
Dialogo verdader, graciós y apacible dels felices 
y bons successos de, la guerra de Cathalunya 

La literatura que es produí arran de la Guerra dels Segadors és Cuna gran 
varietat. Documents institucionals, pamflets, memories i dietaris, relacions de 
batalles, peces dramktiques i poemes cultes i populars, ens donen la seva 
particular visió dels fets i ens aproximen a les passions que aquests desencadena- 
ren a la Catalunva del 1640.' 

J 

El poema que presentem, el Dialgo verdader, graciojy apzfble, dehfelces y bons 
successos de la guerra de Catbalunya,2 d'un autor que consta com «un catalk ben 
aficionat a sa Patria Cathalunya)), pretén donar-nos-en la versió d'un personatge 
ben implicat, el segador Valentí Anglada, coneixedor, testimoni o panicipant, 
segons el cas, dels principals esdeveniments ocorreguts en terres catalanes durant 
un any llarg. El seu relat, que va de la recuperació de Salses (6 de gener de 1640) 
fins a la batalla de Montjuic (26 de gener de 1641), inclou els episodis més 
destacats: els actes vandklics dels tercios de Núñez i Arce a Sta. Coloma de 

1. De documents institucionals, pamflets i relacions diverses en forma de carta o de notícia, 
n'hi ha uns dos-cents a la coHecció de Fullets Bonsoms de la Biblioteca de Catalunya. També en un 
d'aquests fullets, el 7623, hi trobem La Famosa Comedia de la entrada del Marqués de los Ve'lez en Cathaiuña, 
impresa a Barcelona per Jaume Romeu, el 1641. Pel que fa a poemes cultes, vegeu A.M. TORRENT, 
Poesia barroca de .&a Guerra delr Segadrs, ~ E l s  Marges)), 31 (1984). 

2. Aguiló creu que és un dels poemes de I'epoca més importants per a la historia i I'idioma. 
Veg. M AGUIL~,  Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 harta 1860 (Madrid 2923), p. 702, 
núm. 2927. Rubió també I'esmenta en parlar de la poesia anonima i popular del segle XVII. Veg. 
J. RUBIO, Literatura Catalana dins Historza General de las Literaturnr Hirpunicas (Barcelona 1958), vol. IV, 
p. 581. 
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Farriers, Riudarenes i Montiró [vs.135-2601, l'alliberament del diputat Francesc 
de 'ramarit Ivs.314-4321, el Corpus de Sang [vs.437-5801, el bombardeig de 
Perpinya [vs.615-6581 i la campanya del marques de los Vélez a Tortosa, Cam- 
brilv i Tarragona Cvs.659-8441, abans d'entrar a Barcelona i assaltar Montjuic 
[vs.1283-16101. Entremig, Valentí, a soklicitud de Bernat, fa la descripció física i 
moral dels almogavers o miquelets [vs.909-10081. 

La tria d'aquest narrador-protagonista, que porta la veu cantant en el Dialogo 
-l'altre personatge, Bernat Company, es limita a facilitar-li les ocasions d'es- 
plaiar-se-, ens en proporciona una versió forca curiosa. 

En primer lloc, pel to subjectiu que permet. 1 no és pas que la literatura 
política generada en aquest període sigui un model d'objectivitat: el dramatisme 
del moment historic fa que els informes de les institucions de govern, com la 
Proclamación Católica dels consellers o la Just@cació en conciencia dels diputats, 
traspuin emotivitat en cada referencia. Ara bé, el Diálogo, pel fet mateix de 
simular una conversa entre dos amics que no es veuen de fa temps, fa possible 
l'ús d'un altre registre i, gracies a aquest registre, l'expressió directa dels senti- 
ments. Notem, per exemple, l'abundincia i el tipus d' exclamacions -bels esta la 
ba~etada/ a talsfar$ans [vs.259-601, q, lo comut! [v.390], l h p  del cel los través! [v. 5991, 
ay, un cent de corps queArpicb [...]! [v.829]-; o el paper que hi tenen els qualificatius, 
la comparació o la sufixació en i'obtenció de fórmules despectives -el era molt 
gran cap vert [v. 1791, uniren-se com a cans [v.26 11, dos soldadots [v. 12201, lo conde Dirh/  
del Marqueset [v.1290] -o encomiastiques -aparexian un l h p /  en valentia [vs.109- 
1 1 O], a q d  bon pare/Jill que és de molt bona mare,/ Don Parcero [vs. 23 6-2381, aquel nom 
admirable/ y sant de Jestís [vs.l 147-1 1481. 

En segon lloc, per l'aproximació, diríem que domestica, dels esdeveniments 
histories. Els insurgents, almogavers4 i segadors -entre els quals hi ha, com hem 
dit, Valentí Anglada-, tenen nom i motiu i són gent coneguda, i en algun cas 
familiar, dels dos interlocutors: per aquesta raó apareixen identificats els prota- 
goriistes dels incidents més rellevants, com, per exemple, el grup que allibera el 
diputat Tamarit de la presó [vs.315-4181 o el subjecte que cala foc a la Drassana 
[v.475] i ocasiona la tragica fuga del virrei Santa Coloma, la mort accidental del 
qlal  certifica un altre personatge identificat, lo mossin Vestida/simrgi8 [vs.545-5501. 
L escenari dels fets també és domestic: els insurgents es troben a Sant Andreu del 
Palomar, sota una perera [vs.331-3321; van Boria amunt, cap a la presó [vs.393- 
3941; preparen una emboscada en un congost prop de la Llacuna [vs. 10 11 -101 51 
o s'esquadronen en una vinya de Sant Feliu [vs.1258-12591. Els enfrontaments 
beklics deixen de ser les fredes relacions dels llibres d'historia per donar pas a 
l'anecdota: a Cambrils, el combat amb les tropes espanyoles inclou l'arcabussada 
fallada del «Nas de Gos», cosí de Valentí -que no se'n falta un quart/ de mitja 
caria/ com no trapa la badana / al de los Veles [vs.723-7261-; l'incident que va 
provocar la revolta del Corpus de Sang és protagonitzada per Valentí i el seu 
amic, Jaume Gobolet, assassinat d'un cop d'escopeta per un cagat/ de porterot 
[vs.443-4441; un combat desfavorable a la ribera de 1'Anoia es resol amb fugida 
grd.cies al fet que uns dos bo tres/ cridaren: 'Bons miquelets>/ aquz; valents!' [vs. 1138-1 1401. 

3. Proc/amación CatdLica a b Magestadpiadma de Filipe e/ Grande Rg de ias Españas, y Emperador de las 
India Nuestro Sdor, text que el Dialogo segueix en la relació dels esdeveniments de guerra del 1640, i 
Iust~$cacio en conciencia de averpres lo Prinerpat de Catalunya las amas, pera resistir ais soldats, que de present la 
invadeixen, y ais aitres que amenassan invadirla. Tots dos del 1640. 

4. El poema esmenta alguns capitans almbgavers famosos, corn Cabañas, Casselles, el Negre 
-probablement 6s l'anomenat «el capiti Negre»- i Pau Goday [vs. 986-1006]. Vegeu Núria SALES, 
Eis segls de decadWa, dins HistOria de Catalunya ( Barcelona, Edicions 62,1989), vol. IV, ps. 349 i J.H. 
ELLIOT~, La  revolta catalana ( Barcelona, Vicens Vives, 1966), p. 442. 
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Aquesta aproximació als fets, als llocs i a la gent ens dóna un relat d'una gran 
versemblanca i converteix el Dialogo en un instrument políticament eficac, un 
paper per a moure les voluntats i, en definitiva, una mostra del primer periodis- 
me de guerra, equiparable en intenció a les cartes i relacions que circularen a la 
mateixa epoca i als colloquis noticiers que van proliferar a Valencia als segles XVIII 
i XIX.~ E1 propbsit concret del Dialogo és el de justificar l'actuació dels catalans en 
els esdeveniments que van provocar la separació de Catalunya de la corona 
espanyola. 1 aixo es fa aviat -surt publicat el 1642-, quan els fets de la guerra 
eren ben vius en la memoria. Per aixb no és estrany que es recorri a la citació de 
fonts autoritzades -el sumari de la gent, el fosser i el sirurgid, la Prochació- en els 
episodis qüestionables: el nombre de soldats catalans que participaren a la 
campanya del Rosselló [vs.97-1261, la mort accidental del virrei [vs.473-5541, la 
lleialtat del Consell de Cent a Felip IV [vs.555-5801. 

