




LA DEYANTERA 

güent text del any fttó E haiats per remesos singu
larment et distinct.e tots bans, calories e penes ciyiíse 
criminals» <Yaria-10 l 'ctri 111. Registre , " ' " ' fe1 Y%\ 
del Arx iu de la Corona d 'Aragói . en el que veyem 1 
adverbi modern t ennena t en meni seguit del altre ad
verbi llatí cUsíuiete t ennena t en <•, rosa no gens extra 
nya, perqué era molt comú en aquell temps, com se 
veu en el propi document, l ' intercalació en el text de 
paraules y frases purament llatines. Y com que un ad 
verbi com .íistincte no pot concordar en genre y nom
bre ab un sustanthi , no 's pot repetir lo vocable ment. 
Aixís devia dirse, per exemple. púhlinnnent et mam 
/este, santament et Honeste etc. , y posanise en jocli 

II,.ys de la fonètica, tota vegada que la 
e Atona sona entre nosaltres igual que „, en l'escriptu
ra devia predominar aquesta der re ra ortografia, y per 
xo llegim los següents te.xtes que escullim d 'entre lo 
mes clássich y pur de la llengua catalana: 

Amagattattem ni enf.crta» (document rossellonès 
del any IB90, rcproduhit per J. B. A l a n en Documents 
sur la l a n g n e c a t a l a n c d c s anciens comtes de Roussi-
Hon et de Cerdagne, plana IL'ó.i 

«Els a t u r a v e s de la tuà p'r¡ trameti. 

llur t e r r a saívameni esegifra» (Clónica den R 

Muntaner , cap. 1." I 
«Com lo senvor i ey I >arago e lo senyor mlant Nam-

fos vaeren los pisans malament e imqita (id. cap. J&). 
tia leytes les taules següents ab les quals Jaci

ment e lencera se poden saber e hauer tots los 
mouimenls dels COrtOS Is e los eclipsis». [Pe
re IV d ' A r a g ó , prólech del Trac ta t d 'Astrologia de 
Pere Gilber t , Da lmau Planas y Jacob Corsuno. i 

É per los quals lus obligue spàcialtnent e apressa 
la dita jmposició de la far,na iClavaría, any 1360, 

,ii g i ra t , en el Arxiu municipal de Rarcclon 
«Haie. . . a v e n d r é lo dit peix... a tots aquells qui 

comprar ne volran, e tenir daquell pnbluament e ma-
» / / ^ , , , l',-ms dels anys i:¡7l'al 137<Mol 73 g i r , 
el meteix arxiu.) 

Y en provensal, que en moltes ocasions es semblant 
al català: (rnelmen cámara (esmentat per Díez en 
sa G r a m m a i r e des langucs romanes, vol. II, capitul 

del adverbi .) 
Tan t en los manuscrits arxivats com en les obres 

publicades de l i teratura catalana clàssica, se troven 
abundosos exemples de la forma que acabem d'mdicar, 
lo qual vol dir que si volem res taurar la puresa de nos
t re idioma, hem de pendre per model de sintaxis aquei-
xos exemples, que son clars y presenten una regla cons
tantment practicada pc lsant ichs escriptors. Sols com 
una r a r a excepció t rovem en un privilegi del rey Tere 1 
Cerimoniós o del Punyalet firmal cu 8 d 'Octubre de 

suplican humilment e devotament a VOS 
qual s'explica per ['influencia que en aquell temps* 
cffl en nostra llengua la l i teratura italiana; no obstant, 
el propi document diu poch mes avall: generalment e 

singular. 
Preguem, donchs, a tots los escriptors y periodistes 

de Cata lunya , que 's fixin ab lo que acabem d'exposar. 
Catalunya te sobre aquet punt una sintaxis propia, gc-
nuina, que tó sa rahó d'ésser, com suara hem demos
t ra t . Y si tenim en la locució adverbial en ment una 
sintaxis catalana ¿per què, abandonantla, hem d'adop-
ta rne una de forasterar 

Potser de moment no'ns sonata be aqueixa restau
ració, perquè no estem encara prou fets al l lenguatge 
català pur, pero ja 'ns hi anirem acostumant, agradant-
nos cada vegada mes, com mes ens anirem conformant 
a b lo geni de la llengua cata lana. 

