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PREFACT 

Una de més. — De qué donchs ? — De tra-
ducci6 de Faules. Mossen Caseponce, qui ni se 
xauta de la grossa feyna y ara meteix, anch que 
hagi passat d'un galan poch la joventut, segueix 
menant a cap el jornal com ni un fadri, s'havia fet 
la mà ab valents trebalis de camp, que axis m'apar 
se poden anomenar les Rondalles y Contes Valles-
pirenchs en prosa eixits de la seua pluma desde un 
pilot d'anys. Com a rondallayre, en Mir-y-Nonto-
quis (que era ell meteix) s'havia endut la palma. 
Encoratjat per l'exit d'aqueixes tan gustoses histo-
rietes de la vora del foch, ell que se va dir : « Anc 
io son pittore », 6 calcom semblant, més en català, 
ço és : « Y jo també ne som, de poeta. » Mireu-vos 
aixô! De bon pagés que s'havia demostrat, volgué 
passar de pich hortolà, 6 millor dit jardiner, que 
la poesia és un verdader jardi y verger y tot ! Perxô, 
com és ell un modest sempre dubtant de simeteix, 
se va pensar : « Per ofici nou cal esser ensenyat. 
Tria't un guia, dels millors que hi hagi. » Y ell que 
se posa a l'escola de La Fontaine, coin si digués al 
Bonhome : « Vos meteix, senyor mestre, mostreu- 
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me ahont s'arreglen les vessanes y les eyroles, y 
lo que s'hi sembra 6 planta. » Mal mestre! Y també, 
mal aprenent! Aquest, d'una junta, va traduhir en 
versos cent y una faules'. Una -passat la centena ! 
Aix6 havia de significar, pensaràn, que l'amarell 
estava a ras, la feyna ben concluhida? Ay! Ay! No 
coneixiu l'home; volia dir tot just lo contrari : 
« Seguirà. » Y ha seguit, y depressa. Act teniu 
seixanta-sis faules més. Veureu que, ans que passi 
l'any, Mossen Caseponce clourà les 239 del Recull 
classich del Bran Fabulista. Per 72 que li 'n falta ! Es 
joch de criatura. Perxô les que queden son poder 
les més dificils. Bah! n'és d'un pinyoch de faules 
com d'un cistellet de figues de coll de dama : un 
hom comença per les més madures, les ensucrades, 
les de la gota, y, de Puna à l'altra, ara aquesta, ara 
aquella, veroles y tot; la panereta hi passa; tant 
menjat, tant pahit. 

Benaventurat traductor ! Rés li fa temor. Y tant 
poch avinent qu'és, traduhir La Fontaine ! Es que, 
a-n aqueix, tothom se l'estima en horri. Transposar 
d'una llengua a una altra un autor qualsevulga, és 
li manifestar afecci6, s'agermanar ab ell, se fer lo 
seu col'laborador, més d'un modo estrany, quan lo 

1. Cent_ una faules de La Fontaine, traduhidesy adaptades a 1  
català, per Mossen Estè'iie Caseponce, Montalbà, Impremta Coopé-
rativa obrera, 3, avinguda Gambetta. En venta à 3asa 1'Autor 
a Céret (Pyrénées-Orientales), 
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treball està ja acabat. Se treu- pas mal, veritat? Posar 
la seua firma al peu d'una obra copiada! =-- No tant 
copiada com hom se pensa. Qui no hagi probat una 
traducci6 en versos no se pot rendre compte de lo 
feixuga qu'es la feyna aqueixa. Baudelaire, analisant 
la célebre poesia d'Edgar Poe titulada : « El Corb », 
professa que la traducci6 no val que en prosa, per-
qué les dificultats prosôdiques fan desgarriar al tra-
ductor y'l muden en traydor. Per digne de mirament 
que sigui'l parer d'un poeta com el de « Les fors 
del mal », se pot contradir. Quf trasladarà en prosa 
el ritme dels versos ? Baudelaire, eh meteix, no ha 
reeixit a reproduhir lo martellament sinistre de les 
rimes del dit poema « El Corb ». Donchs, ritme 
per ritme, perqué no probar de seguir l'original? 
Tantes se n'ha fet, de traduccions en versos d'obres 
de l'un y de l'altre, que se justifica l'ensaig de 
Mossen Caseponce. 