De la llengua, en subratllarem la frescor i l'aparenca d'espontaneitat que té. 
En són en bona part responsables les exclamacions i els mecanismes expressius 
de que hem parlat més amunt, pero també l'abundor de modismes i frases fetes, 
com ara enséndrer les venes, veure'ls tocar lo cotxo, donar (a algu) perperes, donar carabafa, o 
mmar de viu en viu. De tota manera, el que de debo marca el text en aquest aspecte 
és el cabal de lexic militar que inclou i, aixo es produeix sovint via castelli, cosa 
ben comprensible, ates el contacte perllongat que els catalans tingueren amb les 
tropes castellanes durant els anys que precediren la Guerra dels Segadors6 
Aquest lexic es refereix a les accions de guerra -cobrar, entregar, pelear, saadiir, 
alborotar, arremitrer, retirar(-se), envestir, rendir-se, j r  llamada, cerrar la cavalleria, tocar 
alama, dar carga (a algú) ...-, a les graduacions i les especialitzacions militars -cabo, 
sargento, mosqueter, pedrer, cavaller- , i a conceptes diversos del camp esmentat 
-apreto, encomienda, escaramqa, esquadr0; fortr; haMa, llans, mando, marro, rehenes, socorro, 
soldadesca, tercio. Una serie molt completa és la composta per les armes utilitzades: 
les que portaven els segadors, que no anaven pas armats amb una$+, ' com vol 
la tornada de la cancó, sinó amb escopeta, pedreñal, carrabina, pistola, daga o espamot; 
les que duien les tropes organitzades -arcabus, espasa, gtlisarma, mosquet, pefa, pica-; i 
les aue no eren ~ r o ~ i a m e n t  armes. ~ e r b  Dodien ser utilitzades com a tals 

I I ' 1 
-ma;ells, escodas,jmos vefh i a m s  altres. Al marge d'aquest camp lexic especialitzat, 
el text conté també alguns barbarismes que, sens dubte, estaven incorporats al 
col.loquial de l'epoca, com per exemple, demés (per altres), quarto (per habitació), dos 
(determinant femení), menos, i algunes expressions, com otro que tal, o j y  remato; en 
canvi és gairebé nulla la presencia de castellanismes literaris -potser aguardar n'és 
l'únic cas aue trobem amb ~rofusió en la literatura culta del mateix ~eríode. 
~ s s e n ~ a l e ~  també l'ús repe;it de donar per arn'bar, anar a parar. D'altra banda, 
l'autor del Dialogo no s'estalvia d7usar la llengua castellana per reproduir les 
paraules de personatges no catalans: així passa en els comentaris sobre la mort 
del virrei que un estudiant i un cavaller fan des de Roma, on es troba Ber- 
nat [vs.513-5221, i en les amenaces, raonaments o arengues, que es posen en 

5. Vid.  Ricard BLASCO, L a  insolent sitira antiga (Ajuntament de Xitiva 1985). 
6 .  L'observació de I'andnim autor de la Requesta al Memoria/ que se dio al Concilio Provincial 

Tarraconensepara queprobibiesse elp@dicar en lengua Castellana dentm de su Comna ( Manuscrit 1010, f. 206 
Biblioteca de la Universitat de Barcelona), escrita al 1636, sembla reconeixer-ho amb aquestes 
paraules: <<..en los lugaresprin~~Paleles, que estan alparso de Aragony Cartilla, para Perpian, y Barcelono, es tan 
continuo el lenguaje de Castillo, que quando no le hablen todos, apenas sepodra señalar hombre ni muger que no le en- 
tienda.)) 

7 .  Vid.  Núria SALES, op. cit.> vol. IV, p. 344. 
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boca dels soldats de Felip IV en quatre ocasions [vs.737-738, 1232-1233, 1281- 
1285. 1381-13871. 

Des del punt de vista gramatical, el Dialogo sobta per la seva genuinitat. Hi 
fern només unes remarques puntuals: l'ús indistint de perfets simples i perifras- 
tics, l'ús de l'auxiliar ser amb verbs de moviment o pronominals (era cqgut, són-se 
mil vol'tes batuts), la utilització freqiient d'un pronom enclític darrere un verb en 
forma personal (uniren-se, seria-y), la prevalenca de les formes de possessiu itones 
sobre les toniques, l'ús indistint dels demostratius est/aquest i l'abskncia de la 
peráfrasi d'obligació tenir que, ja filtrada en altres textos de l'epoca. 

Pel que fa a l'ortografia, hi ha confusió en la representació de la vocal neutra 
en les terminacions del plural dels noms femenins, que pot ser -as o -es Vaves, 
/leonas); en canvi, hi ha més regularitat en les desinkncies de la 3a persona del 
plural del present, imperfet i condicional dels verbs de la l a  conjugació, que és 
-a# (bellúgn, anavan, donarzán) , que també sol ser la dels verbs de la 2a i 3a 
conjugació, pero amb vacillacions (prenen,fjen, volien). Quant a les consonants, hi 
ha fluctuacions en la representació de les sibilants sordes i sonores i en les 
prepalatals, sobretot en la sorda africada en posició final (vm, va& mitg), mentre 
que: la sorda fricativa es representa amb x a l'interior de mot i ix al final (4, 
apeix). Sobre l'ús d'accents grifics, només hi apareix el greu i en mots aguts. 

La forma metrica utilitzada és la codolada, que aquí consta de 1611 versos 
apa-riats, alternant els de set i quatre síllabes. Al final, hi ha unes Cobles del Marques 
de los VeLes que cantaren Valentí3, Bernat a l a j  del rahonament. ES possible, doncs, que 
el Dialogo és recités pels carrers o en altres llocs públics. D'altra banda, degué 
tenir almenys una part més, com es desprkn dels darrers versos [vs. 1600-16061. 
Pel que fa al autor, degué ser un poeta de formació llibre~ca,~ possiblement un 
re1:igiós que, com tants altres, s'involucri en el conflicte. Aixo explicaria la 
reverencia amb que es tracten les coses i persones sagrades o la presencia 
d'alguns llatinismes com tltinam o tandem. 

Cntens d'edició. L'edició que presentem respecta la versió del text original, 
pero se n'ha regularitzat la puntuació i l'ús de les majúscules, s'han posat accents 
i dikresis seguint la normativa actual i s7ha procedit a la desaglutinació de mots 
mitjancant l'apbstrof o el guionet, segons el cas. 

8. Vid. RUBIO op. cit., vol. Iv, p. 579. 
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DIÁLOGO VERDADER,  GRACIÓS Y APACIBLE DELS FELICES Y 
BONS SUCCESSOS DE LA GUERRA DE C A T H A L U N Y A  

Compost ara de nou ab dzferent rima de Jaume Roig, per un Catala ben afaionat a aa 
Patria Catbalnnya. Interlocutors en ell són Valenti Anglada y Bernat Company. 

A b  llicencia. En Barcelona, en casa de Gabael Nogués, en lo Carrer de Sant Domingo) 
Any 1642. 

Jeszí~ Maria) Joseph) 

VaL Sies ben arribat, Bernat! 
¿y de hont véns, 
que per tot aquest llarch temps 
as estat fora? 
No he tinguda bona hora 5 
ni alegria, 
vent que absent te tenia 
en estas ocasions 
de tantas tribulacions 
y tempestat, 1 O 
que molt poch se n'ha faltat, 
y casi gens, 
com no.ns han llevat los béns, 
hoc, y la vida, 
aquella gent atrevida, 15 
los castellans, 
que volían de peus y mans 
a tots lligar-nos, 
per després poder portar-nos 
entre pens; 20 
mes nosaltres, cap de greus, 
nos despertirem, 

favor a Déu demanarem 
y als sants, 
principalment als catalans 25 
que assí tenim 
y ab gran gloria possehim 
en esta terra, 
que ns ajudassen en la guerra 
que comencivem, 30 
puix al ver Déu defensavem 
sacramentat, 
al qual avían ells cremat 
en Riudarenes, 
que ns va enséndrer las venes; 35 
bé pots pensar 
quals devíam tots estar 
per tal maldat, 
sabent lo avían cremat, 
altra vegada, 40 
en la iglesia nomenada 
de Montyró. 