BONAVENTURA R I E R A . 

ENGRUNAS 

TTEBALLEN tant a la desesperada en aquet periodo 
electoral los elements de La Veu; per veure si en

ca ra poden defensar l 'arròs que esperen, que les co
lumnes del seu diari van plenes d'excitacions y de tota 
mena d ' a rguments persuasius, es a dir, agotant tots 
los esforsos y recursos imaginables pera induhir a to t 
hom a que vaü a volar. Aquell «Decalech del ciutadà», 
especie de parodia dels Manaments de la I. ey de- Deu 
(es tant l 'esverament que porten en temps d'eleccions, 
que Jins perden l 'escrúpol religiós) ens va deixar estu
pefactes y maravel la ts com qui está presenciant un ac
cident epileptich. No hi escassejen tampoch llarchs y 

apassionats articles encaminats a demostrar les ventat -
jes y excelcncies (no val a r iure! i de l'acció política pel 
sistema electoral espanyol, refutant de passada ab una 
argumentació sui-géneris el procediment contrari que 
sempre hem defensat nosaltres, lis clar que aquí 'ns 
toca replicar, perque' l públich se íassi càrrech dels 
e r rors que de bona o mala fe estampen les columnes 
d'aquell diari. Mes com que no'ns agraden els apassio-

ènts, sino la discussió seria y serena, cnemichscom 
som de l'inconsciència popular, esperarem que haji pas-
*sat tota la febre de les eleccions pera contestar degu
dament, puix seguint la conducta de sempre, volem dei
xar ab tota llivertat d'acció als aficionats al sport elec-
torayre , ja que nostre cri teri radical no tendeix pas a 
destorbar a ningú ni a minvar vots, s inoquc ' l mai 
tóm ben alt perque'l dia que vingui'l desengany se re
cordi'l públich de lo que nosaltres constantment hem 
predicat, sense may claudicar. 

Aixís, donchs, que vaji a votar tothom que li don-
gui la gana , que després ja parlarem, y farem brometa 
de les coses que haurem vistes. 

A LS impertèrr i ts defensors de l'oficialitat de la llen
gua castellana'ls hi recomanem aquesta nova que 

acabem de llegir en un diari: 
«En las montañas de Navarra los chicos no van á la es

cuela porque no entienden á los maestros, que son castella
nos. La Prensa pide que los maestros sepan el vascuence y 
dicen que cosa análoga debe hacerse en Cataluña y otras 
regiones.» 

¿Que'ls en sembla d'aixó? ¿No ha de surtir del cap 
de qualsevol persona mitjanament entenimentada que la 
condició mes indispensable per dedicarse a lv¡ 
es que'ls alumnes entenguin al mestre? Sostenir lo con
trar i es una aberració que sols cáb en cervells formats 
a lo Romanones, que per cer t abunden bastant en l'al-
tra par t del Eb re . 

J .\ ía mols dias que'ls diaris vanplens de noticias de la 
lain d 'Andalusia. El comte de Romanones hi fa un 

viatje per estudiarne las causas y posarhi remey y el 
telégrafo eada dia ens conta cl seguit de xeflis qi; 
lebra, segurament perquè de las olors s 'alimentin els 
obrers que demanan pa. 