Hi han varis modos de traduhir en versos. 
De primer, lo sistema, un poch massa usat, de 

l'abat Delille. Quan aquest se posa a interpretar, a 
l'ample, en acompassats alexandrins, les Geôrgi-
ques de Virgili, prou treu un ritme, més el seu 
propri, molt llunyà del de l'original. Aqui no bus-
queu regionalismes ; cap alusi6 local; Virgili és 
calcat, ab tota sa mitologia, d'ayre tant refalat al 
passar per la traducci6. Lo pitjor és que Delille 
l'enjoia de quan en quan, fora de menester. 
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El segôn sistema és el dels verdaders poetes. 
Citem-ne un : el gran Maragall ha traduhuit les 
Elégies de Goethe, més en artista y en concienci6s, 
és dir ab una précisi6 altrament poética que Delille. 

A l'oposit d'aqueix se troba el modo del nostre 
Oun tal. Imagini n'Albert Saisset rellegint dins La 
Fontaine « El combat dels rats y de les musteles ». 
Un somris dins la barbixa : « Aqueixa me va, se'n 
pot fer calcom ». Y ala, petit! a alinyar versos ! Lo 
fous sobreviu ; la forma és completament diferenta ; 
aci serà tot l'esprit,català, rossellonés, del Riberal. 
Cal observar que La Fontaine no feya altra coca més, 
quan manllevava una idea a un vell fabulista ; l'ori-
ginal fos sech com Ysop, 6 diluhit com Fedre, era 
tot hu ; el poeta produhia un treball nou, y talment 
nou que no's pot descompassar. 

No sé si se val mencionar un quart modo de tra-
duhir. En aquest, el traductor s'inclina religiosa-
ment devant el model y segueix pas a pas, casi vers 
per vers, sense restrenyer ni eixamplar, més en 
imitant lo millor que se pugui el ritme, tan variat, 
tan meravell6s del Fabulista. Per emprendre tal 
treball, no cal faltar de pit. Si per cas ale hi ha 
reeixit, qu'ho mirin els curiosos ! Més hom se pot 
demanar si resultat li va pagar la pena. 

Mossen Caseponce se tén com qui diu entremitg 
dels dos sistemes d'En Maragall y d'Oun tal. Boy 
portant degut respecte a La Fontaine, perxô se per- 
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met originalitats, y que li escauhen prou bé. Aci cal 
entrar en calque detall. 

Es clar qu'un traductor que vol esser ilegit un 
poch per Lots, y majorment pel poble, no s'havia 
d'eternisar ab tota aquella mitologia del temps vell ; 
Jupiter, Mars, Venus, Mercuri, Cerés, Pal'las, 
Apol'16 6 Febus, Boréas, Filomela, Progné, les Par-
ques, l'Estyx 6 l'Aquer6, tot aixô sent a l'engumit. 
De Deus, no se'n reconeix més qu'un, l'Unich, el 
Verdader; y lo pagàn no és qu'un « mal cristià ». 
Per Mossen Caseponce, un vehi d'Amfitrita serà 
bonament un « pagor de Cotlliure »; Patrocles en-
furiat, sota les armes d'Aquiles, serà 

« Un bran a la corrida, 
Quan eix respirant la furor. » 

Caure de Charybde en Sylla se torna : 
« Fugint del foch, en les brases van caure. » 

Les Parques filadores se cambien en : 
« La l'esta aranya, 
O l'experta n'Anna de Bretanya », 

y Ilurs tisores fatals, en : 