Ber. A tal llanto y compassió 
me as mogut 
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que a penes respbndrer puch, 45 
amich meu car, 
sens tenir-me de plorar 
per tal fracas. 
10 me n'aní ab mossen Mas, 
aura dos anvs. 50 
després de aq;ells grans dany 
de Perpinyi, 
si. t recordes auant entra 
ab gran pujanca 
lo que vuy és Rey de Franca 55 
(Déu lo guart, 
pus diuen nos ha ajudat 
ab tant amor 
que per $0 l'an fet senyor 
de aquesta terra). 60 
Després me diras la guerra 
que haveu tingut. 
Que fa mossen Vilagut 
y mos parents? 

Vd, Tots estan bons y valents, 65 
llahós a Déu, 
perb la filla d'en Romeu, 
que festejaves, 
morí de enfit de faves 
aura mitg any; 70 
?que faras, amich company? 
prega al Senyor 
fent-li gracies, deutor 
de tal merce, 
aue de mans de carnicer 75 
,e lya guardada, 
sent nació tant malvada 
que no perdona 
a ningun genero de dona 
ho de femelles. 80 
casades, viudes, donzelles; 
o, dolor greu! 

Bor. Prec-te, per amor de Déu, 
no m'atormentes, 
sin6 que breument me contes 85 
lo ha passat, 
de des que jo he faltat 
a esta terra. 

Vd Després que ha bona guerra 
fonch cobrat 90 
lo fort Salses, entregat 
per castellans, 
Tecuperat per catalans ... 

Ber. Es veritat, 
encara que algun malvat 95 

diu lo contrari. 
Val Pus jo he vist lo sumari 

de la gent, 
que quan estigué patent 
ja per nosaltres, 1 O0 
sense moltes gents dels altres, 
sols catalans, 
passavan vint mil infants, 
sense mentir, 
pus, cert, ab rahó puch dir 105 
que passaven, 
~ u s  contínuament anavan 
I 

gent al camp, 
que aparexían un llamp 
en valentia: 
també de cavalleria 
eran 500, 
tan esforcats y valents 
com ésser púgan 
los que en lo exercit bellúgan 115 
vuy en dia, 
que quant a pelear axían 
dient «avanca)) 
feyen tant gentil matanca 
com dir se puga, 120 
y asso no és gens dir ruga 
ni mentida, 
sinó veritat   olida 
sense palla, 
encara que a la vil canalla 125 
mal los Des. 

Ber. Peraara no digas més, 
passa avant, 
que moriran tots reventant 
de passió, 130 
acabam la oració 
y vés narrant, 
acaba de llegir lo plant, 
no. m dónes pena. 

VaL Acabirem la desena, 
crech, dels messos, 
a .  penes foren remesos 
y alotjats 
per les casses y poblats 
de Rosselló, 140 
quant feren del fanfarró, 
v als catalans 
deyen los dassen flaysans 
per . a menjar, 
Que no-s podían sustentar 145 
ab lo ordinari, 
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demanant molt bon salari 
per cada dia. 
Una tal brivonaria 
no. s pot sufrir, 150 
sinó que 1s férem fugir 
a més de pas 
y, sens fer-ne gens de cas, 
fugir los fkyem, 
que aparexia als qui- 1s veyen 155 
bastonejats; 
axf anaven, cap baxats, 
que era pler 
veure'ls del primer al derrer 
tocar lo cotxo, 160 
anaven lo cap tot motxo, 
no deyen res, 
fins a Santa Coloma de Fernés, 
que a Monrodon 
cremaren sin confession, 165 
perquk no la demana, 
que a nosaltres béans pesa, 
no que morís, 
sinó que dintre fugís, 
y. s va tancar. 170 
No poguérem demanar 
si res volia, 
y aguardant quant exiria 
no 1 vérem més, 
no saben que diable fet s'és, 175 
el1 no apar: 
19 foch lo degué cremar. 

Ber. Es lo més cert, 
el1 era molt gran cap vea  
y malfactor: 180 
ja l'ha pagat lo Senyor 
com merexia 
Per cert, vegada no exia 
que no fes mal ...; 
mes, ab assb possar no. ns cal, 185 
passa avant. 

Val. Vingueren tantost mamant 
ab losania 
cavalleria y infanteria, 
sense dir res, 
arribaren a Farnés 
com a lleons, 
ensenent palla y garbons 
a tota tesa, 
com qui ensén una malesa, 195 
sens perdonar 
la pobre casa y solar, 

totes cremaven, 
que tres-centes n'i contaven, 
sens jo errar, 200 
sols alguna n'i va quedar 
per recordar-se'n. 
Tantost tractaren tornar-se'n 
envers Girona, 
pero ans los gafa la mona 205 
en Riudarenes. 
cometent coses tant plenes 
de passió, 
y després a Montyró, 
com dit te tinch, 210 
que pensant-hi a esclatar vinc 
i m torno foll. 
que utinam primer lo col1 
s7i aguessen trancat 
y no agueren arribat 
a fer tals coses, 
pus les joyes precioses 
també robaren. 
lo que christians holocaustaren 
al nostre Déu. 220 

Ber. Ay, valgue'm sant Barthomeu, 
que crueltats 
han usat estos malvats 
sense temor! 
¿No .y avia un bon pastor 225 
que ab sant despit 
los donas lo cruel crit 
y fort espant 
ab zel nathamatizant 
de part de Déu, 
encara que -1s sabés greu, 
a tots quants són? 

Val. Sipies que per tot lo món 
se ha publicat 
la escomunió que. 1s ha 

[llansat 235 
aquel1 bon pare, 
fill que és de molt bona mare, 
Don Parcero, 
bisbe de Girona, vero, 
que promtament 240 
procurh processalment 
provar-ho tot, 
proposant fins a la mort 
de no cansar-se 
fins que lo sacrilego Arce 245 
y sos soldats 
a sos peus fossen postrats 
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v humilment 
de cremar lo Sagrament 
se acusassen 250 
y penitencia demanassen 
per tal pecat, 
sent cert lo avían patrat 
Moles y ell. 
Pero vaien al bordell. 255 
no n'han fet res, 
que la bendició al revés 
se n'han ~ortada: 
bé 1s e s t i  la barretada 
a tals farfans! 260 
Uníren-se com a cans 
contra Girona, 
ciutat que no és molt rodona, 
pero més foaa; 
fan-se senyors de la porta 265 
de las Cols, 
pensant ja menjar buñols 
dels gironins, 
mes, com són espadatxins, 
los sacudiren 270 
y de tal modo fugiren 
que, sens parar, 
a Sant Saloni van donar 
del tot cansats. 
Aquells, que estaven avisats, 275 
los aguardaren, 
y los que entrar comencaren 
tots hi caygueren 
-a Bernat, que bé ho feren 
y ab presteza!-, 280 
com molí que m01 a tesa 
y sens parar, 
al Valles varen donar, 
a son mal grat; 
després de aver almorsat 285 
t o t ~  hi exiren 
y tant quant ells més fugiren 
més ne mataren, 
perque ja del tot anaren 
desbaratas. 290 
caygueren-n'i dels granats 
entre 1s terrossos, 
sens altres infinits cossos 
que n'i avia. 
Del tot la cavalleria 295 
desbaratada, 
prengueren per retirada 
Barcelona: 

alli sí que fonch la bona 
escaramusa 
que, sens matar una pussa 
dels catalans, 
los agueren tots a mans 
en lo Cañet; 
no s tirava pistolet 
que no. n cayguessen 
y, si tingut no y aguessen 
les galeres, 
donavem a tots per peres 
de una vegada. 