A r e tot es g i rar crèdits extraordinaris y dir qu 
tenen d 'empréndrer obras públicas per sortir d 'aquesta 
situació vergonyosa. Dels diners enviats cada hu pro
cura treuren la millor estella; es fonest que un no se 
n 'adona y els verdaders necessitats molías vegadas es 
quedan sense. 

l 'er altre banda no es cap solució la de conjurar una 
crisis enviant uns cuants cuartos o construint una ca 

, a inútil; això pot ser un pedas per un any y res 
pero las verdaderas causas subsisteixen y están 

tan ar re ladas que es casi impossible bar renear las . Una 
principals es el descuit de la gent d'allá qu 

conta per res ab las iniciativas individuals y tot ho es
pera del govern; que no vol pensar may en el demá y 
va passant els días de la manera que pot. Y en gran 
part també la cu lpaos de cuatro senyoranas de Madrid 
que tenen concentrada en sas mans la major part de la 
propiedad rústica Andalusa y no se'n cuydan gens ni 
gota. Tenen prou diners per ferhoy si sa besin la seva 
obligació per contas de veuver si s 'aprohtan de la cosa 
per conseguir que els hi condonin la contribució, em-

, ¡an grans milloras a las sevas lincas, ab lo que al 
matéis temps que solucionarían de moment aquesta cri
sis, farian aumentar de preu las sevas propietats y ab 
cl major rendiment podrían ocupar mes brassos y s' 
evi tarían en el temps a venir la repetició d 'aquet estat 
de cosas. 

La Noruega y el seu dret 

D'un article publicat ab aquest títul en La Dépèche 
i d 'aquest mes en t raduhim els següents paràgrafs 

en que 's refuta la teoría de la tendencia a la formació 
de g rans es ta ts , anys enrera tant en boga: 

Els Noruechs acaban, ab una majoria formidable y 
ab un entussiasme indescriptible, de votar sa indepen
dencia. Enca ra e sunanac ióques ' a fe rmay ' s constitueix. 

S i s degués creure a Hegel y els seus deixeples, 
comprenenthi a Karl Marx, a haver de creure igual
ment als mestres de la Escola histórica alemanya, el 
P rog rés y la evolució ens portavan cap un règim de 

g rans pobles, que absorvían poch a poch als petit 
xís mateix, assegurar! els sociólechs alemanys, aquests 
g r ans pobles es fondran uns ab altres a no ser que al
gún d 'entre ells subjugui als seus vehins. D 'aques ta 
manera es devia a r r ivar a la l'nit al... !a Unitat aquest 
ideal de tots els místichs, qualsevol que sia la rel 
revelada o humanitar is ta , a que pertanyin. 

En veri tat , es precís hacerse passat m l 'art 
d ' in te rpre tar al revés els lets socials per deduhir dels 
fets hístoVichs, la constitució probable d'I gants 

i rvir.ln per a r r ivar a l 'Es ta t únich. En menys 
d'un segle s'ha vist néixer y consti tuirse diplom 
ment en nacions, (¡recia, Bélgica, Montnègn 
Rumania, Bulgàr ia . Dé fet s 'han constituït en estat d' 
autonomia, quasi d'independència tant complerta, que 
ningú sent la necessitat de feria ir per uri 
diplomátich, Australia}* \ o v a Zelandia. I leus aquí que 
Noruega ve a juntarse a aquesta llista. Demá anoí 
la constitució definitiva d'l fungría desde ara ja insu
rreccionada; després la de Bohemia. Igualment es lle-
gítim preveure avans de vint anys la constitució d'un 
Esta t finlandés; y cer tament , en aquest petit espay. una 

aiposició de la incoherent y heterogénea monar
quía russa, descomposició que donará vida a quatre o 
citicb pobles diferents. A l 'al tre extrem d 'Europa mar
can las mateixas tendencias: Catalunya vol separarse 
d 'Espanya y tar t o d 'hora hc> conseguirá. S'obje 

ti sentit invers la Historia ha regis t ra t la unifica
ció en un Imperi de tots els principats a lemanys y la 
constitució en una monarquia comú del poble italià 
avans separats en varis Es ta ts , l 'ero l 'argument i 

' S llassos de vassallatje unían en real i ta t aquests 
minúsculs principats a Pruss ià , a Baviera, a W'urtem-

0 a Saxonia No mes aquests quatre Estats tenían 
. istencia realment autónoma. T re s d'ells han des

aparegut y podrían molt be renáixcr , si, com es d'espe
rar , la follia pangermanista que amenassa la llib 
d 'Europa , coallíga aquesta contra Alemanya y' ls dona 
una Hisso de las que aprontan. A Italia set petits pseu 

lats han escapat al vassallatje d 'Austr ia y han 
pogut a r r iva r a una verdadera vida nacional en sa unió 
ab Lombardia . Allí hont hi havía Austr ia sola hi ha 
Aus t r ia e Italia. 

