatges
tot, tot, fins la mort inevitable, ab lo front y sentiments del passat teixeix un vel al
altívol y'isomris als llavis... Endemés.crech travers del quin mira la realitat actual.
que l'article del senyar Agulló s'ha enderreNo vull citar exemples; me sento condesrit d'un bon grapat d'anys. Perquè, hont són cent perque'm sento plè de rahò Sí; l'obra
los joves tristos ?
dels vells es xorca, perquè tota ella's mou,
Jo miro al entorn, veig als capdevanters malgrat ells, en plè passat. En demés, quina
de la nostra joventut literària y artística, trista y xorca alegria la dels vells... això
l'Eugeni d'Ors, en Puig y Ferreter, en Car- quan no arriba a ésser socialment perjudiner, ;en Pahissa. en Diego Ruiz (ben nostre cial... pera demostrar això tindria de sortir
aquet, malgrat no ser nat aquí), y altres y me un xich de les esferes del art y parlar
altres... y com més m'hi fixo més Vaig con- dels vells d'altres esferes.. (Oh un vell alevencentmede que'ls joves tristos són, avuy, gre... y rich!)
una escepció.
Finalment, convindria aconsellar i. toc y
Ara, de joves seriós sí qu'en trobo, abundant- sabent la inutilitat del consell), al senyor
ment. Es a dir, joves més conscients què'ls Agulló y altres senyors, que, per favor deid'ahir, d'intelligencia més complexa, sòlida- xin estar aquets tòpichs contra'ls autors del
ment culta, plens de voluntat y d'ardidesa, Nort y les boyres, etc. Xo n'hi ha d'autors
que miren l'art ab relligiosa serietat, que del Nort ni del Sud: hi ha sabis, filosophs, exobren seriosament y pensen seriosament que perimentadors, artistes, que descobreixen
la vida es seria. Per aquets escrigueren ses veritats, que lo meteix ho són pel Nort que
obres potentes los Carlyle, los Emerson, los pel Sud. Y quan una veritat es prou potenta
Ibsen, los Nietzche... Suposo que no'ls deu y clara es pueril y ridicol mirar d'hont vé.
confondre'l senyor Agulló ab los joves tris... Y no temi'l senyor Agulló pel pervin
tos...
dre que portaran aquets «joves tristos». La
Després y en nombre molt més reduit (oh! seva obra va sent cada dia més feconda,més
molt més que en los temps del senyor Aguiló), intensament expansiva, més serena y més
trobo algun jove trist, mes ab una tristesa sòlida. Convencis de que'l jove trist, tal com
d'aquelles que fan dir a l'Anatol F r a n c e : ell lo pinta es una excepció y que encara que
«L'enuig dels poetes es daurat; no'ls planyeu no ho fos.val mil voltes més 1 obra d'un jove
massa. Los que canten saben encisar la prò- trist que lad'un centenerltirant pel capbaix)
pia desesperació; no hi ha màgica com la de de vells alegres...
les paraules. Los poetes s'aconhorten ab
üoseph F E R R A N Y C D A Y O R A Ü
imatges com los nens.»
Y, finalment, rarissimament netroboalgún
aixafat pel pessimisme; cs algun infeliç perseguit per la fatalitat, feble rera reaccionar,
pera comprendre que '1 pesimisme es sols
lo primer grau de la evolució progressiva.
A voltes se tracta d'un malalt... Y, encara,
d'aquets, l'obra es feconda, perquè senyala
mals exagerantlos, fentlos veure als més
curts de vista, y si ells han estat febles pera
remeyarlos, d'altres ne vindran que acabaran sa obra, fentho
;

A MON

FILLET
Cançonet»

A « Joventut»