« La dalla, 
Qui tantes vides talla. » 

Tret d'aqueixes reminiscencies de l'antigor, se tro-
ben dins La Fontaine francesades, expressions locals 
que'l traductor ha trasformat, no sense rah6. Del 
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pastor Guillot y son anyell Robin-Mouton, ne fa 
« Mestre Janille y la xaya Columa ». El « magis-
ter » harengant al pallago qui se nega, és un mestre 
reptant en francés al nin qu'ha cridat ajuda en 
català. Vé t'aci com se tira a palles curtes : 

« O, si vos ho jogueu a Sant Joan 6 barres, 
Llenceu en l'ayre aquet duro fallat. » 

A l'ocasiô, se renforçarà l'original d'una caracteris-
tica : el ilop pleydejant és « capcinés », y la guilla, 
sa robadora, és « cerdana ». Capcinés també és el 
filosop y viatja cap al Vallespir. 

A pintar per pintar, els retrats prenen semblança. 
La guilla és « un animal més fi qu'en Nyisqui-
Nyasques (qui, diastre, serà aqueix?). Ne voleu de 
precisions ? Per la viuda jove, 

« La casa passa a Sant Hipélit la Salanca, 
Poble aixerit y d'humor franca, 
Com ja sabeu : ay, digam! tat? 

Si, qne sabem de ve'res ahont sem, y no 'ns es-
tranyen mica les lamentacions d'aqueixa Salan-
quera..., qui casibé passen de mida. 

Rarament, per no dir may, l'original se troba es-
cursat ; més aviat amplificat, si. Que demostri so-
brietat ô abund6 La Fontaine, el traductor aprofita 
tota ocasiô per descriure fil per fil : aixi la llebra 
fugint del caçayre, la tramontana bufant su'l viatger, 
— les rates s'apropant del gat penjat. Voleu una 
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descripci6 minuciosa, mireu el començament d'El 
cotxe y la mosCa. Més, nô, escolteu aquesta fugida 

« Pastor, rebadà, cans, tots s'apreten a cérrer, 
Perdent l'un sos esclops, 
L'altre perdent sa gorra. » 

Que La Fontaine precisi un gest, l'altre n'hi afegeix 
dés. Atalayeu el simi y el gat devant les castanyes 
que se couhen : 

« A la vora del foch un dia els dos astuts, 
Su'l detràs asseguts, 

Y'ls ulls mitg cluchs, mirant la panna castanyera,... e 

Sem en plè dins del « procédé » d'Oun tal, Venu-
meraci6. Quan La Fontaine dona com eynes de fila-
dora « les fuseaux » y « les tourets », la traducci6 
treu tot lo material : fus, filosa, torn, aspi y deva-
nells. Aci teniu l'estany y 'ls sets hostes : 

« En tots els ayguamolls. tafareigs y vessanes, 
s'aixecà un plany qui menava fretat. 

Qne farem, deyen les reynetes, 
les granyotes, les culleretes ?... » 

Hi ha millor : en harmonia imitativa, el plany del 
granyotam : 

« Adeu. rech arrecat! Adeu, riçh mollariu! 
Adeu, fresca junquera! Adeu, regalat riu! » 

Aixis és que, si '1 model hi va ab la cullera de 
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café, el traductor s'hi fa ab la de sopa ; que aquell 
prengui la llossa, aquest buyda la sopera. Cap 
faula més significativa d'aqueix sistema, com la de 
« la guilla y 'ls piochs » ; descripciô del rodai, pos-
tures de l'aviram, moneries de la guilla, tot sôn 
imatges d'allô encertades. 

Mossen Caseponce estima els proverbis. No pot 
dir « l'arquet de Sant Marti », sense afegir : « Val 
més la tarda que'l mati ». Del « ne t'attends qu'à toi 
seul », ne fa : 

« Si vols esser ben servit, 
Fes-te, tu meteix, el llit. » 

Lo curiôs és quan vol endolcir l'original. Aixi no 
cal que sigui dit que'ls vells no sapiguin perdonar. 
També, dins «.les honres de la lleona », salta la ti-
rada rebeca contra 'ls cortesans. 