Ber. Digas-me, Valenti Anglada, 
per caritat, 
?era pres lo Diputat? 

Val. Oydi, Bernat. 
Després de aver acabat 
ja al Cañet, 
nos ne anirem tot dret 
a Sant Andreu; 
juntirem-nos tots arreu 
de bona boya, 
en Pere Joan Saboya 
y lo Chacó, 
lo Frare y lo Tipó, 
y lo Esmotxat, 
lo Bullit y lo Cremat, 
y que sé jo ... : 
érem tanta bunió 
que no. m recort; 
ton germi, lo Camatort, 
bé sé queey era ... 
Anam baix una parera, 
allí. ns juntirem, 
conformes determinirem 
lo seguent: 
1. Que lo dia present 
no féssem res, 
cada qual sos afers fes 
com li plaurie. 
2. Que lo segon die, 
al sol exit, 
dels més grans fins al petit, 
tots acudíssem 
a la perera, y que oyssem 
missa cada qual. 
3. Que ab escopeta 

[y pedreñal, 
carrabina o pistola, 
quant no ab una daga sola 
ho esparriot, 
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tothom estigués molt fort 
en lo següent. 350 
4. Que Pera Pau, Bocapudent, 
anis davant, 
mortificat y sens espant, 
portas un Christo, 
y, que sens llancar un chisto, 355 
fes son camí. 
Jo al seu costat aní 
com a acblit, 
y en Pere Joan Hypblit 
era Yaltre. 360 
6.  Se seguís lo Sastre 
ab los demés, 
que érem més de dos y tres, 
contant per cents. 
7. Que los pedreñals patents 365 
portissem tots. 
Que anéssem no fent bots 
per los carrers. 
9. Als qui-ns voldrían dir res 
los tirissem. 3 70 
10. Que com a frares anissem 
ben arrenglats. 
11. Que a la presó arribats, 
sens algun crii, 
traguessen a Tamarit, 375 
lo Di~utat .  

1 

que, molt ben pres y guardat, 
alla estave. 
Si lo Virrey 1e.y tornave, 
tot ho cremissem 380 
y a S. Andreu no'n tornissem 
sense res dir. 

Ber. Y crech que us va rehexir. 
VaL Hoc. cert. Bernat. 

tot ani  molt compassat, 385 
com jo t'o dic, 
sinó que. 1 Borni de Vich 
hun va basir 
quenns volia detenir 
-ay, lo cornut!-, 390 
feye contra. 1 novk estatut 
que fet avíem, 
y per assb no-ns deteníem, 
Bbria amunt. 
y, de prompte, al mateix punt 395 
que arribirem 
dalt a la presó, tocirem 
que ns obrissen, 
y, com fer-ho resistissen, 
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agueres vist 400 
que Antoni Joan, lo Trist, 
va comensar; 
molts l'i varen ajudar 
ab bons martells, 
escodas y ferros vells 405 
y arreus altres; 
pujirem al punt nosaltres 
sens detenir-nos, 
totes les portes obrint-nos 
de par en par, 410 
al quarto varem entrar 
del Diputat: 
bé -1 trobirem desbrotxat 
per lo calor, 
sols un gavan de primor 41 5 
posar li férem, 
a la Diputació. 1 duguérem 
ab molta pau, 
encara que a Micer Mau 
mal li sabia, 420 
pus que la causa tenia 
ben posada 
y, feta ja la empanada 
secretament, 
per portar-se'l-ne revent 425 
ab les galeres 
a Perpiñi o altres terres, 
y, sent alli, 
puní-l com a catali, 
que s dir-ho tot, 430 
sens dexar-lo parlar mot, 
que és contra iley. 

Ber. Y en assb lo Virrey 
no s'i mostrave? 

VaL Digué que el1 lo deslliurave 435 
en hora bona. 
JO me7n torní a Cardona, 
fins al segar, 
y a Barcelona vaig tornar 
de juny als 7, 440 
ab lo Jaume Gobolet, 
amich provat. 
Tantost vingué un cagat 
de porterot 
y, sens nosaltres dir-li mot, 445 
nos va arremktrer 
y, ab un colp de escopeta 
que. ns va tirar, 
al Gobolet va matar 
al meu costat; 



jo, que estava ja irat 
de aquest succés, 
vax-ne fer venir molts més 
que m'ajudassen 
y que tantost comencassen 455 
a executar, 
pus no volían castigar 
als mals factors, 
aplaudint de mil amors 
lo mal que feren: 460 
alguns de la Audiencia eren 
aquexos tals 
que, com a mal naturals 
y poc affectes, 
sofrían semblants defectes 465 
per un ardit, 
mes los ysqué lo envit 
molt al revés, 
pus que, cert, n0.y queda res 
a casa sua, 470 
que fins de la ama la cua 
tot va cremar. 

en una placa, 
digueren: «Un correu passa 
de alla, de España)), 
y jo, ab molt bona manya 505 
que m doní, 
fins sa casa 1 vaig seguir 
de l'Embaxador, 
trobí un bon xarrador 
y, entretant, 510 
baxa un estudiant 
molt aprecat 
dient: y A  visto qué maldat? 
testo se puede hazer?)) 
Pregunta un cavaller: 515 
«&fié ay de nuevo, 
señor licenciado Giievo) 
por su vida? 
La catalana atrevida 
gente sin ley 520 
han mtlerto a su Viwey 
a punyaladas.» 
A mi. m dona bofetadas 

Tantost nos varem anar 
a la Drecana, 
y allí lo Pere Jordana 
féu son joch, 
que va posar molt de foch 
junt a la porta, 
que estava molt ben forta 
y tancada, 
pero prest fou espallada 
y tots entrarem; - 

los de dintre se turbaren, 
certament, 
y, donant cames al vent, 
no es detingueren, 
sinó que los que pugueren 
varen fugir. 
Tantost ohírem a dir. 
ab dolor fort, 
que lo Virrey era mort 
a Sant Bertran. 
que, cancat de son afany, 
era caygut, 
en roca se avia romput 
lo cap pel mitx. 

Ber. Ay, mal aje qui esitx, 
Valentí meu! 
Die de sant Barthomeu 
estava en Roma, 
que menjave una poma 

ohir axb, 
que de ma cara nació 525 

475 digués el1 tal. 
Dexí. 1 per un animal 
y me n'aní, 
perquk jo sempre pensí 
no ser veritat, 530 

480 mes, com m'o has comunicat, 
calcom va ser. 

Val. Sí, bé ho digué lo fosser 
que l'enterra, 
pero no se li troba 535 

48 5 en tot son cos 
sinó una fins a dos, 
y les hi daren 
quant ja fet cos lo trobaren 
entre les roques, 540 

490 se li esclataren les moques 
y axo 1 mata; 
mes, lo que aquel1 te xarra 
era mentida, 
pus que lo mosshn Vestida, 545 

495 sirurgia, 
molt doctament declara: 
«Ja era mort, 
quant algun foil ho u11 tort 
li va pegar.)) 550 

500 Y de asso va resultar 
tan gran brugit 
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que jamay ho aguera dit 
del món persona. 
La ciutat de Barcelona 555 
va Drocurar 
de ;ot al Rey avisar 
per un correu 
que a sos embaxadors féu 
lo endema, 560 
dient besavan la m i  
a Sa Majestat, 
y que ells havían procurat, 
ab diligencia, 
salvar a Sa Excelencia 565 
la vida. 
-pero la gent atrevida 
no dona lloch, 
y que se'n falta molt poch 
com no mataren 5 70 
a un conceller que travessaren 
Der lo bras- 
I 

y, juntament, los envias 
un nou virrey, 
pus estavan a la lley 5 75 
de llealtat, 
que sempre havían conservat 
ab tal blasó, 
com diu la Proclamació 
a cada pas. 580 

Ber. Ja un dia mossen Mas 
la va llegir, 
y sé tot lo que vols dir. 
Anem sonant. 