Sembla qu'era ahir,
ahir que vas néixer;
sembla qu'era ahir
y aruy any compleixes.
Te'n dius Jesuset
y a J E S Ú S li'n sembles;
te'n dius Jesuset
y com E L L rosseges.
Tens lo cabell fi,
mes fi que la seda;
tens lo eabell fi
y d'or, com la xeixa.
Tos ullets tan vius
me semblen estrelles,
tos ullets t a n rius,
tan replens y negres.
Nasset xiquerret
y boca de merla;
nasset xiquerret
y d e n t s com perletes.
De nina talment
semblen tes manetes;
de nina talment
tos panets pareixen.
Ets tot grassonet
y blanch com lleteta;
e t s tot grassonet.
j o g a n e r y alegre.
Fs com cant d'aucell
l a teva veu tendra,
es com cant d'aucell
que a cantar comença.
Ta marona't pren
y ' t dona mametes;
ta maroua't pren
y't besa y't fa festes.
T'adorms pocb a poch
nant fent «ball manetes»
t'adorms poch i poch
en la falda d'ella.
T e posa al llitet
cantant cançonetes,
te posa al llitet
y somrient quedes.
Te'n dius Jesuset
j a J E S Ú S li'n sembles;
te'n dius J e s n s t t
y com E L L rosseges.
Li'n sembles de noy
d'hermús, prenda meva;
li'n sembles de n o y . . .
;si d'hom li'n semblessesl...

Joventut, en un excés de delicadesa, s'extranya de que
publiqués la meva contesta als insults que m inferí en
Miquel y Planas, senç esperar que l'hagaés insertada ell.
Joventut denria pensar que aque.-tes formalitats es costum guardaries quan se tracta de qüestions literàries,
qne sols afecten a lo que deuen afectar, això es, a l'obra
literària, però qne si un hom, estantse a la porta de sa
casa, passa un mal edacat y li diu quatre porqueries a
la cara. no esperaré a conteslarli quan torni a passar
pel carrer, sinó que ho farà desseguida y en la forma
que reclami la calitat de la ofensa rebuda. L'insnltador
no té dret a reclamar delicadeses en t'ofès.
Lo critich de Joventut insultà a l'autor d'una obra
que ningú li havia enviada, y ho fen e n nna forma que
seria la vergonya de la critica si aqni lingnessem c r i t i ca, y per això jo he contestat als insults, no a la critica,
no al critich. sinó al insultador.
Lo senyor Miquel y Planas, pot fer nn estudi a conciencia de la meva obra, pot arreplegar tots los lapsns
imprescindibles en tota obra llargulssima y d'una n a t u ralesa tan complicadtssima y delicada com es un Diccionari d'una llengua, tots los descuyts, totes les incorreccions pròpies o copiades dels altres, totes les errades
d'imprempta, pot callarse totes ses bones qualitats, pot
fer tot això y molt més qne jo no puch pensar, perquè
gràcies a Deu, no són aquestes les meves inclinacions,
es feyna que no li envejo, mes no oblidi que en Valbnena
té escrits nna barbaritat de tomos lent lo meteix ab lo
Diccionari de la Rey al Acadèmia Espanyola, y es obra de
nna quarantena de sabis.