En política el principi alemany de la concentració de 
las nacionalitats ha sigut tant c larament desmentit com 
el principi alemany y marxis ta de la concentració de las 
propietats . A\ uy s'han d 'ext i rpar de nostre esperit tots 
aquestos falsos dogmas de la ciencia a lemanya, ciencia 
d ' indagacions grandiosas , de monografías doctíssimas, 
pero que lluny de projectar la llum sebre ' ls problemas 
sociológichs, els enfosqueix de bon g r a t perquè ha obli
dat aclarir els seus passos ab la teyera que porta a la 
ver i ta t , donant el verdader sentit de la vida humana, 
la idea de llibertat. 

,un. SABATIER. 

Bibliografía d» 

SoLiTUT. nnvt-la per Víctor Català: Publicació />>-
ventut. 

Salii ui no es pas un llibre; es una reali tat que la vi
vim y que la sentim, sense entusiasmarnos en cap de 
sos passatjes, pero admirantnos de sa deleitador. 
cillesa, 

la obra de'ls detalls, cap per petit que sigui s'ha 

escapat de la ploma del autor . 
sas descripcions s'hi respira naturalesa y ab sos 

tipos s'hi parla. No es lo que'n podríam dir una novela 
del dia, en la que l 'autor procura solament apoderar 
se del cor del seu llegidor pera ferio e n t e r n i r y finsplo 
ra r un parell de vegadas a cada capítol. No, no per tany 
an aquel genre , no conté cap cop d'efecte que us fassi 
aixecar els cabells de punta, ni cap escena que us fas
si posar en tensió nerviosa, al contrari en certs punts 
fins sembla que us encomani una especie de deixadesa 
o aclaparament que no us podeu explicar si es degut 
a que llegiu un llibre o bé que realment vos trobeu en
t re las montanyes que l 'autor descriu. 

Solittil, no es una novela per llegirse una sola ve
gada , es un llibre d'estudi, com més el llegiu mes horit
zons nous hi descubriu; cosas que al pr imer cop de fer-
ho vos havian passat desapercebudes després se us 

in L'n descuit ¡i 
temps l.i pi i 

js:i de que no sur i 
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presentan ab una grandiosi ta t magis t ra l , y d 'al t res que 
us las veyeu al devant com obstacles imposibles de 
passar , després sembla que ja las sal tar íau y mes ta r t 
ja las heu passat . 

Els tipos tots son de carn y ossos y mostran un es
tudi psicológich grandiós . E l que podríam posar en 
pr imer terme es el del pastor, l 'home de la montanya 
que ab sa encisadora parla us la fa veure, el poeta in
conscient que d 'una sola roca en fa una rondalla poe
mática, y l 'home tot cor que us fa aborr i r el pervers . 
El segon, t an t g r a n com el primer, es la Mila. L a dona 
de ciutat que a l ' anar a la montanya l'hi agafa el mal 
qu'ella encomana al que per pr imera volta hi va: 1' 
ac laparament , la solitut. L a dona que una sola vegada 
desconfia del pastor , creyentse que l 'afalaga tant sols 
per satisfer son instint carnal y després es dona vergo
nya d 'haver caigut en aquet ridícol pensament; la que 
a voltas dubta de si es que'l pastor sent amor per ella 
y que en cer t s moments fins s 'ho assegura al en te ra rse 
de la seva edat cau del cim tant enlairat en que 's t ro
vaba al fons d 'un precipici que may s 'acaba. 

El que segueix es el mari t : en Matías, l 'home que 
sembla no haver nascut per al t re cosa que per menjar 
y dormir , (el r e t r a to de la gent de l·ordve) mes ta r t se 
t rova que havia vingut al mon per alguna cosa: havia 
nascut per jugador . L 'home que avan t sd ' en t r ega r se en 
cos y Anima a aquet vici, era fresch y rubler t de bo
nàs carns; esdevé esl languit y ullerós al llensarshi. 