VaL Quant estavam esperant 585 
de Madrit 
de allo que havían escrit 
la resposta, 
vingué correu a la posta 
despatxat, 590 
dient los havia pesat 
lo succehit, 
y que havían provehit 
lo lloctinent 
en persona del excelent 595 
duch de Cardona, 
ab provisió molt bona 
per castigar 
y juntament per pagar 
tot lo mal fet. 600 
Pero tot asso era llet 
enmatzinada, 
pus altra era la empanada 

aue fer volien. 
que ja lo intent tenien 605 
que cercavan, 
perque ells no procuravan 
altra rahó 
que tatxar de rebel. lió 
al Princi~at. 

I ' 
per veurer-lo acabat 
de una vegada, 
cosa per ells procurada 
molt temps ha. 
Entretant, en Perpinya, 6 15 
van succehir 
coses aue no són de dir 
ni de pensar. 
A la vila van arribar 
tots los soldats, 
tant malehits y irats 
que, en lo punt, 
posan las pecas a .  punt 
pera a tirar, 
comencan-ne a disparar 625 
més de set-centes 
tant espesses y reventes 
y sens parar 
que als naturals van obligar 
que peleasen 630 
y contra son Rey anassen, 
no sens rahó. 
Sabéran ja tot asso 
en Barcelona, 
suplica. 1 duch de Cardona 635 
li assistissen 
y en lo punt ab el1 partissen 
un Diputat 
y 1 Conceller respectat 
de tota gent. 640 
Concediren en continent 
lo su~licat 
y a penes han arribat 
a Perpinya, 
tractant de remediar ja 645 
tot lo mal fet, 
quant vol Déu per son secret 
que morís 
lo de Cardona, y succehís 
al virreynat 650 
nostre bisbe' nomenat 
don Gil Manrich, 
pero -1lamp del cel los pich!- 
may enviaren 
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ni nunca li dispensaren 
en la irregularitat: 
llavors ja fonch declarat 
lo mal intent. 
Comencarem a fer gent 
per defensar-nos, 
juntament fortificar-nos, 
per reparar 
lo dany podían donar 
los castellans; 
no moguérem prou les mans 665 
de confiats, 
que los toaosins malvats 
pas los donaren, 
y allí prest se juntaren 
vint mil y més. 
Si no per los almugivers 
y altres soldats, 
que prest foren enviats 
de Barcelona, 
se'n phssan a Tarragona 
a peu pla, 
pero varen pelear 
ab tal valor, 
y tant era lo temor 
que ja. 1s tenían 680 
que vegada no exían 
a pelear 
que no n'i fessen quedar 
algú a bon comte, 
fugint los demés de prompte 685 
a la ciutat 
per dir lo que avia passat 
als demés; 
mes -1lamp del cel los través!- 
un dia isqueren, 690 
Balaguer acometeren 
tots plegats 
y, molt ben esquadronats, 
fort pelearen, 
que als nostres obligaren 695 
a retirar, 
pus no - s podían conservar 
per ésser pochs. 
Tantost aparexen tots 
sobre Cambrils, 
ahont feren actions vils 
y de no dir; 
a penes los veren venir 
los catalans 
quant prenen armas en mans, 705 

y s defensaren, 
que quinse dies pelearen, 
sens may parar, 
jamés céssan de tirar 
y, cert, tan dret 710 
que no tiraven un tret 
que no en matassen, 
perque més de sis-cents passen, 
sense mentir, 
los que van allí morir 715 
a nostres mans. 
sense un excelent llans 
que casi féu 
lo Nas de gos, cosí meu, 
bon catala, 720 
que un arcabús dispara 
ab tant bon art 
que no se'n falta un quart 
de mitja cana 
com no trapa la badana 725 
al de los Veles, 
la bala entre les orelles 
del cavall, 
y mogué un esparpall, 
bé pots pensar, 730 
perquk al trevés va donar 
lo General; 
pensant que el1 y son cavall 
morts eran tots, 
comensaren a fer bots 735 
y cruels botos: 
((Todos aveys de morir, putos, 
boto a diez!)), 
y ab tot axb de ells molts més 
se n7i clucavan, 740 
que per terra. 1s bolcavan 
ab la faxina. 
Estava la gent mohina, 
sobresaltada, 
pus a un pou avían llancada 745 
la munició, 
quant un tal sab el baró 
de Rocafort 
-més volguera que la mort 
lo agués enprks, 750 
supposat aquest succés-, 
el1 féu llamada 
demanant exida honrrada 
de aquella placa; 
donaren-li carabaca, 755 
fer no u volgueren, 
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y. 1s nostres, llavors, digueren 
que a vida salva; 
prometé asso la gent calva, 
ab real paraula, 760 
pensant fer una gran maula, 
y aconortats 
isqueren nostres soldats, 
mil y dos-cents; 
quant los tenen entre dents 765 
los castellans, 
lligats de peus y de mans, 
sense cap arma, 
ab fúria tocan alarma 
-que valentia!-, 770 
cerra la cavalleria 
y . 1 ~  matan tots, 
als cabos dónan garrots 
y.  1s van penjar, 
per poder acreditar 
tant gran hazaña: 
?no veus quanta honrra 

[que. Y guanya 
lo gran Marques? 
Entretant ab lo frances 
se cumplen pactes 780 
y, confirmats tots los actes, 
envían rehenes; 
vingueren cabos valents, 
com Es~enan.  

I 

ab molts que a son costat van 785 
de gran valor. 
Barcelona 1s fa temor. 
trahent la bandera 
de aquella verge censera, 
nostra Patrona, 790 
Euliria, de qui blasona 
tot Cataluña. 
De prompte, lo bastó empuña 
lo conceller, 
Pere Joan Rossell, tercer, 795 
per - a mamar, 
ab la gent li van donar, 
no era poca; 
tot lo món alarma toca 
per aquest temps, 800 
maman francesos ensemps 
.per Tarragona, 
y foren gent tan brivona, 
de mala casta, 
que el millor rector no basta 805 
per ponderar-ho. 

Ber. Jo me oblich a adevinar-ho. 
Que. y vols jugar? 
Ells degueren fer entrar 
als castellans 810 
y posaren en sas mans 
nostra bandera. 

Val. No, per cert, Bernat, espera, 
jo t'o diré 
y felment t'o contaré. 8 15 
Bé - u desitjaven, 
perque ja concerts estavan, 
molt temps havia, 
que, quant lo exercit vindria, 
ells obrirían 820 
y les claus los donarían 
de la ciutat. 
icreurias tu tal maldat, 
que desitjassen, 
hoc, y encara procurassen 825 
de fer pendre 
aquells que. 1s volían defendre 
de l'enemich? 
-Ay, un cent de corps que 1s 

[pich 
a tals traydors, 830 
baldament que. 1s segadors 
anat y aguessen 
y ara, encara que .ls cremessen 
de viu en viu! 
No sab assb quant ho diu 835 
lo Conceller 
al de Espenan, que va fer 
com a molt pratich, 
que de prompte pren viatich, 
y va parlar 840 
al Marques, per concertar 
que el1 exiria 
ab sa gent, y partiria 
envers la Franca. 
La bandera en tant avanca 845 
molt bon camí 
perque en continent partí 
lo Conceller 
ab sa gent, y alto van fer 
a Martorell. 850 
De Cent lo savi Concell, 
quant sab assb, 
y la Diputació, 
no se espentaren, 
que a tot bon cobro donaren855 
com a prudents, 



varen ser molt diligents 
en avisar 
la terra, per augmentar 
lo exercit nostre, 860 
tindem, al cap y a la postre, 
quiscú vingué 
ab las armas que tingué, 
valentament, 
y tots ells, de cent en cent, 865 
per guió portavan 
de son Déu, que defensavan 
ab devoció, 
del combregar lo pendó, 
si. n faltava altre. 8 70 
No aguérem cregut nosaltres 
del de Espenan 
que ab tots los seus regimants 
el1 se n'anis, 
ho, al manco, que no. ns 

[dexis 875 
cavalleria. 
Ser elegant folgaria 
per ponderar 
lo animo que van mostrar 
los catalans, 880 
que nunca y ha agut romans 
de tal valor; 
més se'ns enfortí lo cor 
en tal ameto. 

