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baixos

estudi, sabien lo castellà y l'aprenien ab lo llibre de meditacions del P. Lluis de Granada.
Estudià alguns anys en lo Seminaü de
Girona, però dominantlo les aficions artístiques, montà ab uns quants companys, una
acadèmia ab model del natural. Fou nomenat auxiliar del arquitecte provincial en
Martí Sureda, y quan la acadèmia comeiçava a donar resultats, vingué la revolució
<Je Setembre. Lo dia del pronunciament a
Girona, ell y l'arquitecte provincial, ficats
en mitj de la turba revolucionaria, dintre'l
saló de la Ca*a Consistorial, anaven previnguis y decidits pera salvar un retrat petit de la reyna Isabel II, pintat per en Madrazo, pera durlo al Museu, que llavors
s'acabava d'instalar, quan ne cayffue un
destroçat a punyalades al costat d'en Berga, al meteix temps que vegeren ell y l'arquitecte que'l retrat petit y'l gran, eren
esparracats y portats cap a la plaça, y cremats a la vista dels revolucionaris.
L'endemà de la revolució, tot lo personal
de la oficina del arquitecte, fou destituhit, y
foren nomenats arquitectes y ajudants nous.
En Berga,Jab uns quants companys, organisaren unperiòdich antirevolucionari, però'l
Governador militar, general Buceta, 'ls
amenaçà de portarlos al Cementiri y de iusellarlos allà meteix Llavors se dispersaren
y, en Berga, se'n anà a Perpinyà, Arles, a
(Dibuit <C*% Berga y Boada) Amelie les Bains, a Narbona, a Béziers, a
Cetta, a Montpeller, hont pintà molts quadros y retrats, estant la major part del
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temps ab en Vayreda.'l cèlebre pahisagista.
A Amelie les Bains, contragué estreta
En Joseph Berga, nasqué en la Pinya, amiçtat ab en Bosch de la frinxeria, que
poble de la vora d'Olot. Aprengué les pri- també pintava, però en dita època del 70 al
meres lletres ab un frare exclaustrat que 7 5 , encnra ni l'un ni l'altre, ni tampocb en
ensenyava en català, en una casa del me- Vayreda, havien escrit caai res en català.
Guanyà, per oposicions, la plaça de dibuix
teix poble, y feya traduhir en castellà, y
després del castellà en català, de manera d'Olot, y després de la derrera carlinada no
que tots los noys que eixien d'aquell petit s'ha mogut mes d'aquella vila.
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Ocupat en pintar y en la escola, no li res- que's conplauen en aquestes lluytes brutals
que fomenten 1' instint de la incultura y reta mes que alguna estona per escriure.Totes les indústries artístiques que hi ha a baixen lo concepte enlayrat que sempre s'hauOlot en aquest moment, a n'ell se deuen, ria de teúir del escriptor.
puig ell las implantà, ab la cooperació d'en
No insistiré en demostrar qui sigué lo
Vayrcda, per donar ocupació als seus deixe
primer en insultar; lo públich que'ns ha llebles, entre'ls quals, los més distingits s'ban git ja ho sab ben bé, no cal dissimular ara
espatriat en cerca de fortuna, com es en ab escnsea ignocentes Ademès la lletra dei
Blay, los germans Clara y molts d'altres, eritich enunciant que tornaria a ocuparse de
que honraven la vila d'Olot y la comarca la meva obra solament baix un punt de visde Girona.
Les innombrables peripècies que ha pas- ta cientifüch, regoneix y aferma que avams
sat en Berga en sa llarga vida, algunes se n'havia ocnpat baix un punt de vista
d'elles les explicarà probablement en un que res tenia que veure ab la ciència de
tomo de contes y. articles que està prepa- l'obra, y aquest punt era lo que jo dignarant, y la escena del "Retrato esborrat", no m°nt combatia. Avuy que compleix sa proes altra cosa que una verdadera historia, mesa, jo tambè'm crech en lo dever de replicambiats los noms dels personatges que hi carli ab los meteixos termes, puig vull evitar
intervenen.
en lo possible que influeixin en la opinió púDe seixanta sis a seixanta set anys, frui^x blica uns conceptes que crech del tot erronis
encara de robusta salut y pinta més que may en matèria de llenguatge.
en los encontornsd'Olot, que's pot anomenar
la Suiça Catalana. Y, cosa particular,
La primera de ses afirmacions no'in sord'uns quants anys ençà sembla haverse re
prèn en lo més mínim, coneixia ja'l tarannà
jovenit en l'art, posantse al costat dels nos- del senyor Miquel y Planas per «es obres y
tres pahisatgistes més eminents al interpre- per les obres dels altres per les quals ha detar ab extraordinari acert les gradacions de mostrat entusiasme. Lo senyor Miquel perles perspectives panoràmiques, la frescor
dels núvols, les opulències del vert y les teneix en còs y ànima a n'aquesta generacii
grans tonalitats de la boyra y la riquesa de de joves nascuts a la ciutat, formats a la ciula llum de la naturalesa olotina. ; Y qué tat por elements n« catalans, educats en lecno direm d'eo Berga, com a n o v e l i s t a L o tures extrangeres. molts dels quals ni la
seu « Estudiant de la Garrotxa», fon una sanch catalana t··n·.!: dels seus passats Aixís