Perxô cal notar que'l text original may és perdut 
de vista. Oun Tal era altrament ardit. Com  el tra-
ductor meticulôs no'n vol sacrificar ni una mica, 
quan sembla més desgarriat, apa! torna a recaure a 
l'original. 

Per lo qu'és del ritme, miracle seria que seguis 
La. Fontaine de massa prop. Ell tén lo seu. y no va 
pitjor. Ell allarga, ell arronça el vers, sempre al seu 
albir, y tot cau rebé. 

Si, com a home de gust refinat. haveu llegit y 
assaborit els « Contes vallespirenchs », no fos que 
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« Sant Roch y '1 cà 6 « Cistell-Cistella », com- 
prendreu quina virtut ha hagut de tenir Mossen 
Caseponce per resistir al pler suau d'eixamplar la 
narraci6. La rondalla en prosa may ho fa massa 
llarch. Estero agni, en rotllo, entorn de la llar, 
devant d'un foch d'alsina ; y '1 vell rondallayre, 
cop de contar. La maynada y la graneta fan be-
cayna ; niés tots els altres, escolta que escoltaràs. Ja 
Porador pot xerrar, tirar el fil; més n'eix, més 
agrada. 

Ab la faula en versos és un poch diferent ; aço és 
més per esser llegit que contat ; donchs cal que 
sigui pesat a la finor ; massa detalls seria fastig6s. 
Es per aix6 que La Fontaine era un model ideal. 
Mercé a-n ell, Mossen Caseponce ha pas sigut 
temptat d'allargar la salsa ; quan s'atreveix a n'afe-
gir un trocet, may escau malament. Es que tén lo 
toch précis y (caram ! perqué n6 ?) també la sena 
manera descriptiva, parenta de la d'Oun tal, y 
perx6 particular. 

Lo que'l caracterisa encara més és la ciencia del 
vocable ; els mots son estudiats, triats, ab una traça 
meravellosa. A primera vista, no vo'n envisareu ; 
més torneu a llegir, y sereu sorprés d'aqueix rare 
sapiguer-fer. També, fullejant aquest llibre, s'haurà 
de fer, de vegades, calque esforç per identificar tal 
terme poch usitat, perqué sabent 6 particular al 
Vallespir, vaya! vaya! n'hom és pagat de la pena 
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ab la satisfacci6 de descobrir les belleses de l'obra. 
Obra de mestre és aquesta traducci6 6 adaptaci6. 
Un llibre és com un hostal desconegut. Lector de 
bona voluntat, probeu d'espanyir la porta d'aquesta 
estancia misteriosa; no trigareu a l'allandar de plech 
a plech, per ho mirar, per ho admirar tot, de sala 
en sala ; arribant a cap, direu : « Oy I no n'hi ha 
pus?» Paciencia! Espereu el tercer volum de faules; 
no haureu de neguitejar ; prompte el tindrem aqui. 
Desditxadament serà aqueix l'ultim de la preciosa 
serial... 

PAU BERGA. 



ALTRA MANADA 
DE 

FAUES DE UA FONTAIIIE 
(z. Veure Notes.) 

L EL RAT DE POBLE Y 'L RAT DE CAMP, 

(2. Veure Notes,) 

Un cop era, el rat de poble 
Convidà '1 rat campesi, 
Ab forma amistosa y noble, 
A compartî '1 seu festi. 

Sobre de blanca tovalla 
Estaven uns relleus richs. 
Poch varen manjar ravalla, 
Ni xanfayna 'ls dos amichs. 