I - 
y que axíem, te prometo, 885 
trenta ho quaranta 
a mil de eils, cosa que espanta, 
y fugir los feyem, 
y encara nosaltres dkyem 
que ab mil cavalls 890 
visitaríam los calls 
del gran Madrit. 
Ja may ho aguera dit, 
ni altra persona, 
lo que aquel1 de Badalona, 895 
que es diu Cabañas, 
aue haia fet tantas hasañas 
iom u; Roldan, 
va atrevir, mentre ells se estan 
esquadronant, 900 
en un gran pla, al be11 davant 
del riu de Noya, 
-aquí pots dir que fonch Troya!-; 
el1 se71s mirava 
de un tossal, ahont se estava905 
ab la sua gent, 

almugavers ben valents, 
lindos gojats. 

Ber. Valentí, d'estos soldats 
tu me has parlat 910 
dos voltas y, en veritat, 
no sé quins són 
ni tal nom may en lo món 
he ohit a dir: 
fes-me pler de referir 915 
de hont són vinguts. 

Val. Pots dir que són coratjuts, 
jamay se espantan, 
tots los castellans encantan 
ab sa destresa, 920 
parexen en fortaleza 
uns onsos forts, 
de ells lo Marques, vius ho morts, 
a qui -1s portava 
dos-cents ducats li'n donava, 925 
sense mentir: 
may ne pogueren cullir 
hu per senyal. 
Estos. donchs. amich coral. 
tots són pastors 930 
ho gentils traballadors 
de agricultura; 
las mates de una en una 
saben saltar, 
saben molt ben dret tirar, 935 
y són aquells 
que per ñeros y cadells 
són coneguts, 
són-se mil voltes batuts, 
y las montanyas 940 
caminan ab gentjls manyas, 
que ningú ho sap, 
vestexen un grosser drap, 
capes flocadas, 
ya n'auras vist prou vegadas 945 
de consemblants. 

Ber. Valegan-me tots los sants! 
Que és lo que m dius? 
Llamp que - t bata, tu te'n rius, 
tu t deus burlar! 950 

V a l  No fas, cert, amich molt car, 
axb és pla axí. 

Ber. Ay, cap de no dich de mi, 
tals són aquells 
que de sos cerruts cabells 955 
Lant fan parlar! 

Val. Donques, Bernat, que te'n par 
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dels almoghvars? 
Ber. Pensava que m nomenavas 

alguns diables, 960 
que. 1 nom és dels espantables 
que may he oh'it; 
mes, pera que. 1s han axí dit 
ara de nou? 

V a l  Diuen que en aquel1 
[temps fou 965 

aquesta gent 
de la més forta y valent 
de tot lo món, 
y que aquesta 1s correspon 
en noms y fets, 9 70 
si bé-1s diuen miquelets 
los castellans, 
los quals fujen de sas mans 
si. 1s senten prop, 
com fuig la ovella del llop, 975 
encara més. 

Ber. Seria-y lo Morrofes, 
mon cosí, 
lo Guillemó Xalumbrí, 
Peu de segonya? 980 

V a l  Sí, sí, que -1 poca-vergonya 
se'ls ne mana, 
y. 1s porta al seu capita, 
en Chacó Mata, 
que té al bastó un cap de plata 985 
per tal senyal. 

Ber. Jo me'n vull fer, tant se val, 
asso me escapa; 
compraré una nova capa 
de algun gascó; 990 
podra ser que també jo 
capita sia! 
Saber-ho del tot voldria, 
fes-me aqueix pler. 

V a l  Lo primer de tots va ser 995 
nostre Cabañas, 
que per illustres hazañas 
lo han ja pujat 
a mestre de camp, honrrat 
de tots nosaltres; 1 O00 
lo Casselles, entre 1s altres 
fonch lo segon; 
després, tres ho quatre són, 
com és lo Negre 
de Sant Andreu, y lo alegre1005 
de Pau Goday; 
no acabaríem ja may 

jo passo avant. 
Y a mon proposit tornant, 
exint del cas, 1010 
avia-y un estret pas, 
a .  hont se estava 
nostra gent, que desijava 
fer-los-ne alguna; 
baxa-sse'n baix, a la Lleguna, 10 15 
a 170ydor 
Ferran, perquk ns fes favor 
de mosqueters, 
pus, fins a tant que vingués 
lo Diputat, 1020 
tenia. 1 bastó empunyat 
de general; 
sentim tocar un taba1 
y descubrírem 
lo que tots molt 

[bé agrahírem, 1025 
que eran sinc-cents 
mosqueters dels més valents 
de tot lo camp; 
lo sargento, com un llamp, 
ab gentil norma, 1030 
posa son esquadró en forma 
y la devantera 
dona a la gent més guerrera: 
al Cabanassa 
y al Cap de carabaca, 1035 
al Barrabam, 
a l'Araña, al Bocaram, 
al Xilindró, 
a Toni Joan Xambó, 
a YEsturdit, 1040 
al Perot, que és de fort pit, 
al Fluviol, 
al Baña de Caragol, 
al Lluch Gancola, 
Xipré de Iesús, que bola, 1045 
y, finalment, 
fa als catorze cumpliment 
Ioseph Alos. 
Quant ja fonch lo marro clos, 
tot hom a .  punt, 1050 
pujhrem-no7n més amunt 
per dar-los carga, 
com res los ulls no.ns embarga: 
era gran vista 
veurer tota aquella llista 1055 
de castellans, 
ab tan lindos capitans 
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que 1s ordenavan; 
bé n'i havían que miravan 
millor los carros 1060 
per . a provar si alguns jarros 
de vi hi havia. 
Al fi férem nostra via, 
tenint intent 
de tirar-los tots revent 1065 
y retirar, 
que tqui havia de pensar 
que tanta gent 
(per alguns, mil y sinch-cents) 
se retirasen? 1070 
Ans que del tot acabassen, 

. - 
«a carn)), cridam, 
y ab la carga quesls donam 
tant se espantaren 
que ja mólts de ells 

[desmayaren, 1075 
cahent-ne alguns. 
Volguérem ser importuns, 
provar ventura 
secundam, que no se atura 
asso ab tant poch; 1080 
vérem rehexir lo ioch 
y que fugían, 
que sos cabos no podían 
ja detenir-los; 
no fem sinó aconseguir-los, 1085 
corra a més corra, 
fent-los caurer de la borra 
tothom arreu; 
avancaren als de a .  peu 
los de cavall, 1090 
com van ab major treball, 
y lo Pinós 
va voler fer tant del gos 
que va arribar 
fins a .  hont se varen tancar, 1095 
dintre trinxeras: 
mira si va anar de veras! 
Baxa la nit, 
per poder anar al llit 
retiran tots, 1100 
y altres dos differents cops 
fem lo mateix, 
ab que nostra fama creix 
per tot lo món. 
Ay, Bernat! No sé que. s fou, 1105 
que van passar 
lo portell, i.ns van posar 

a tots al mitg. 
Quant tal ventatja se affitx, 
als castellans 1110 
diuhen nostres ca~itans 
en son concell 
(com tots eran soldats vells, 
de experiencia) 
que fóra poca sciencia 11 15 
no retirar, 
y axí ho varen concertar: 

1 ,  

surtiren en primer lloch 
tots los alférez, 1120 
per amor de les banderes, 
que ni una en tenen 
de les nostres, y apres vénen 
los capitans 
y diuhen als catalans 1125 
se retirassen 
y las trinxeras dexassen 
que convenia, 
pensavan que engany y havia 
y renegivan, 1130 
mil flastomias llancavan 
y alguns y agué 
que no. n volgueren fer re 
y, si aturavan, 
bastonadas los donavan 1 135 
perque obehissen. 
Com lo enemich descubrissen, 
uns dos ho tres 
cridaren: «Bons miquelets, 
aauí. valents!)) 1140 