revelació, y sorprengué a tothom la delica- donchs la seva compenetració ab Pespertt de
desa d'aquell idili montanyench, que deixa la terra, malgrat les aparieneies, es poch meen los qui'l llegeixen un recort de fonda y nos que nul». Veni.it al punt concret deia
inesborrable melangia. Podríem dir queies llengua que estem debatent, lo senyor Mimeteixt s qualitats que floreixen en la seva quel y Planas entent per llengua catalana
paleta de pintor brillen en los seus quadros
de novelista, hont lo lector s'hi assadolla de aquest migrat conjunt d* vocables escollits
riquesa descriptiva, y d'un sentiment viu y que formen In llenguatge poetich universal,
d'un origen casi evclnssivament mitologich,
penetrant de la naturalesa.
Horms d'edüt e m m Berga valen mil ve- un poch d'ornamental, d'indumentari, le
gades més que molts de nostres joves, que geografich. ets . que lo meteix servien a Horesulten més vells que ell, ai énsemps que raci y a Ovidi en la antiguetat llatina que
dintre quell cap nevat pels anys, hi nien les avuy a l'Heredia o qualsevol dels seus desmés joves aspiracions.
i
graciats uniíadors e i la societat moderna de
ü. F. P.
totes les uncions Per ell, lo mot qn no està consagrat per aquesta poesia de fredor
marbreuca. no pot ésser considerat com nn
element integrant de la llengua. Tota paraula
que no's trobi dintre del seu encarcara; voFi d'una
polèmica
cabulari puètich. es nn idiotisint, un vulgarsR e s p o s t a al s e n y o r M i q u e l y P l a n a s mc,una fornia corrupta indigna de ser empleada per fixar Ks nobles'concepcions de l'esperit.
Per fi.'l seuyor Miquel y Planas, exer- Qui tal {tetïsa me fa l'àfecte d'aquells pobres
cint d« veritable, eaeòr jue humil eritich, s'ha barcelonins danys enrera niie, eni-usteliats en
decidit a acabar per al'à auout havia de co- lo ->eu migrat dialecte ciutal.i. f^yi u burla
mençar, això es, exposant ab tots los res- dels pagesos vigatans, empordanès • - arrapectes tleguis al autor', los defectes que se- gonins per lo seu parlar rvs('<'h '• petint
gons la seva manera d'entendre, perjudiquen enlAticament los seus mots mes casf.ii s en
lo meu < Diccionari Català. « Si aixis ho tò de mofa, y'ls burletes ignot
n
preb.iguc.- fft de cop, ens hauríem entès aviat «•isam«nt al.'ò de que féyèn barln era la veevitant donar greix a certa part de lectors
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ritable llengua catalana y no'l català vulgar.
En Miquel y Planas deuria considerar que
llengua vulgar era la llatina respecte de la
grega; llengua vulgar era l'italià del Dant
respecte'l llatí de Virgili; llengua vulgar
era la de Cervantes, y demés clàssichs castellans de's sigles d'or, respecte la dels sabis encarcarats del seu temps, als qoals demanaven que'ls dispensessins per descendir
a emplear la llengua del poble y no la dels
grans mestres llatins; llengua vulgar era la
de Ramon Llnll, la de Janrae ', la de Muntaner etc., y llengua vulgar PS la d'en Verdaguer, Guimerà, Ruvra. Maragall. Víctor
Caalà. com la meteixa del poema d'en Falp
al que transportà'l llenguatge viu de la comarca del CardonT, y la de totes les nostres
personalitats, car no l'han anada a escollir en
sonets acaderaichs y parna3ians, sinó en boca
del poble rastech, del poble illetrat, dels camperols de la Plana de Vich, dels pastors pirenenchs, dels mariners de la costa, de per tot
hont se trova viu nostre llenguatge, per humil y ignorat y humilque siga '1 reconet,
y qui així no ho faci, may, jamay. arribarà a
dirse Verdaguer, Maragall. Victor Català,
etc. Feyna tindria'l senyorMiquel si volgués
citarme una sola paraula, la més correcta
que trobi en son pulcre llenguitge, que no
siga un? corrupció d'altra anterior. Si creu lo
contrari es que ignora que les llengües noves
van sorgint y formantse per corrupció de les
llengües cultes al ensemps que aquestes passen a la categoria de llengües mortes o escrites, com lo llatí, lo grech, l'hebreu y dem és
llengües orientals, y si'l celtich y iberich que
tant contribuiren a formar la nostra no hi han
passat, ha sigut perquè no arribaren a alcançar la cultura d'aquelles, esdevenint solament cadavres. Ell creo que la majoria dels
escriptors catalans tendeixen cada dia més a
eliminar o exclour- de la producció literària
aquestes formes; ja ho sabem qui son xquets
escriptors que no van a beure a les clares
deus de la llengua del poble; pobre de Catalunya que de les seves obres s'hagués de formar nostre Diccionari ! No tinga por que
cap lexicolech se preocupi d'estudiaries Ses
paraules son ja en tots los Diccionaris d'Europa. Nostre Diccionari se formarà precisament d'aquestes formes vulgars, d'aqueta
idiotisraes. d'aquestos vocables corruptes »b
los quals parla y s'enten lo poble y que vosaltres, moderns cultaranistes, menyspreuen
tan enfàticament.
Ademés si'l critich hagués volgut ser desapassionat y sincer, hauria pogut fer notar
qu quan apareix al Diccionari una paraula
rorrupta essent viva una forma més correcta.
u