La teyna va esser honesta; 
Alli no faltava ré. 
Més varen turbar la festa 
Quan tot anava rebé. 
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A derrera d'ana porta 
Un soroli varen o-hir ; 
La por va esser la més forta 
Y '1s dos rats varen fugir: 

Més, apagantse la fressa, 
Els rats tornen desseguit ; 
Y '1 ciutadâ mana pressa 
Per anâ acabâ '1 rostit. 

« ja me basta, li contesta 
El prudent rat camperol. 
Demà, a casa, farem festa; 
Manjarém gra de fajol. 

Rés vinrâ per interrompre 
L'apat que t'oferiré. 
Adeu, donchs ! No vull d'un pler 
Que '1 temor pogui corrompre. » 
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2. L'HOME Y LA SEUA IMATGE. 
Veure Notes.) 

Un home s'estimava a si meteix sens mida, 
Creyentse dels humans el més beil exemplar. 
Acusava soviny els miralls de mentida, 
Y vivia content en son error vulgar. 
Pel curar d'aqueix mal, la sort, bona minyona, 
Presentava pertot a sos ulls inquiets 

Els consellers, tan muts com indiscrets, 
Qui tant de goig fan a la dona : 

Miralls a ca '1 barber, miralis a ca '1 marxant ; 
Miralls en el falset d'algun jove galan; 
Miralls al cinturô d'una nina bufona. 
Que fa nostre Narcis ? Prova de s'amagar 
En el lloch més ocult que pot imaginar, 
No gosant dels miralls arriscar l'aventura. 

Més un gassot plé d'aygua pura 
Se trova 'n el lloch apartat. 
S'hi veu, s'enfada enfurismat ; 

Creu que l'han embruixat. 
Vol fugir iluny de l'aygua verdadera. 
Més qu'hi farem ? L'aygu.a és tan encisera, 

Que se 'n va, sols, de reculons. 
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Tots tants coin sem, minyones ô minyons, 
Nos estimem en desmasia. 
Si ale nos diu la veritat, 
Creyem qu'ho fa per gelosia. 

Si un defecte tenim, el volem tan pintat, 
Que no sembli per rés a la realitat. 

El gassot referit pel rostre La Fontaine 
De La Rochefoucaut és un llibre esmerat, 
Qui sos lectors amablament esmena. 
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3. LA MORT Y 'L DESGRACIAT. 

Un infeliç cridava, cada dia, 
La mort al seu socors. 

« O Mort, li deya, vina acabar mos dolors. » 
La mort, creguent que 'n venint el servia, 

Truca a la porta y, entrant, 
Al descubert li mostra 'I seu semblant. 

« Que veig, diu l'infeliç ! Treyeume aquest objecte ! 
Es horrorôs, és lleig y, al seu aspecte, 
El meu cor, tot, s'umple d'espant 

No t'acostis, o mort, mort eixme del devant!... 

Mecenes era uu galan home, 
Qui, vivint dos mil anys atrâs en la Bran Roma, 
Deya : « Feume impotent, xacr6s y poagr6s, 
Mentre visqui 'n tinch prou y me creuré ditx6s. » 
No vinguis donchs, o mort, qu'altre:tant te 'n diria, 

Per vell que fos, si de mi depenia. 

...0 00e o o 
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4. EL NIN Y 'L MESTRE D'ESCOLA. 
(4. Veure Notes.) 

En aquet conte vos vull dir 
D'un xot vestit el reny inutil. 
La cosa en si sembla un xich futil, 
Més algti s' hi pot divertir. 
Dins l'aygua un nin se deixa caure. 
Mentre jugava prop del du 
Y no n' haguera sortit viu, 
Sens un salzer qui s' hi va escaure. 
Més arrapat, tant bé com mal, 
A l'aybre providencial, 
L'escolanet se fatigava, 
Y poch a poquet s'enfonsava, 
Quan Deu va volguer que passés 
Un mestre d'escola francés. 
El nin cridà : « Socors! Ajuda I » 
Girantse '1 mestre, el va renyar, 
Ab sa veu solemne y surruda, 
Perqué cridava en català. 
Després d'haver parlai mitja hora, 
El franximan se va callar; 
Y prenguent el nin per la ma, 
El va tirar cap a la vora. 
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Haguera estat molt més senzill, 
Si tant li pruhia la llengua, 
De treure aquell nin del perill, 
Y després d'engegar sa harengua. 