Imita'l en tot,
es Font de Puresa;
imita'l en tot
a n'Aqnell Gran Mestre.
Tan com sigues Gran
del Bé dona exemple;
tan com sigues Gran
llevor d'Amor sembra.
«Pau y Germanor»
que siga ton lema;
«Pan y Germanor»,
homes de la Terra.
Fnaneesch
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Faci tot això. es molt lliure de ferho, però no oblidi
execatarho ab lo respecte personal '{ae tot autor se
mereix, y no oblidi tampoch q n e ell també té obres publicades, que en son més curt nombre de planes, bi podríem tal vegada trobar quelcom que no escusa lo e x t e n s del travall ni lo complicat de la matèria de que
tracta.
Ks curiosa la manera com Jotcutut
entén la justícia:
de la publicació de la meva justa defensa ne feu àrbitre
al senyor Miquel y Hlanas; de la contesta que puga fer
aquet senyor a CATALONIA amenaça obligarmhi a la
forca. Ja ho veurem.
Respecte al meu llenguatge, sols recomano a Joventut, que faci'l favor de repassar lo que ha dit del Mestre
Nicolau, d'en Domènech, de l'Ignasi Iglesias, d'en Russinyol, d'en Sunyol, d'en Marquina, d'en Sanpere y Miquel, d'en Narcís Oller, d'en Roca y Roca, Puig y F e r reter, e t c , etc.
En quant al meu amich director de Joventut, ab tot
l o respecte que's mereix, no puch menys de ferli observar que podia esperarse més de la seva gestió en aquest
assumpto, evitant lo men llenguatge crurru corregint
avants lo del seu company, q u e no tenia rebuda de ml
la més petita ofensa, quan jo pucb escusarho en la j u s t a
indignació del insultat. Recordis que no es aquesta la
primera vegada que i s sens critichs s'extralimiten procurant rendir pels atachs més violents al qui animat
per l'estudi literari, mereixeria, quant menys, veures
encoratjat y dirigit per bons concells, segons los més
rudimentaris principis de la critica.
Aixó fa qus desde aquest moment no noguera mantenir cap mena d e relació literària ab Jor t'M. Facin vostès to qne tingneli per convenient, que ..usaltres farem
també lo nostre y'l publich jutjarà.
Joseph
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Castell y Ciutat de Càller
n
Ua

Conquista

de

Sardenya

(Continuació)
D'altra part, escrivia al Rey lo Governador General: que los Pisana de Càller
havien mort alguns dels seus soldats; ésser
de cada dia los entopos y les baralles; privarse als catalans tot tràfech a dins del
Castell; buscarse dels fingits vassals, lo
que no més faltava per la rebelió, és a
diure: l'oportunitat.
En tal remoure de coses, lo rey, sabent
ben adintre, que volien diure aquelles gares
enviava a la volta de la insula, Bernat de
Cespuiades, son vis-almirall amb dotze galeres; y aquestes, topantse en los dos navilis de Pisa que portaven vitualles pel Castell de Càller, se n'apoderàren. D'aqni la
guerra, no més amagada, esclatava també
en Pisa, hont se posava la mà demunt les
persones y les propietats dels catalans.
Mentres que passava aixó, les enemistats
entre l'almirall Francesch Carroç y Ramon
de Peralta, general de les tropes de terra,
posaven en perill la seguresa de la victorià
ma aquestes inimistats no perjudicaren,
ja que lo meteix infant, cridant a la sua
presencia los dos capitants per haver rahó
de llurs malifetes, los privà de les dignitats
que los hi havia donades, enviant al comàn
de la roca a Don Felip de Boyl y a capità
de les naus Bernat de Boixadós, proclamat
poch després al suprem comàn de la insula.
Y així Alfons, en 1326, amb l'adjudà del
Jutge de Arborea vengué en poder de Sardenya, fent recotíeixer dels Pisans la sua
supremacia.
Los mereixos Pisans, aborrits més que
may per l'Infelis defensa de llurs oposada
contre 'ls aragonesos, s'abaixàren a proposicions de pau. Enviats a tal li en Bar-

celona llurs missatges, oferiren de abandonar lo possediment de la capital, objecte
d'intermidables dissidis per abdues nacions.
Entant que 'ls novells capitans, enviats
del Rey en la insula, estriny ien sempre més
vigorosament l'assetje del Castell de Càller,
se venia, entre les dues parts a un amistós
acord: de manera que fossin anulades les
recíproques exibicions de censons anuals;
retornats los presoners; que Càller quedessi
ocupada dels aragonesos, restant en voler
dels Pisans o '1 partirse acompanyats de
un navili del Rey, o l'establirse baix la
jurisdició regia.
Concluhida aquesta pau, lo Rey enviava
novells armats en insula; y 'Is aragonesos,
fermant peu en la roca principal del nou
regne, estranyen ells mateixos de com una
fortalesa de tanta importància, així ben
armada y aprovehida y enmui aliada, fossi
venguda sense majors conflictes en llur poder absolut.
Amb menors treballs se reduhia, de spré,
baix lo domini del Rey, la ciutat y t e r r a
de Sàsser, agitada per les discòrdies esmentades y la desobediència dels marquesos de Malaspina, los quals, pentintse
abans per haver provocat la rebelió y després per haver tengut de abaixarse a la
somissió se assobjectàren en fi, ells també,
a reconeixerse vassals de la Corona.
Lo Jutge de Arborea, per la sua part,
continuava a mostarse fidel amich dels aragonesos, deixant en arbitri del Rey, entre
altres coses, lo de tractar lo casament que
desprès hagué lloch, entre Pere, fill del
meteix Jutge, amb Costansa de Saluça,
parenta pròssima del Rey y filla de l'antich
Governador General de la insula.
Ramon