l'autor remet cap a aquesta recomanant son
us. manera pràctica de guihar a qui con? ul ta'l Diccionari cap a la casticitat de l'idioma.
Mes ja sé que això no deu demanarse a qui,
com confessa, té l'idea deliberada de fer nnl
a l'obra.
Respecte a la 2.* afirmació, voldria, si es
que pot, que's fes lo carrech de lo que es ui
Di vionari complert en lo qual hi hagen de
tindré cabuda tots lo derivats que no son
so'ament de formació gramatical, sinó que
tenen una significació especial modificant la
forma,'l volum, lo color, la inten-itat, e t c ,
de lo que anomenen o califiquen. Jo no rull
per exouiple, (jue'l Pare Buoska puga dir del
meu Diccionari que ah ell nu's pot llegir a
Verdaguer, com ha dit i* tots los altres, y
tinch a gran satisfacció lo que haja hagut de
recorre a n'ell per saber lo significat de tot%
una llista de vocables que no entenia ni trobava enlloch per fer les seves traduccions. Lo
gran nombre de derivats que té'l català, la
majoria dels quals no's coneixen en cap més
llengua, tots ben vius y usadors, los quals
ens permeten expressar en nostre idioma en
una paraula lo que en los altres se'n necessiten quatre o sis, es una riquesa peculiar nostra y creen que cal consignaria en l'inventari de la nostra llengua. La suposició de que
molts sols tinguin existència teòricament y
no en la realitat del us, naix del escàs coneixement que vostè té de la llengua viva.
Tots, absolutament tots son usats. Això sigué
cansa de que vostè no comprengués lo poema
d'en Falp y Plana Lo Geni Català, declarantlo absolutament mancat de valor; allí hi
tenen consagració literària aquets vocables
qne vostè no ha sentit may en boca del p >ble
perquè per la Rambla HO'S diuen, y en la
obra citada constitueixen un tresor extraordinari segons l'estudi fet pel gran Vògel. Saroïhandy y altre* fllolechs de fama universal.
De 'a tercera afirmació poch carrech ne
resulta p<*r la meva •·i>n. Lo sen>or Miquel y
Plana* obrant carn un antipatich absolutista,
me nega'l dret de contribuir a la reforma
ortogràfica de la nostra Pengua per la sola y
espatarrant rahó de que « vindria » ésser un
nou mo'.iu de 'esnrdre en la ja prou eraraaranya ta qüestió de la ortografia catalana, i
Dupto qne hi hagués ningú més, (y cuydado
que n'hi ha de fanatichs y dèspotes entre noalires) |tt*W h i r ió> uiiçú at*, »epetesch,
qne s'atrevís a formular aquesta prohibició,
digne d'un Torquemada, d'un fra Barrientos
o d'un Car d- totes les Russies Deu s«r terrible per en Mi-jtiel v Planas veure còm de
cada dia se va gencralisant l'us de la ç tal y
com jo la vaig fixant!
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Seguidament lo senyor Miquel y Planas
parla de definicions inexactes, d'etimologies
fantàstiques y d'accepcions grolleres del meu
Diccionari, però's guarda bé de citaries.
Naturalment que n'hi ha. com en tots los
altres, y que 'I Senyor Miquelno tindria altra feyna que copiar a quiy allà per a r r e plegarne unes quantes y provar lo que diu.
però'l senyor Miquel se guarda de ferho
perquè sab molt bé, com tothom, que
aquesta es una trista feyna a la qual no
pot desceiuiir qui en alguna cosa estimi'l
seu nom. Jo'l voldria veure no fent de
drapayre literari , sinó agafant la roba
nova de les meves teories filològiques y
que's posés a esbrinarne'l teixit fent veure
que es cotó lo que vench per llana o seda. Si tal fes, creguim que raod ficaria'l
trist concepte de critich qu'en tinch format.
Al citar lo cas de Mossèn Grandia, que
li retreya. lo senyor Miquel no'l nega,.sinó
que'l referma. Torna a repetir que la immens;! majoria deformes adverbials que
Mossèn Grandia, obté sobre'l paper, no tenen absolutament cap valor fora de la especulació teòrica y Ics califica de codich
de senyals convencionals; Mossèn Grandia se va oferir a felahi veure pràcticament y tindrà molt gust en ferho quan tinga ocasió, cosa que no necessitaria'l senyor Miquel si hagués estudiat més en la
naturalesa que en los llibres lo raodo de
parlar dels catalans.
En quan a l'ús de la ç, cal dir quelcom
més, de lo molt que hi ha per dir d'aquesta lletra, a fí d'encaminar als escriptors
en l'ús correcte d'ella. Lo senyor Miquel
y Planas ne sab lo que'n sab tothom, això
es, que procedeix de la c y té per obgecte
conservar a n'aquesta devant d'a, o, w, lo
sò que té devant de e, i. Això es veritat
en quant aquesta lletra es intermitja o final en la paraula, procedint d'una t llatina dolça ( v g.,
ignorantia—ingnorancia
—ignorança; Vicentii -'-Vicent — V i c e nç,
Martius Mart—Març; y algunes vegades
també d ' u n a c , d, q, x ch llatines. Si es això lo que sab lo senyor Miquel y Planas
de la Ç no tindrà altre reraey qu'escriurela per iot allà hont jo l'escrich, encara que
siga introduir més maranya, com ell diu,
a la qüestió ortogràfica, j a que aquest es
lo ses racional y definitiu fixament
De lo quis'8 veu que uo'n sab res mon
itnpugnador es de la ç inicial. Aquesta no
pot procedir de la i llatina perquè en
principi de paraula sona com en català y
uo's pot cambiar per p . Gom vaig dir r e -