Xarlayre, cens or y pedant, 
Gent de paraula 

Tan inepte corn abundant, 
Sén blasmats en aquesta faula. 
Si s'acerten esser gavaigs, 

Rés no 'ls detura : 
Donen coin la Font dels non raigs, 
Sens mirament y sens mesura. 
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5. ELS FUSSERONS Y LES ABELLES 
(5. Veure Notes.) 

A l'obra hom coneix l'artesà. 

Encontrantse sens amo alguns troços de bresca, 
Uns fusser6ns els varen reclamar. 
Més un eixam d'abelles protesté, 

Y d'un llarch plet va encenre l'esca. 
La vespa proposé de donar la rah6 
Al qui de son bon dret portaria la prova : 

L'abella y '1 fusserô, 
Encara que trovant la cosa un bon xich nova, 
S'hi varen conformar. Ven una muni6 
De testimonis qui diuhen tots, a la una, 
Qu'entorn d'aquella bresca havien sempre ohit 
A bruniinâ animais alats, de color bruna, 
Liargaruts y semblants a l'abella comuna. 

Més allavors un atrevit mosquit 
Va dir que, per de prompte, 
Calia tenî en compte 

Que 'is fusser6ns també duyen unes senyals 
Perfectament iguals 

A les d'aquells llargaruts animais, 
Tan pareguts a la feynera abella. 
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La vespa, no sabent veure hont era '1 bon dret, 
Ni com resolre '1 plet, 

Va manar que se fés una enquesta novella. 
Y, per més Hum, s'enterà del parer 

D'un formiguer. 
Es cert que mentrestant el punt no s'aclaria. 
« Donchs, per aquet cami, may niés s'acabarâ, 
Digué una abella experta y de judici clar. 

Era cosa d'un dia : 
Y, ara meteix, farà mitg any 
Qu'aqueix assumpte se pleydeja, 

Trovant nos sempre ab el meteix afany. 
El temps està passant y la mel rancieja. 
Seria hora que '1 jutge enfi pronunciés 
Una sentencia 6 altra, y que no s'ho prengués 

Tant a la fresca. 
Bé prou qu'haurà llepat la bresca 

Deixem nos de rah6ns ; 
No cerquem més la nit per les armaris, 

Y recorrim a mitjans ordinaris. 
Qu'abelles y abellons, 

Que burinots y fusser6ns 
Immediatamènt se posin a la feyna, 
Manats, qui pel seu rey, qui per la seua reyna : 
Y veurem qui sabrà, mesclant un xich de pois 
Ab un such olorés y de gust bastant dolç, 
Edificâ ab llestesa unes quantes casetes 

Tan ben fetes. » 
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Negant s'hi '1s fusserôns, feren patent a tots 
Qu'a més d'uns xots y d'uns estrafalaris, 

Eren uns lladregots. 
Y la vespa donâ la mel a llurs contraris. 

A Deu plaqués qu'aixis poguessen acabar 
Els plets que l'avaricia 

Va portant, cada dia, als homes de justicia! 
Que demanen aguets ? Demanen, per medrar, 

Prou bestiar per tosquirar. 
Pleydejadors! El pleydejar 

Fins acaba qu'és vici : 
Ab un xich de bon seny hom se 'n pot deslliurar. 
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6. CONSELL TINGUT PELS RATS. 
(6. Veure Notes.) 