1 ,  

Foren paraules potents 
estas que dic 
per retirar a l'enemic 
un bon tros lluny 
y escapar-se de son puny 1145 
com dels diables, 
ab aquel1 nom admirable 
y sani de Jesús. 
Tothom estava. confús 
de tal fracas, 1150 
que aguessen passat un pas 
de exa manera 
déyam que trayció 

[era. 
Després de asso 
tinguérem relació, 1155 
alla en Tarrassa, 
del qqe per estos plans passa 
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de Sanct Feliu; 
un soldat vingué, que ns diu 
que -1 mateix dia 1160 
lo socorro que venia 
a Martorell, 
guiat ab lo estandart be11 
de sant Ramon, 
al punt que a Sant Feliu són 1165 
sols la meytat 
del tercio, que avían alcat 
del nom del sanct, 
que de Barcelona quant 
avían axit 1170 
(solament avían partit 
los religiosos, 
tots de pelear ganosos), 
serían dos-cents 
entre tots, pero valents 1 175 
jóvens bisarros, 
tots ab ganes de fer fasos 
ab gent tan nihina; 
los de santa Catharina 
lo estandart seu 1180 
portavan (per ser hereu 
de son convent 
aquest sant tan excei lent, 
miraculós), 
no anavan de dos en dos, 1185 
sinó en fileras 
concertadas, que cregueras 
de aue eran ells 
los elegits soldats vells 
de tota Flandes. 1190 

Ber. Aguarda, tu, n0.t desmandes, 
vols que jo crega 
lo que mon judici nega, 
que ysquessen frares? 

Val. Sapies tu que los pares 1195 
més enlletrats, 
després de aver abonats 
los procehiments 
dels catalans (que patents 
van los papers), 1200 
no sols que los cavallers 
-deyan- devían, 
pero encara provarían, 
ab evidencia, 
~ o d í a n  en conciencia 1205 
los sacerdots, 
contra aquexos heretjots 
que profanavan 

los temples sancts y violavan 
sa immunitat, 1210 
quant axo fos veritat, 
fer-o devían; 
?del bisbe de Elna no deyan 
que feya bé 
quant en campanya ysqué 1215 
contra. 1 frances, 
no avent-hi altra rahó més 
que aver penjat 
un Christo crucificat 
dos soldadots? 1220 
Y, si ara sabem que tots 
los que venían 
los primers que matarían 
serian frares, 
y, a més, las sagradas ares 1225 
no respectavan, 
a un sant arcabucejavan, 
de Déu renégan, 
y que a un Jesuset pégan, 
perque allegavan 1230 
que als catalans ajudava 
«y se avia btlelto 
catalán ya mtly resdo», 
?no te apareix 
bastant fonament aqueix, 1235 
quant no valgués 
aquell tremendo succés 
de Riudarenas? 

Ber. Bé has dit. 
Val. Vaya, donchs. A .  penes 1240 

allí arribaren 
quant de prompte . 1s avisaren 
venia mamant 
lo enemich ab molt pujant, 
cavalleria, 1245 
y detras infanteria, 
Prop de vuyt-cents, 
que 1s cavalls eran sis-cents, 
y. 1 de sant Jordi, 
cabo de tots, grassos de ordi 1250 
que avían menjat. 
Ells, en tal necessitat, 
tot sol tenían 
de cavalls la companyia 
de tal Borrell; 1255 
vingué lo tercio aquell 
de Serinya 
y, tots junts, se'n van pujar 
a uns vinyers; 
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fan tornar als municioners 1260 
a Barcelona. 
y a penes ells se n'adónan 
quant sentiren 
las trompetas, y que . S  tíran 
ab los de cava11 1265 
en continent, sens treball, 
múntan de dalt. 
donen-se de calt en calt 
dos ho tres cargas 
rnés que als frares a ells, 

[amargas, 1270 
pus n'y caygueren 
prou més de ells que més 

[no. s veren, 
perque -1s soterran, 
perquk púgan dir que - 1s erran 
totas las balas. 1275 
Vist les bones y las malas, 
tots retiraren 
a un bosch prop, y no mataren 
sinó un sol frare 
y ells digueren que en 

[comtaren 1280 
«más de docientos 
de muertos, y qae trecientos 
rendidos fueron, 
pero que ellos no quisieron 
tenelles presos». 1285 
Lo endema, ells y. 1s francesas 
a Barcelona 
se n'entraren, que blasona 
de resistir-los; 
entretant, lo conde Dirlos 1290 
del Marqueset 
(estava més gros que un pet 
de aquells de Ilop) 
poch a -  poch se acosta prop 
del lloch de Sans, 1295 
ahont el1 y+ls capitans 
varen fer alto 
(unas quantas cosas salto, 
pero no importa); 
la soldadesca deporta 1300 
casas cremant. 
y nostres Consells entretant 
eligen comte 
al rey de Franca, y deaprompte 
i'en avisaren; 1305 
al dimecres enviaren 
ells un trompeta, 

y pensava la genteta 
que s rendirían 
y que no resistirían 1310 
a tant poder. 

Ber. Barcelona, que va fer? 
VQL Se entretingué 

lo trompeta, a fi de que, 
en lo entretant, 1315 
pogués anar acabant 
tots los fonins. 
Divendres, los matutxins 
veren la maula, 
feren passar la paraula 1320 
aue envestirían 
dissapte, y premiarían 
al be11 primer 
que seria tant guerrer 
que una bandera 1325 
posaria a la cimera 
de ~ o n t j u ~ c h ,  
y que 1 ferían tan rich 
que, sols de renda 
sis mil ducats, y encomienda 1330 
a més de axb. 
De matí, la professó 
se va arrenglar, 
los esquadrons van formar 
dels més valents; 1335 
eran los nostres sinch-cents, 
a tot tirar, 
y encara no, que a almorsar 
alguns n'i avia; 
no compto la compañia 1340 
dels que guardavan 
lo fortí, pus ells estavan 
prou descansats, 
per si als catalans soldats 
vencut aguessen. 1345 
Perque per poc no-u  perdessen 
se asseguraren: 
més de vuyt mil n'i pujaren 
en esquadrons, 
per la colina. 1s balons, 1350 
y per lo pla 
los altres, y rnés ensi 
pren lo tercer. 
Pujavan molt a son pler, 
tot galejant, 1355 
tot cridant y alborotant, 
molt confortats. 
perque los sis mil ducats 
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los feyan set. 
Ara mira, te apromet 1360 
que. 1s nostres pochs 
los usaren tant mals jochs 
que ells renegavan, 
mes per-so no desmayavan 
de tot en tot. 1365 
perque a ells los marjots 
eran trinxeras, 
y tostems a grans fileras 
se'ls augmentavan 
y- 1s diners que desitjavan 1370 
los davan alas. 
Ja portavan ells escalas 
- - 

per. a pujar 
y cartas perca jugar, 
si a cas entravan. 1375 
Los nostres se retiravan, 
que 1s ho crida 
Mons. de Aubiñí, que se esta 
fent trenta creus. 
Ells prengueren los arreus 1380 
cridant: «iEspanya, 
ea, que ja la montanya 
es ahora nuestra! 
Muestra esta bandera, muestra, 
que yo seré 1385 
el qz/e la enarbolaré 
en el fortin)), 
pero-prest lo retintín 
de uns quans pedrers 
digué a exos cavallers 1390 
que se enganyavan, 
si a-cas ells imaginavan 
que a retirar 
als catalans obligar 
havían pogut, 1395 
que ningú.s fóra mogut 
més que un pilar, 
a no haver-los de costar 
lo que 1s costa. 
Lo de Aubiñí al DUnt crida: 1400 
«Ea, catalans? 
tornau a mbdrer las mans, 
que sols volia 
que aquesta pedreria 
se dis~aras.)) 1405 
En ta vida tu veuras 
tan gran bugada! 
Va- y la gent acarnicada 
com uns lleons, 

entran los seus esquadrons, 1410 
dególlan, matan, 
las banderas arrebatan 
ab valentia: 
ja lo socorro venia 
de Barcelona, 1415 
no penses de gent brivona, 
que estudiants, 
los frares y capellans, 
y caps de casas, 
ab lindos mosquets y espasas,l420 
y van pujar; 
los de ribera per mar 
pujan vitualla; 
la castellana canalla 
en cant de do1 1425 
muda lo re, mi, fa, sol, 
de sa alegria ... 
<No te apar que mal feria 
si jo dexas 
lo que passa, y no contas, 1430 
en Barcelona? 