goneix dos orígens: grech o arahicb. Es
de la pròpia y, aràbisra o del X o Z grechs.
Quan es de l'arabich com çurru, pa/rà,
e t c , es ridícul escriureho ab 5, com ho for> escriure comerciant, poeueutho escriure
bé, com los tontos que escriuen mitin poguent escriure míting, y aixis ho fan los
portuguesos escrivint « açafate, açafrao, »
e t c . gràcies a lo qual, o sia al haver s i gut tant cuydadosos de la etimologia de la
llengua portuguesa, té avuy personalitat
pròpia y ben remarcable entre les llen gües d'Europa, y ben contents podríem estar los catalans de poguer alcançar per
la nostra aquell grau de perfecció que li
es pròpia. Si algú alli li passés pel cap
criticar aquella puresa y correcció en la
grafia, seria prea por un poci-solta.
1

Los provinents de la X o Z grechs no
poden oscriures ab aquestes lletrse perquè
lo sò ja DO es lo meieix. Per això lo que
s'hauria d'escriure xirurgia. s'ha f e t a y
sols s'ha conservat lo sò grech en los d e rivatsculies, éVm quirúrgica. En los procedents de Z com zoologia, a nosaltres ens
ha quedat aquest sò conservat pels francesos y italians, sols en poquíssiraes paraules ( zich zach, zero, z-nch,) en casi totes ha passat a ser un sò fort cpm en castellà, y cal escriurel a b o ja que eu català
es la que fa lo meteix ofici que la z c a s tellana, procedent directe de la 2 grega,
puig al escriureho ab z ens obligaria a
violentar la nostra pronuncia Per la rela^
ció d'aquestes paraules, fixes lo lector en
xopa, chopa, copa; xoll, choll, toll, coll, totes vives expressant una meteixa cosa,
cosa mullada, Uoch d'avgua, cn les quals
j a may hi pot entrar la s que tant còmoda
troba'l senyor Miquel y Planas, perquè es
una ll-'tray.sò de naturalesa essencialment diferenta.
Y vé per final la qüestió del pronom
relatiu qui. En això'l senyor Miquel y Planas m'acaba de confirmar en la opinió de
que solament ha estudiat nostra llengua
en los llibres. Com tothom sab es evident
qun'ls clàssichs feren nu gran abús d'aquest qui, encastantlo sovint tant si'l subgecte era p M-sonil com obgecte inanimat,
y això tal cop més qu-? dels propis autors
era culpa dels copistes, lo meteix que se'ls
deu atribuir altres simplificacions de grafia
y acurçament de paraules que no ens han
sigut trameses pel poble Mes veyem s o vint escapàrselshi algun que per referirse a los cosea, que l'instint natura) del
parlar viu los hi dictava; y que feym
aquesta distinció naturalissima y racional
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èna bo prova la literatura trasmesa verbalment, com son les cançons populars,
hontmays'hi ha cantat un qui n'ferintse
a un subgecte persona :
...gut n'es Saot Rauióa
que ha fet li 11 miracle
—,; Que es això que us surt del cap. comte l'Arnau ?
—Males coses que he pensades, moller lleal.
Si n'eren tres tambors...
que renien de la guerra...