(seguirà)

Clavellet

De fonètica

algueresa

del c a t a l à ) . Sona, però, en haver, e'sser
nàixcs, pzrdixer; cnanxer, merèixer, y comAccept amb plahiei lo convit que nos vé postos derivats. Sona també en tots los m o del nostre estimat Clavellet, però, primer nossilabs: pòr, sor. vèr, pur, y en varis p o de prendre a tractar dels usos y costums lí s s í k i h s : tresor, fitxer, pudor, major, minor
nostros. més difusament del que hagi fet superior, inferior, ductor, etc
La c sona com a tx en cego, círcul, citadi,
amb los meus mesquins artículs que hé
publicat anys enrera en « La Renaixensa», particela, mentres que se pron. igual que
jo crech necessari de fer conèixer més, en català en los radicals y derivats: cèrcul
als germans de Catalunya y de Fransa, (de bóta), ciutat, repartició. Lo grupo gn
los principals cambiaments fonètichs que sona ny en regno, dign y derivats. La v
ha subit lo nostro dialecto; de manera que final sonaf, donchs, viv se pron. vif\ escriv
qui lligi los meus articula, pugui tendre escrif, etc.
Se callan sempre: 1. la h de obtendre,
una idea aproximativa de lo qu' és l'alabstinència, objtcte y d'altms. 2. La c de
guerès msderno.
Per això, aquestos, seran escrits en lo acte, doctor, directo, e t c , y la primera c
mateix llenguatge oue avuy parla lo pòpul de acció, direcció Així se pron ata, dutor,
assió, diressió. 3. La d de admiració, admide l'Alguer.
En la « Gramàtica del llenguatge algue- nistrar. 4. La p de adoptar, iissapte, baprès » preparada ja de cinch o sis anys y tisme, etc. Los grupos finals elis, ps, ts aonan
avuy ja en curs d estampa, los estudiosos z. Per això:/ocAs, cops, /ets se pronuncian:
poguerà veure totas las diferencias de fo- fo:, coz, fez. La x llatina se pron. s y no
nètica, de morfologia y de sintaxis que exi- may os aigs. Donchs: exemple sona esempra
stin entre '1 català y la varietat algueresa. màxim pron màssim.
Oltre a tot això, per influencia del sard
Per ara, donchs, faré observar las principals règulas de pronuncia algueresa, o tenim en la nostra fonètica un'altro sò que
per millor diure, las principals corrupcions jo no pogueria rapresentar més que amb
la forma gràfica sg. sò idèntich al de la •
de la nostra fonètica.
Vocals: Las vocals se pronuucian com francesa; lo tenim però, en pocas paraula/
en català. Però Ve àtona telo sò de la a t ò - y quasi totas introduhidas del sard: asgert
nica, clara (com en italià) y no may de la (peix), brasgia, brasger, asgio, (deixadesa
esgidpido, esgiamboriat (desaborit), estàs)
ee, de la major part dels catalans.
gionar,
fuisgineri (cendrós), asgiasgio (basExepcions: En certas paraulas, especialment erudita8, ex: generós, gentil, general, tó de moure lo timó de la barca), y altras.En pròxims artículs, dongaré algunes
veritat, realtat, serietat, preciós, e t c , se
nocions de morfologia y de sintaxis alguepronuncian amb e tònica.
La o àtona sona sempre ?i, a excepció resa; de manera que 'la nostros germans
de ocupació, colotronxo, yello, etc. y en de fora, vegin més clarament qui corrualtres paraules erudites, en que pren lo sò pcions ha subit lo nostro llenguatge a sota
l'influencia de forastes idiomas.
de la o tònica.
Las particelas: lo, me. te, se, nos, ne,
Joan Péis y
CQelis
sònan sempre: lu, ma, la, sa, nus, na, y no
may: el, em. et, es, ens, en.
C o n s o n a n t e s : La d y la / intervccàlicas NOVES DE 'LA
PALMAVERA"
se pronuncian r. Així: viuda, cadira, escola,
L'agrupació
literària
que
acaba d'orgaoli; se pronuncian: tiúra, carira, ascòra,
nisarse
a
l'Alguer,
baix
aquest
títol compta
òri. F a n excepció: empoda, adolorit, adaamb
altres
nous
adherits,
quals
noms son
munt, adabaix, espaia, y altras paraulas,
una bona garancia per la nostra obra de
però en número ben reduhit.
renaixensa literària a l'Alguer.
Lo grupo dr sona com a rr. FadH, vidre
Los fera conèixer avuy als lectors de CApedra, sònan: farri, virra. perra. L* / desTALONIA,
no més que per nom. deixant a
prés de 1, c, /, g, p, se pronucia r. Donchs
blanch, clar, flor, inglés, ple', se pron: ells lo de donarse a conèixer per llur talent
branch, crar. /ror, ingrés, prè. La r a é iluetració:
Prof Antoni ignàs Delrio, mestre de clasdevant de una consonant sona l. T aixi:
ses
superiors; - Sr Antoni Adami; - S. Cide art, vert. virtuós, mort, curt, nosaltros
prian"
("ipriani, estudiant: - Maria Agostipron alt, telt, viltuos, molt, cuit. La r final
na
Ca^rosu,
mestra.
dels verbs y dels substantius se calla ( lo
mateix que en totas las altras varietats
Ií. C.
t