Segueixen després l 'anima, el casador de frau, l 'ho
me bestia. L 'he reu l 'home vulgar; ab las envejas del 
ignorant ó bé lillas del despit. E n Baldiret, el r abadà 
del pastor sedent de rondallas sempre rialler, plé d' 
alegria propia de la seva ignoscencia y la gent de Sant 
l*ons ahont hi esta encarnada magistralment 1'incons
ciencia de las masas. 

Això es tot lo que us puch dir de Solitut; son las 
mevas impresions, y perquè pogueu jutjar si son justas , 
a continuació en publico dos fragments d 'un mateix 
capítol. 

J. SANXO v F A R R E R O N S . 

«EN LA CREU. 

Totes les serenors de sa alegria s'havían fos ab les nuvo" 
lades de la preocupació que'ls invadí-

El pastor, després d'escorxat cl ¡lebrot, guarní un fogó 
en un cloterall de roques, hi posà unes grahelles fetes ab 
brochs retorts d'un cerver solitari que hi havia allà prop, y 
en les grahelles hi espatarrà'l cadavre, obert per la meytat a 
tall de llibre y ben refregat de dins y fores ab un gra d'all y 
quatre gotes d'oli. Ab aquell adob y el de sa mateixa san¿f a 
mitj escórrer, el llebrot se rostí y ells, cap-baixos y remugant 
cada hu sos pensaments, se'l menjaren a crema-dent y ab 
gana, mes sense pler; y aquell esmorzar que segons el pastor 
havia de tenir més gustos qne una pubilla casadora, y que'ls 
hauria tingut en realitat sense l'amargantor del estrany des-
dejuni, no fou altra cosa que la trista satisfacció d'una ne
cessitat animal. 

De tant en tant, y mentres menjavan, la Mila, presa de re
cels, aixecava vivament el cap com pera sorprendre de nou al 
espieta al cim del tallat de l'Orga, finí que'l pastor li digué: 

—Vos escarrasseu pas, dóna de Deu; tingueu pas por que 
hi torni per avuy a vora nostra. Anch que seguissin els civils 
tota la montanya n'atraparían pas farúm de i a mala besti... 
Ell sotji y fa de les seues mentris es pas vist, mes un cop se'l 
descobrí, com si se'l dragués la terra... Mireu com ha pas 
tornat a la ermita després de la estamenya dels coniys... Mes, 
ah! Això cal d'adobarho d'una vegada, y si es pas ell qui 
s'arrimi a nosatros, mancarà pas qui s'arrimi a n'ell...— 

La Mila aturà'l tall camí de la boca, y digué ab tremolor 
en la veu: 

—Pastor, per l'amor de Deul Dexeulo estar, dexeulo es
tar a n'aqueix home... No li digueu res... 

—Mengeu, mengeu, ermitana, y vos déu pas desori... 
Això es cosa meua... 

—Per l'amor de Deu, pastor, que déu tenir mala baba!... 
May m'havia fet por y ara comensa a fermen... 

—Crcnyeu pas per vos, mentris jo visca. Sé pas per qué, 
mes es així: sempre li hay fet més basarda que la creu al di
moni, y ha pas may gosat a mirarme de cara ab els seus uys 
de brúfol... Ab els coniys, ab la ermita, ab tota cosa s'hi 
desvergonyirà perqué conti ab la dreta del vostre home, 
mes ab vós s'hi atrevirà pas, perqué sab pía bé que no líper. 
donaría!— 

F.l pastor deixà anar aquelles paraules en el seguit de la 
preocupació, mes a la Mila li anaren de dret al cor. Commo
guda, ab un nus a la gola, feu solsament: 

—Pastor... pastor...—y dugués llàgrimes grosses, clares, 
li rodolaren cara avall. 

El pastor s'esparpellà ab vivesa, com un tocasòn sorprès 
pel dia. 