Ben al revers pot afirmarse pels exemples de llenguatge vivent que'l poble no
coneixia aquest qui. Y no cal pas pensar
que'l que siga per influencia castellana,
puig al meteix cor de França, a les terres
llemosines. d'hunt partí la nostra cu'tura
poètica ruitgeval, en lo llenguatge del poble lo que ocupa'l Hoch dol qui francès
( v . Raymón Laborda, Li'xiquc timousin.)
lo meteix que entre nosaltres, que ningú
se'n serveix, per més que alguns l'escriguen. i Que's troba en los llibres clàsaichs?
Això només vol dir que forma part del
llenguatge escrit y may podem apoyarnoshi per deduirne que'l poble aixís ho'
deya. Si un llibre modern d'aquels impresos ab l'ús y abús del qui va a pararà
mans d'un extranger desconeixedor de la
nostra llengua viva, pensarà del pob'e català d'avuy lo meteix que'l senyor Miquel
y Planas pinsà del poble català de l'Kdat
Mitja, y efectivament, aquell gramatich
extranger s'enganyarà de mig a raig perquè aquest qui pronom relatiu agent, es
sols una fornia d'escriptura arcayca que'l
poble no ha conegut may en son llenguatge viu. r*-8ücitada sols per uns quants erudits afanyosos de fer lo sabi en aquestes
nimietats no poguentlo fer en altra cosa
més sustanciosa. Aquesta es ma contesta
a la resposta científica del eritich de Joventut; si altra ciència del llenguatge no
posseheix. ja li asseguro jo que aquesta la
pot ben embolicar ab una fulla de pi.
Tot això va dit humilment prenent de
bona fè la critica del senyor Miquel y Planas y'ls s^us companys. Kn mon interior
me queda'l dupto de que tal volta no
obrin impulsats per cap fi noble, menats
per l'idea preconcebuda de voler fer mal
per segons fins, guihats per l'orgull y egoisme propi o agè que creu qu? sols se pot
ser gran aplanant al pròxim, que no hi
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pot haver dues botigues d'un meteix genre en un meteix carrer, o que quan són
dos a passar ••per un cami estret, per no
ferse nosa mútuament, l'uu o l'altre té d'anar de dalt baix del cingle. Per tots hi ha
espay al món.
Joseph A L i A D E R N

Al hostal del Bep
Al amich Ricart Sicr*

Donzella que l'haura
serà l'esposa meva
A dintre l'nort del Rey
n'hi ha una font molt fresca,
tota nina que hi beu
de rosa's fa poncella.

A

•

—Bon jorn, Bep, ab l'hostalera.
Quin dia més cru'ns farà!
tot jnst clareja y ja neva.
Si'm deixessin calentar!...
Si la burra a'ne l'estable
me la volguessen entrar,
desblanqniçarla nna miea,
darli un grapadet de gra!...
Ja hem fet vi» de mitja hora,
la neu ens ha enmantellat
—Moliner, bon traginayre:
com tanc mati avuy fen cap,
si lot just trenca l'anbada
V de neu ja n'hi ha dos palms?
—Hostalera, la mestressa:
camf del moll haig d'anar,
que porto dos sachs de sègol
y un més petit, qne es de blat.
Quart som sigut fora'l poble,
se'ns ha posat a nevar.
Prou buscàvem porta oberta,
mes no l'hem trobada pas.
•VI passa enfront de la vostra,
som vist U n i u dins al hostal;
com ja de fret tremolava,
m'he decidit a trucar.
Perdoneume, l'hostalera,
si tantost n'ereu llevats.
—Moliner, bon traginayre.
ja n'havia encès la llar.
AgaTeu la Unmanera,
que a dintre no slu veu pas;
si la llar no crema gayre
més sochs hi podreu posar.
Moliner, bon traginayre,
anensen prest a escalfar.
—Mestressa, bona mestressa:
qnè'm porten per esmorzar?
—Vos en porto un bon tapí
de sopes de pa de «gla,
nna rosta de pernil
v un petricò de vf negre.
Que ns en fassa bon profit,
fent camí per la drecera
—Mestressa, bona mestressa:
quant us dei·i. del esmorzar?
—Moliner bon traginayre,
sis soas us en ha costat.
—Aden siau, l'hostalera,
ja n'esticli reviscolat.
Ara, amunt per la rivera,
per serhi ben aviat.
Obriume'l portal, si us plau,
bona dona, l'hostalera;
l'hostalera, aden siau!
Arri, burra, fes camí,
que la neu can molt espessa!
arri, barra, donat pressa,
qne encara es lluny lo moll!