Ber. Pens aue sera cosa bona 
digas-ho prest. 

Val. Calla, n0.m sias molest. 
ni enfadós: 1435 
pensas que ab paraulas dos 
se pot tot dir? 
Axí com va 1 sol exir 
alla 1s molins 
que estan posats als confins 1440 
de aquella creu 
que Cuberta-S diu, se feu 
un esquadró 
pompós, rutilant y bo, 
tot de cavalls 1445 
dels més principals vassalls 
que té son Rey; 
per a donar-li remey, 
ab galania, 
la nostra cavalleria 1450 
féu lo mateix: 
vuyt-cents éran, pero creix, 
perque s'i ajústan 
uns quans cavallers que gústan 
mostrar qui s6n. 1455 
Estava atent tot lo m6n, 
sols se sentian 
de les pesses que brunsian 
terribles trons; 
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quant maman 
[los esquadrons, 1460 

uns envés altres, 
ysqueren dos de nosaltres, 
bons capitans, 
contra dos dels castellans, 
principal gent; 1465 
los nostres, en continent, 
en dos paletas, 
fan als altres estaquetas, 
ab gentil art; 
vent asso, los de sa part 1470 
mesclant-se tots, 
per probar si ab los seus bots 
los cobrarían, 
perque en pendrer-los perdían, 
si tu n0.u saps, 1475 
los dos més principals caps 
dels cavallers: 
perque lo un general és, 
y. 1 comissari 
lo altre. Mes fonch temerari 1480 
lo llur intent, 
perque 1 quartel molt decent 
tenían promes, 
y, vent assb, lo frances, 
per llur illada, 1485 
al Duch dona una estocada 
que 1 va matar. 
Lo catala, a son pesar, 
que a don Fernando 
havia tingut en mando, 1490 
per dar diners, 
essent tots los mots derrers 
de cortesia, 
dient-li que li dolia 
de fer axb. 1495 
li va traspassar lo renyó, 
y axí ferits 
se'ls ne portaren penedits 
de aver-ho fet. 
No-1s tiraren ni un cuet, 1500 
per no matar 
lo un per l'altre, que a llestar 
ningú . 1s podia, 
que era gran algaravia, 
perque ells portavan 1505 
bandas negras que endolavan 
als catalans; 
retiraren com germans, 
en aparencia, 

perque altra diligencia 15 10 
no era bastant. 
A .  penes foren lluny quant 
los nostres tórnan; 
bé pots dir que a palau cornan, 
que un artiller 1515 
los va fer un gentil carrer 
pel be11 mitg d'ells, 
y - n  caygueren a parells. 
Parlem de tot, 
que, cert, encarir no- S pot 1520 
la valentia 
de la nostra fembreria, 
dich, de las donas: 
feren molt més que lleonas 
esta diada, 1525 
a bé que a la matinada 
havían manat 
ninguna tragués lo cap 
ni a la finestra, 
mes sa manya fonch 

(tan destra 1530 
que s disfrassaren 
algunas, altres mostraren 
que, si eran donas, 
era totas amasonas 
ho catalanas, 1535 
y que esquadras castellanas 
veurer sabrían; 
ellas, a fe que venían 
entre soldats. 
donant refresch als cansats 1540 
sens témer balas, 
pilotas portavan, palas, 
draps y vinagre, 
y, perque era dia magre, 
als aue eran sans 1545 

1 

los portivan de sas mans 
bonas viandas; 
altras, per sas bonas tandas, ' 

nafrats-curavan; 
altras los aperallavan 1550 
lo menester. 
A Monjuich may més fer 
pugueren ells, 
perque y dexaren las pells 
la gent més grave: 1555 
lo Marques va menjar rave, 
de aquesta volta! 

Ber. Pero, digas-me tu, escolta, 
qui y va morir? 
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V a l  De cabos, he entes a dir, 1560 
més de sinch-cents, 
y estos tots los rnés valents, 
y de soldats 
més de mil se n'han contats; 
denou banderas 1565 
los faltan, d'estas ne veras 
en lo balcó 
de nostra Diputació 
tretze penjadas, 
totas aquestas guanyades 1570 
a forsa de armas, 
picas, mosquets y guisarmas, 
a carretadas; 
no y tornaren més vegadas, 
perquk fugiren 1575 
lo diumenge, y .ls seguiren 
los miquelets 
per la montanya, y aquests 
baix per lo pla, 
fins a.  tant que no-1s vérem 

ua, 1580 
que molt corrían. 

Ber. Tota via ells bé dirían 
ne aurían mort 
dels nostres, per mala sort, 
molt bona cosa. 1585 
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V a l  Dexa7t de axo, ningú goza 
de aquells piular, 
que tots tenen que plorar: 
lo General, 
dos nebots, y otro que tal 1590 
lo Torrecuca, 
pus aquella escaramusa 
li mata. 1 fill. 
De nostres, ab tan perill, 
sols n'i faltaren 1595 
setanta, ab los que nafraren; 
may se tingueren 
per segurs, fins que ells se veren 
dins Tarragona. 
Y aquí fi y remato dóna 1600 
lo rahonament 
la part primera, 
quisa. n ferem de tercera, 
si aquesta agrada; 
la segona és ja acabada 1605 
alegrament. 

Ber. Vols que cantem plasament, 
ab alegria, 
calcom que me'n folgaria 
de aquesta feta? 1610 

V a /  Ea, vaje de cobleta! 



COI~LES DEL MARQUES DE LOS VELESQUE CANTAREN VALENT~ 
Y BERNAT 

A L A  FI DEL RRHONAMENT. 

Vostres goigs ab gran plaer 
cantarem en aquest dia, 
pus que vostra senyoria 
de general té poder. 
Honrra el Rey vostra persona 5 
ab chrrech de loctinent, 
auant la veu merexedora 
de exercir-lo prudentment, 
donant fe al misatger 
que de la Coa se-us envia, 10 
que lo Comte-Duch volia 
aprovasseu son parer. 
Dintre Madrit ~roduhida 

A 

la enveja, qual arbre vert, 
fonch de soldats circuyda, 15 
ordenats ab gran concert, 
per so resta molt senser 
vostre cos ple de alegria, 
pensant que se .us rendiria 
de Cathalunya el poder. 20 
Quant los castellans sentiren 
del tresor la gran olor, 
ab sos capitans partiren 
per robar la plata y or, 
y trobaren, cert, lo ver: 25 
que en plom tot se'ls convertia, 
motint de vós, senyoria, 
dos nebots de gran valer. 
Gran delit vos presentava 
Monjuich fortificat, 30 

ab pedrers que us enviava 
entre mans,-peus y costats, 
per los quals lo cavaller 
que aquells esquadrons regia 
preterí ab sa companyia, 35 
sens res més poder-i fer. 
Reparada la gran erra 
de envestir, per molt cruel, 
transplantat fonch de esta terra 
lo exercit a Martorell. 40 
y, fugint no gens a. pler, 
lo partir no. us entristia, 
sabent que balas envia 
per las Eiaus lo Conceiier. 
No fonch de menor estima 45 
lo escapar dels miquelets, 
per ser gent que desestima 
vostres cavalls y mosquets, 
preguntant pera a saber 
si per ventura .us seguían 50 
per fugir ab més porfia 
a tancar-se al galliner. 
Vostra iornada acabada. 
la major dels goigs sentí's 
vent sa persona lliurada 5 5 
de las mans de Margarit, - 

quant senyor pensant vós ser 
del millor que possehian, 
V O ' ~  tornareu com devíau 
sens portar-vo'n un diner. 60 

Tornada 

Suplicau, gent derrotada, 
al Privat deix de voler 
guerras ab gent catalana, 
que -us fara menos valer. 

LAUS DE0 
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