—Cóm es això, ermitana! Vuyu pas que vos encaganyèu 
ab aquestes dèries si voleu pas renyir ab mi!—Se posà a riure 

esforsantshi.—Feu tant mateix massa cabal de lee paraules, 
vós, y això vingui pas a tom... Devegades un hom xerra, xe
rra, sense pensar que sèu dones, y després... Vaja, gequim-
ho estar assí y se'n parli pas més, ¿sentiu? Desarem les to-
vayes y tornarem amunt si vos plau, si no perillaria que'ns 
hi vinguessin a cercar ab un fanal!—Y llensant els óssos y 
desfent el fogó d'un cop de peu, ficà al sorró'ls fòtils que 
havia tret per l'esmorzar, y en un girant d'ulls estigué a 
punt de marxa 

—Mestimal M'estimal—se declarà resoltament la dóna 
pera ella mateixa.—No ho vol dir, no vol que jo ho sospiti, 
però m'estima!» 

«Callaren de nou. En Matías, l'Anima, la ermita... gan
duleries, renyines, estretors, tristeses... punyides de totes 
menes, en voladuries verinoses, zumzejavan en sos caps, ore-
jats per la fresca puríssima del Cimalt. Fins que'l pastor, 
encara ab la mirada perduda sobre Murons, tornà d'una veu 
incerta: 

—Ah! les viles, les viles!... Que<n ( a n d e m a j a l m 6 n ! C a . 
taus de pesta y de dolenteria... M'estimi més un roch de la 
montanya que toWaquey sementer de cases... Sense les viles 
cauria pas tant d'animeta al infern, ni viurían pas ab tant 
dessossech les familis... May m'hi som atrapat bé en aquei
xes estreteses, y sempre que hi vay, hi badi cercant el cel, 
com una oveya boja. Mireu, a la meua jovenesa, bon temps 
després de viudo, m'havían dit de plantarhi assí avay una 
carnicería; me feyan prou bons pactes, mes hi vay pas voler 
sebre res... Y això qu'estava pas com està avuy: hi havia pas 
tant de vici escampat ni tanta casa de perdement, trenta 
cinch anys avay... 

La Mila, sorpresa, tingué una curiositat: 
—¿Trenta cinch anys, dihéu?Donchs ¿quants ne teniu vós, 

pastor? 
El pastor girà'l cap vers ella, altra volta ab sa mitja ria

lleta als llahis. 
—¿Cons diríau, ermitana? 
—¿Jo?... Vos en ieya... una quarantena... 
Malgrat son estat d'anim, al pastor se li escapà una rialla 

plena, al ohir aquelles paraules. 
— Alabat sia Deul Vós sí que me feu pas la mota grassal 

Ah, ah, ah! Sèu plaga, tant mateix!...—Y veyent a la dóna 
tota desconcertada per son divertiment, hi rigué encara més: 
—Santa Lluci vos mellori la vista, y mentris tant, con atrapi 
el marxant d'uyeres, vos en vuyu comprar unes de ben 
fines... 

—Donchs ¿voleu dir, pastor...? 
— Que vos en descuydèu massa bella colla y jo hi pusqui 

pas estar ab aqueys comptes y bescomptes... 
—¿Així?... 
—Pel janer vinent, si'm toqui pas avans el cop de creu, 

ne fay xeixanta quatre. . 
Aquell dia havia sigut pera la Mila un dels més plens d' 

emocions fortes de tota mena, mes cap, potser, ni les de Pas-
dc-Llamps, ni la de l'Orga, ni les mateixes revelacions sobre 
en Matías, li havían fet tant de eop com la que acabava de 
feriria. Ni mestressa fou de disfressaria: ab el front densa
ment esblaymat, com si anés a péndrela un trevall, protestà 
de lo que deya'l pastor, ab un etzarament de totes ses fac
cions. El pastor, errantse respecte a la naturalesa d'aquella 
impressió y creyent a la dóna senzillament admirada, li tra
gué'l compte pel cap dels dits, ab gran aplech de dates y 
recordanses. 