s

0
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I Ning-nang I
.1/ meu estimat amick
lo detícttpoeta,
Bmüi
(htanyabéns
Al meu cor. hi branda
una campaneta...
Ai., la c a m p a n e t a !
A b , la campanó !
Qne n'eres de gaya !
Que'n tens de tristó!
Brandaràs que branda,
branda funeral ..
; ning-nang !
; ning-naug I
branda funeral;
la cançó qne canta,
m ompla d'aflicció;
la seva com planta,
no s'acaba may...
; ning nang !
; ning-nang !
no s'acaba, no !
Ay ! quan la mareta,
( qu'era com un s o l )
goytant ma carona.
t'ey.i ana'l breçol...
Ah, la campaneta!
Ah, la campanó !
brandaràs qne branda,
feya'l roscinyol...
1 ning-nang !
; ning-nang !
feya'ï roscinyol;
feya'l passareu,
qn'ajocat, somriu
sota l'ala dolça
qne li dón caliu...
; ning-nang!
; ning-nang!
dormidet al niu.
Quan sotnreya alegre,
plè de jovenesa.
desvetllà una Fada
tota ma tendresa ..
A h , la campaneta !
Aii, la campanó !
Brandaràs qne branda,
era nia ilusió ..
; ning-nang!
; ning nang !
era ma ilnsió. ,
Quan trobà a sa nina.
( nn mati d'Abril)
trilletjant depressa,
deya, ben g e n t i l :
; ning-nang!
; ningjnang !
« Jo no sé'l qne tinch I »
flors corcuada,
nn jorn, la trobi;