üosttpb Subirana
Cerdany a, 19UG
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Sardenya

(Continuació)
En fetxa del 15 de Juny 1360 un decret
Reyal, uuia a la jurisdició del Alguer, lea
les viles de Minutadas (Manuçades). y Olmedo (Almedot. En fetxa del 17 de Novembre 1370, venten agregades al territori y
a la jurisdició del Alguer, les viles de Suyana, Derquilo y Sel-la, situades en territori de la Nurra.
En lo meteix dia, de Montalt, perquè los
Algueresos, a motiu de les males anyades
no podent pagar les així dites regalies o
contribucions d'espectancia al Rey, demanaven una pròrega, lo Rey los hi concedeix
escrivint an ells:
« Nos, Pere, per gràcia de Deu Rey d'Aragó, Valencià, Mallorca, e t c , compadint
la pobres a y caristia dels nostres fidels
colons y prohomens de la vila del Alguer,
amb aquest decret acordem la exempció
de cens, que nos anualment percibiem. prorogada per la durada de cinch anys, y seguintse les meteixes coses, providim a prorogarles més oltre. »
Així a l'Alguer s'hi establí definitivament l'estendard de les quatre barres, que
més tard devia conquistar tota la ínsula.
La dominació catalana, peró, fins a arribar a la plena possessió de la terra sarda
degué afrontar moltes hostilitats de l'element ligur. que encara dominava en Sardenya y en la mateixa Alguer, tramant
conjures per treurene B Catalans de la
ciutat y retornar aquesta baix lo govern
dels Dona. Loa adveniment? arribaren fins
al punt que en 1374, quaranta galeres genoveses, se proaentàren devant l'Alguer
trufant la reconquista.
Ni aquest Tou l'últim tentatiu ensajat
per recobrar \-t ciutat, que. essent esclafada dins ella una reb l lió atiada dels
s irds al li establits abusivament, violant lo
decret del Rey, feven de tot per donaria
torna en mana del Jutge d-' Arborea.
Brancaleó Doria, marit de la famosa
Eliouora d'Arborea. mogué amb fort exèrcit contra lo presidi alguerès, tancantlo de
molt llarch asaetge Los defensors de la
colònia catalana, embesrits dels rebel les
' de dins y dels assalidors de fora no per
/ a i x ò dèix.ivoii de oposar ferma resistència
m
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als enemichs. Brancaleó los hi havia de
cada banda tancades les eixides, privant
lVntra ia de vitualles en la fortalesa.
Per qual motiu, la fam comensava a decimal aquells valerosos. les forsease reduhie.i v no haurien tardat molt a caure, si
lo brau capità Ludovich Ruiz de Corella,
vengut de Catalunya a entesa del inminent
perill, no corria a salvarlos, unintse a los
assetjats que, animats de nova forsa afronten impetuosament los enemichs, fentlos
recular y llevar l'a3setge
En aquí. En Pere IV, vista l'indomable
insubordinació dels Sards y Genovesos que
poblaven la ciutat catalana, emanava un
decret que los desterrava, sens més transació, ordenant que no poguessin habitar
extrangers, ni dins de la ciutat, ni dins
del territori alguerès.
Trista era la situació per la que passaven
los Algueresos, desprès de tants y perllongats assetjea Los de Arborea, no podent
passar llurs muralles feven malbé llur territori, no resignantae a que los Reys de
Aragó fenguessin govern en Sardenya.
Terribles consecuencies aportaven aquestes guerres sobre lea terrea aubjectea als
Aragonesoa, tant que 'I llochtinent Arrich
de la Roca se vegè necessitat a demanar
y firmar armistici am Eiionora d'Arborea.
Ma no eren aquestos sols los mals que
afligien la pobre ínsula En 1398 esclatava
una terrible pesta, decimartt milers y milers de videa.
De aqpeata contagiosa y tremenda epidèmia hi mori també la famosa jutgesa y
guerrera filionora y 'la Arboren8e8, no volg'i nt aasobjectarse al govern des"u marit,
Brancaleó Doria. perquè raaaaa ambiciós,
lis hi oposaren, elegint a Hur senyor Guillem de Narbona, n-bot mutnx d'Elionor.a.
Lo R-y D. Juan, amb carta d-l 15 de
Abril 1388, havia confermat los privilegis
concedits del seu antecessor Y amb altres
decrets confirmava la franquesa d'aduana
y d'altres contribucions deguta al Rey.
Així moria poch deaprés, però, deixant
al fill Martí tots los regnes de la corona,
comprés lo possediment que 'Is Aragonesos
tenien en Sardenya.
Pensant D Marti, rantost que fou Rey,
en millorar les coses de la ínsula. salpat
amb les sues galeres de Sicilià, aportà
abans en lo Castell de Càller y 'espiés an
l'Alguer Aqui hi tengué est., i oltre un
-
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mes, provenint als menesters de la- ciutat
y en socórrer lo Castell de Longosard, ja
de un bon tros tancat d'assetge
R a m o n Glavellet

(seguirà)