La dóna no l'ohí de res: son pensament li esvolategava 
dins del crani, ab l'esvolatech barrohery descompassat d'un 
pols en gran febrada. 

—Vetaquí la virtut! Vetaquí l a quietesd! Vetaqui la tem-
peransa!...—D'una estreta espasmódlca dels punys g o b r e la 
falda, els nusets dels dits li petaren.—Xeixanta quatre anys! 
Errada dolorosa, cosa repugnant la que li havia passat!...— 
Y mentres fou al Cimalt no pogué sortir del cèrcol viciós del 
terrible descobriment. 

L'home, després d'haver pa rlat Una mica d'ell, tornà a 
n'en Matías, fent advertències a la dóna y donantli consells 
encaminadors. 

—Perdeu encara pas del tot les fianses... Devegades, qui 
sab!... Amoixeulo, mireu que's quedi a casa sens escridassar, 
lo... Digueuli que no vos giqui e s t a r sola. Pot éssere que 
cregui... 

Mes la Mila sentia aquelles exhortacions externament, 
sense que le toquessin a la comprensió, y l'ayre fort y aca-
nalat que li feya debategar com una flàmula'l corn del devan-
tal, se les enduya ràpidament enllà, camí de les coses perdu
des. Fins que'l pastor, reparant en sa distracció y veyentla 
estremendir de cap a peus, va preguntarli: 

—¿Que vos atrapeu pas bé, ermitana? 
—Sí... no..- Ting un xich de frescor... 
L'home va aixecarse desseguida. 
Qui vos ho feya pas diré, dóna de Deu! Jo estigui pas a la 

vostra pey, veyèu!... Anem, anem cap avayl... 
La mar encara com un gran cay d'eyna d'acer ferit pel sol 

llampegaba allà al lluny. La dóna apartantne la mirada ab un 
despit rencorós, pensà: 

—No hi ha res cert al món... Tot son mentides, faules en
ganyadores... 

Comensaren de baixar per la banda de llevant. No hi ha
via un dit de planer en aquell encreuhament de venes y re" 
galzes que duyan al Ull de Corberes, la naixensa del collet. 
Ne deyan d'aquella baxada'ls Relliscalls de la Calavera per 
unes betes calises que de tros en tros els escalonaban a ma
nera de branilles pelades d'una costellada antètica. En aquell 
clap de la montanya hi creixia bona barreja d'herbes medi-
cinoses que les pageses dels masos coneixían prou bé, recu-
Uintlcs a son temps pera ferne begudes y cataplasmes pera 
bèsties y persones; y allà era hont el cassador de frau havia 
atrapat a la Marieta de Sant Pons, que hi feya son arreplech, 
y li havia deixat anar la mala suposansa sobre'l pastor y la 
Mila. Y el pastor, al passahri, va recordarsen y el desitj de 
càstich y revenja que comensava a criar contra l'espieta, 
prengué més forsa, com una foguera al aventarse. 

La Mila, a son torn, tot seguint al home lo més d'aprop 
possible, no li treya així que podia'ls ulls de sobre. Retuda 
fortament pel darrer desengany, havia recobrat ben depressa 
la finor de la vista y ja no li calían ulleres de cap mena. Pel 
desllivell de la baixada, el cap del pastor li venía tres o qua
tre palms pel devall d'ella y podia ferne un examen implaca
ble. Y ara sí que'l veya tal y com era, sense les teranyines 
ilusories. Ben cert que sa barbameca, sos curts y fins cabells 
castanys sens una espurna blanca, y sa agilitat de persona 
magrantina, desconcertavan al primer eop d'ull però ben mi 
rat y remirat, els anys li resortían com una taca al sol. Aquells 
mateixos cabells foscos tenían el desllustrat, el destenyiment 
de les coses antigues; la pell, sense greix al dessota, s'apla
cava als óssos en les prominencies y's frunzía tota ab petites 
arruguetes de paper matxucat en els clotarells de les conques, 
en els vessants de les galtes, entorn dels ventalls de les ore
lles; ses ungles tenien la duresa de les del corb, y els des
llorigadors de sos genolls y munyeques trahían a voltes el 
rovellament senil. No, no, ben mirat no quedavan dubtes: el 
pastor no era pas lo que semblava de moment. 