7
era ben glaçada !
me fen estremí!...
Ah, la campaneta !
Ab. la caupand !
Brandaràs que branda,
la besava j o . . .
i ning nang!
j ning-nang!
la besava jo.
Mentre la besava
me mirà ben üt...
branda, campaneta,
branda ton neguit !
; ning-nang !
; ning-nang!
l'aucella ha fugit!
l.'ampaneta : calla t
Calla, campanó !
A y ! mon pit s'amara
de pena v doló...
Brandaràs qne branda,
dia, febrosament:
< À Creus qu'a ne la fossa
callaré un moment ?
; ning-nang !
i ning-nang I
callaré nn moment ?
Dins la sepultura,
erta de fredó.
cantar* sens treva :
• No la oblides, n o ! >
I ning-nang !
i ning-nang I
« No la oblides, no ! >

d. P U A N H Y D O R C A

CRÒNICA Y COMENTARI
E n l'Escola Horaciaoa. tindrà Iloch lo prop vinent
dissapte una festa Intima en honor d'en Ignasi Iglesias,
iniciada y organisada pels deixebles de les meteiies.
A jutgar pel programa, promet ésser veritablement
solemne, ja qne a ella s'hi han adherit les. més remarcables personalitats locals, y han anunciat llur assistència
lo més escollit de nostres poetes, pensadors y homens
de ciència, tots units per festejar com se mereix al tant
estimat y conegut poeta
Be s'ho mereix l'Iglesias.
Nostre director agraheix de tot cor les moltes felicitacions que ha rebedes ab motiu de la contesta feta •
la incalificable diatriba que li dirigí'l critica de Joten>"'. ab motiu de la publicació de aon Diccionari
Català.
En la impossibilitat absoluta de contestaries particularment, per trobarse tots los instants dedicat a sa obra,
serveixin les presents ratlles de testimoni carinyós envers tots aquets bons ai<>ichi que lian volgut ferse participants dels seus sentiments.

AVIS
Los que se suscriguin per mig a n y
a C ATA LO NIA tenen d r e t a u n e x e m p l a r de «Los Misteris de la Llengus Cat a l a n a esbrinats> y tots los d e m é s folletins publicats fins al n ú m e r o corrent,
a fi de p o d e r t e n i r complertes les obres
en c u r s de publicació.
Imp. C . Universitat,

i~.—Barcelona

L·lB

Sardenya ,
Catalana
Historia, Costums & Tradicions
moviment inteleetaal CDodenn
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RACTiÓN

CLt H V E L i ü E T

.

a b la colaboració de J o a n P a l o m b a y J o a n P a i s y la c o o p e r a c i ó d e l G r u p o
C a t a l a n i s t a d e S a r d e n y a LA PALMAVERA
— I l u s t r a d a ab fotografies y vistes
d e la ciutat, ses festes, ses c o s t u m s , e t c .
La present setmana y baix aquest títol, CATALONIA comença a publicar una sé
rie d'articles curiosissims y a'tament interessants per Catalunya, referents a la conquista, població y desenrotllo de la colònia catalana de 1' Alguer, descrivint pintorescament y ab tota realitat les costums d'aquella ciutat poblada per germans nostres,
los quals després de cinch centúries d'isolament de la mare pàtria tornen a recordarse
d'ella ab lo meteix »mor que nosaltres, sentint los meteixos vehements desitjós de renaixença que avuy encenen tots los cors catalans.
Ab la publicació d'aquesta obra que constituhirà una veritable y completíssima
monografia algueresa, creyem prestar un servey a la Catalunya rtnaixtnt, esperant
que serà llegida ab gust per tots los catalans amiants de les nostres glòries passades
y de nostra futura reconstitució com a nacionalitat.
Los capítols aniran acompanyats de vistes de la ciutat y de sos alrededors, lo qual
adjudarà a donar una idea més complerta d'aque la anyorada terra, recort vivent de
nostres grandeses passades y tal cc p punt de partida per nostres grandeses venidores.
CATALONIA, donchs, proseguint més animada quemay en sa tasca d'aixamplar
los horitzons dc Catalunya, demana '1 concurs de tots los bons catalans per portar
avant tant noble y • nlayrada empresa-