Morfologia algueresa
Articuls. — Los artículs algueresos son:
10, los; el, els; la, las; (determinatius);
un, una (indeterm ) Dels articuls masquils
lo y los son los mes comuns; ex: lo cavall
és allistrit: ellallistri lo cavall. Los altres
dos artículs masquils el y els se usan sol
en los següents casos: I. Quan la paraula
que precedeix acaba per vocal y la que
6igui comensa per consonant. Ex: ara té'l
germà; després tomarà 'l pare. II. Quan
precedeix paraula que acaba per cons.
feta excepció dels sons l, 11, m, n, ny,
r, s, ix. Ex: jo prench el carro (pron. iò
prenk. '1 carru): veig el cutxo; agaf el
cavall: ma no se diurà may: Pere vol el
paper; mosallros veremém et camp; perquè
a devant de l'articul hi ha una de las consonant preditas.
N o m . — Generalment los plurals dels
noms se forma com en català. Se observin
però, aquestas excepcions: I. Los noms cafè
ganapè, trepiè, fan cafers (pron. cafels)
ganapers, etc. III. Los noms de l<-s lletres
de l'alfabet y los dels números siguin las
inateixas règulas dels altros noms això és,
prenen s si acàban per vocal àtona o per
c n m o i i a m : prèm-n ns si acàban ama \ocal
iònica. Ex: ff. duas efes: dd, duas dins:
tre nous; dos vuyls. Però los uumerals cardinals qui "tícabah per n, udjfinyin os;
ex: tres sisos Los noms adjectius nu V cru
fan al plur. nuns y cvuns: mentr-s rn c a talà fan nusos crusos.
Adjectiu — En quan al feminil dels
adjectius se noti I. Qne 'Is adjectius (y
també 'Is participis) en nt prenen sempre
la a; íuentres en català aquestos reetan
quasi per la major pair invariats. Ex:lïome
prudent, duna prudenta: amant, amania.
11. los 'acatatts en l prenen la a quau
rrcivin l'accent demunt He la pcuúltima
siFaba: n'stan invariats los qde tenen l'aec
adrtmunt d- l'última Ex: treball útil, cosa
tíffia. remen fàcil, entrada fàtila; però
home fidel, dona fidel, jore ciri!, jova citil.
En las comparacions se usa de y no may
qw\ quan lo segon terme de paragó és un
substantiu o un pronom. Ex: Antoni és m"'s
bò de Pere; mé estudiós del germà y més coratjós de tu. Al contrari se usa sempre que
y no mav de quan Ja comparació ac fa
1
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entre duas qualitats. Ex: Això es més bel
que útil. - Noia - En lo comparatiu de mi"
norancia, l'alguerès no usa may l'adverb*
manco (menys) ma diu sempre més poca.
Ex: ell és més poca hò de tu.
Dels adjectius ordinals tenim: primer,
segon, tercer, quart, quint y sexf. Tots los
altros, se exprimiu posant a devant del
cardinal corrisponent l'articul seguit de la
preposició de; ex: lo de vuyt, lo de sis; y a
voltas los de très (los tercers),
J o a n P à i s y COelis

seguirà

NOVES

DE -'LA

PALMAVERA„

LA PALMA VERA està espandint les
sues rames, per recullir baix la sua ombra
tots los bons fills de l'Alguer que estimen
la llengua y la tradició.
Cada dia, nous aderits B'unèixen an
aquells quatre que fa temps gitaren la
llevor d'ahont devia aixecarae l'arbre de
la renaixensa algueresa.
Això lo desprenem de leB carinyoses
lletres que de tant en tant nos envia lo
ilustrat cap d'aquella colla. En Joan Pàis,
lletres que van acompanyades de articles
y versos molt apreciables, escrits d'ell y
dels seus companys, En Dore, .1. Sanctos
Corbin, J Dam si. J. Falomba C. Cipriani
y altros entusiastes d'aquella terra.
Havem rebut també algunes cansons
harmonisades del del meteix Pàis que a
la erudició del filòlech uneix la inspiració
y 'i sentiment del uiúaich.
Lo renaixement alguerès, però, no se
ha reduhit a la sola colònia catalana de
Sar envà, nia ha fet eco fins a Cà'ler, la
capital de la insula, qne tants recorts serva de la infiuecia catalana. IL Paese, nn
dels primers diaris que surtin ü'allà va publica raquestos dies un llarch é interessant
article, firmat per G. . M u l a ? ahont, desprès
de haver fet menció del « Congrés de la
Llengua» posà de manifest la part que en
aquí st pr'iigueren los Algueresos, venint
a parlar de la nostra despertada.
Un'alire diari.de Milà, La Lombariia.
publica també un article no menys interessant, sobre 'I meteix assumpto. degut
a l a ploma de un .dols seus niés valents
redactors. En Rinalda Caddeo. jove de
gran coltura, nadiu de.Càller >'• /entusiasta
de les coses catalanes fins »l punt d conèixer molt bé la nostra llengua y estant en
camí de donarnos una sua traducció ita
liana de L'Atlàntdia del Gran Verdaguer.
R O.
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D'Amor
I
Diuen que'l mal del amor
es tant sols mal de migranya;
jo crech que es molt més pitjor,
puig m'ha ferit cor y anima.

>

V
Espurna
Vas preguntarm', per mereixet,
quin era lo meu tresor.
y't respongui que ma hisenda
era sols ploma y un cor;
m'escarnires y oblidares,
befante del meu amor...
No sabia que les nines
se compressin a pes d or!. .