L'emparellà de pensament ab el seu home. Aquest un jove 
ab ànima de vell, l'altre un vell ab aparenses de jove. En tots 
dos l'anomalia, la eterna anomalia que la perseguía a n'ella 
sense parar, emmatzinantli y destruhintli la vida!... La dóna 
tornà a sentir la negra desolació exasperada del vensut con
tra tot dret y rahó.—Tot desfet, tot perdut per arreu!... Un 
negat!... Un vell!...—Y's mossegava'ls llabis fins a ferlos 
sangnar, y el seny se li enterbolia. 

—¿Per què no allargar un peu més de lo degut y acabar 
d'una vegada, rodolant de dalt a baix per la roquetera? — 
s'arribà a preguntar tot baixant ab compte y assegurantse, 
ara un pas, ara un altre... 

En un bossí més perillós, el pastor li <ionà la mà per 
aguantaria. Aquell contacte aleshores fou tan repugnant a 
la dóna, que li revoltà les sangs. Atraccions, escalfors, peca 
dors desitjós del Pas-de-Llamps, que baixos, que ignominio
sos li semblaren ara! 

...Quan arribà a la ermita se sentia'l cor tlach y el cap 
com una esfera buyda ab clova dolorosa. De la gran passeja
da d'aquell dia no'n servava més que la tortura de la impres
sió depriment. 

—Un negat!... Un vell!... Un negat!... Un vell!...» 
VÍCTOR CATALÀ. 

NOVAS 
La mort del eximi literat n'Emili Vilanova, irreparable 

pèrdua per la nostra literatura, ha sigut fondament sentida 
dintre'l catalanisme, y d'ella pailem en altre lloch d'aquet 
nombre. Benhaurada sia sa memoria. 

Errada.—S'adver te ix que'l nombre pasat cte nostre 
quinzenari aparegué, per error de caixa, ab la data de 15 de 
juliol en lloch de 15 d'agost, lo qual deuen tenir present els 
coleccionador*. 

L ' o n z e d e s e t e m b r e . — E l nombre vinent de LA D E -
VANTKKA surtirá'l dia 11 en lloch del 15, y estará dedicat per 
complert a la conmemorado de la pèrdua de llivertat de Ca
talunya. 

L u l i s m e . — S e diu que prompte's publicará a Bohemia 
una traducción txeca del llibre Amich e Amat de nostre Ra
mon Llull, feta per un jove y llorejat escriptor d'aquella te
rra, ab dibuixos del célebre artista Bilek. 

C e r t a m e n . S'ha publicat lo cartell—convocatoria 
del certamen literari de Sant Andreu de Palomar que deurà 
celebrarse'l dia 30 de novembre. Los treballs, redactats en 
català y en la forma que s'acostuma, tindran de presentarse 
al Centre Popular Catalanista, Casasnovas, 69, Sant Andreu 
de Palomar (Barcelona), abans del dia 10 de novembre 
vinent. 

Orfeons .—L'orfeó de Llussanés, floreixent societat co
ral que compta quatre anys d'existència, ha donat varis con
certs de música escullida y motius populars catalans en la 
ciutat de Berga, solicitat per la corporació catalanista «Ca
talunya Autónoma». 

—També l'Orfeó Barceloní, donà'l dia 24 un cscullit con
cert en el Cassino de Sans, ab motiu de la festa major d'a
quella barriada. 

A s s o c i a c i ó p r o t e c t o r a d e l a E n s e y a n s a Ca
t a l a n a . — L o invertit durant lo mes passat per aquesta As
sociació en subvencions a las Escolas Catalanas importa 
Ptas . 220. 

S'admeten donatius en el domicili del secretari: Cadena, 
9, i . , r 2.", Barcelona. 

Establiment tipográfich do Joieph ORTEGA. S. Pau, 96.—Barcelona. 
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