VI
Llàgrimes d'Hivern
L» violar xa r in ós del meu jardí,
que trist avuy estava!
tant alegroy y fresch com era ahl,
y ara, insto;, plorava.
Plorava fils de gel,
del cor gotes de fel.
De tant las v coll-tort,
talment semblava mort.
— Què tens, la flor?—vaig pregunta;
y ab lleu cimbreig me contesta:
—L'ayre gelat d aqueixa nit^
ens ha glaçat l'aygua ed lo pit,
'I pare Sol, de matinada,
ha emvolcallat blanca boyrada.
Ni nn raig d'escalf ens ha enviat
nostre tronch s'ha corgelat.—
o pogol pas darli conhort;
iensf ab lo so! del meu amor,
o desengany qne l'entelà
y qne mon cor també mati.

f
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P e r e F e r r e s y Costa

DE LES TERRES

GERMANES

Lta Ltigaira
D'una man destra,
la bella Marietona embrassa lo garban,
Paotira d'espigaus tant qu'en ten dins sa man,
E d'on cop de ginol esquicha. s a i • a , liga
La garba fia penchina e la rebi lu: au son.
Coma un passeronet que lo printems cotiga,
'l're qae l'iver fugis en pais montagnòn.
.
Tot en sautorlejant de garbèla en garbèla,
Zonzona, tord, gaubis, la genta pichonèla,
Tot ço que per lo sou alaira lo volant.

A l e x a n d r e Ltanglada
Monlpeller

La Vida al Campo.—Poemila (,'atalàn de Ramon
Maaiferu»—Versión Castellana de Francisco S Garriga
T Leandro Sanchez, Pbro.—Barcelona, J. Ribalta 'l'i
sans. Kspaderfa, 12, 1906.
Poques són les traduccions d'obres catalanes a nna
altra llengua que verament ens hagin agradat. Lo gust
del terror, l'ambcnt franch y la flayre d'ingennitat de
casa uostra pochs són los que puguin ajustaria al traduhir una obra a qualsevol llengua. L'hermós poemet
d'en Masifern, de! nostre primer poeta bucólich. de!
Tibul català, té nna frescor y un sentiment que'ns subjnga y delecta. La impressió que cansa sa lectura en la llengua «u
que fou escrit es de les qne duren Aquells versos
transparents com les aygii-s dels reguerots que canta,
frescos com la meteixu naturalesa, manyagufvols com
les cançons dels aucells, perden molt de ses qualitats en
la traducció v resulten estrofes travallades y de poca
emoció.
Jo fins he dubtat que'ls traductors los hagin sentit algnr.s|dels versos d'en Masifern. perqne, val a dirho. la
traducció en algun punt resulta nn bon xica desigual.
Mireu com traduheixen la primera estrofa del poema:
Es la vida del aldea
sin dada la mas tranqaila:
feliz quien gozarla puede,
ESTK sabé lo qae es vida.
Deixant la «apariencia» de ripi d'aquest KSTE, no
més cal que llegir l'originat d'aquest primer vers per
veure qne s'ha començat per emboe&rlo no massa bé.
Los traductors podien trenier aquest ripi posant a la
tercera ratlla pnnt y admiració a la quarta.
No volem ésser injustos; encar qu- nostra opinió en
conjunt sigui aquesta, cal confessar qae hi hem trobat
troços tradi.hils feliçment, qne 'us han causat una
bella emoció. Perú no's formarà càrrech de la personalitat d'en Masifern qui llegeixi aquesta traducció mentresqa» llegint l'original de «La Vida al Camp», n'hi ha
més que suficient pera adquinrne la convicció de qae en
Masifern es, com havem dit, nostre primer poeta bucólich.
M. C.

CRÒNICA Y COMENTARI
Dimecres vinent se posarà a la venda per tot Catalu
nya nn Dietari Català per 1907, editat per la casa li :
xarias. Passatge, de Mercader, 10. d'aquesta capital. Lo
llibre serà presentat magníficament, r ademis de coutenir tot lo qne solen contenir los dietaris castellans, s'hi
trobarà una multitut de novetats en ressenyes y datoconvenients al comerç en general y útils per tothom.
La novetat de tant necessària publicació y'l modich preu
d'una peceta que costarà, no duptem qne serà molia per
qne l'adquireixin tots los catalans desitjosos de servircada dia més de lo parament cat»là;en ses professions y
habituals quefers.
La setmana passada s'ioaugurà al Atenen Barceloní
la Fundació Catalau* de Filosofia, deguda al entusiasme
de nostre .<inicií en Diego Ruiç secundat per una colla
de joves igualment entusiastes y intel·ligents, desitjosos
de dotar al renaixement català d'aquesta important rama del saber.
Parellament ab aquesta fundació s'anuncia la publicació per entregues de l'oora 'del senyor Ruiç titolada
•• i>e la Dictadura esper.tuat de Catalunya», de U qual
ja se'n coneixen interessa-itlssims fragmenta. Aquests
important obra auirà ilnstrada pels distingits dibuixants
Smith Apa y Bagaria, y. a recomanem a nostres lectors
a la qual s'admeten .inscripcions en aquesta Redacció.
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