Un gat, qui per son nom se deya Rodillart, 
Feya dels rats una tan gran destroça 

Que no se 'n veya més casi 'n ninguna part, 
Per tal d'estar molts d'ells a dintre de la fossa. 
La resta, no gosant eixir de son forat, 
Anava deprimintse y malahint son fat ; 
Y '1 gat era mirat per la gent miserable 

No com a gat niés com a diable. 
Donchs, un dia qu'a dalt d'un apartat teulat 

Rodillart feya '1 perdulari, 
Y ab sos companys armava un gran xibarri, 
Mentre '1 ratam, aplegat en un jaç, 

Inutilment cercava un remey eficaç, 
El llur degâ, rata de gran valia 

Y de molta prudencia, opinâ que calia 
— Y més tost que niés tart, — 

Astacâ un cascabell al coll del Rodillart. 
« Aixis quan se 'n irà pel mon a moure guerra, 
De sa marxa avertits fugirém sota terra. 

Ja no tenim altre mitjâ. » 
Tothom fou del parer del venerat degà, 
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Trovant que, ben mirat, l'ideya era acertada. 
Sols l'execuci6 pareixia arriscada. 
L'un deya: «Jo no hi vaig, som un xich massa vell 
L'altre : « Jo no sabria, essent encar novell, 
Al colt del Rodillart penjarli '1 cascabell. » 

Y, çom tothom se tirava 'n derrera, 
La cosa va acabar per la canço ninera 

« Vés hi palla, vés hi tu. » 
Y no hi va anar ningu. 

Quants capituls he vist de frares 6 de mollies, 
Y finse de canonges, 

Qui, com aquell dels rats, acabaven també 
Per no fer ré. 

A tot arreu és la meteixa cosa : 
Si cal deliberar, 

Els consellers s6n tants qu'ells ab ells se fan nosa. 
Més quan vé l'hora d'actuar 

Tothom se In va. 
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7. EL LLOP PLEYDEJANT CONTRA 
LA OUILLA DEVANT DEL SIMIOT. 

Deya un Hop capcinés que l'havien robat. 
La guilla sa vehina, atrevida y perversa, 
Per ell va esser causada, y '1 plet va esser portat 

Devant del simi, y pleydejat 
No per paraula d'advocat, 
Si bé per cada part adversa. 
Jamay jutge havia rebut, 

De recort de monina, un encarrech tan brut : 
El magistrat suava en son llit de justicia. 

Quan van haver- ben disputat, 
Replicat y cridat, 

Sabent nostre monart quinaera llur malicia, 
— Si nos cal:creure Ysop, el fatmlista grech, 

Llur malicia era molta, — 
Als hi va dir : « Companys, fa temps que vos conech, 
Y sereu condemnats, tots dos, de sech a sech, 

A pagar dura muleta, 
Qui ben merescuda resulta, 

Ja que tu, Hop, te planys, quan no t' han robat rés; 
Y. tu, guilla cerdana, 

No sols has ben robat ço que '1 Hop te demana, 
Niés encara molt més. 
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Condemnant Hop y guilla, 
El simi pretengué qu'ab aqueixa pendilla, 

Fins y quan jutja a tort, 
Un jutge may s'enganya y may pega prou fort. 
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8. ELS DOS BRAUS Y LA GRANYOTA. 

(8. Veure Notes.) 

Dos braus lluytaven valentment, 
Per sapiguer qui d'ells possehiria 
Una vedella, ab el governament 

Del prat. Una granyota, allâ prop, se planyia : 
« Que teniu, li va dir 
Sa cosina germana? » 

« Coin! No veyeu, li respon nostra rana, 
Ço que serà '1 nostre desti 

Quan, la lluyta acabada, 
El bran vençut, fugint de la fonda prada, 
Vinrà a refugiarse en nostre mollariu, 

Ara embrutant nostra aygua clara 
Ara nos trepitjant fins al fonse del riu? 

Un cop l'una, un cop l'altra, ho veureu prou suara, 
Totes calrâ patin; 

'il' fins, qui sab ? si unes quantes morir, 
De resultes de la querella 

Qu'ha causada la senyora vedella ? » 
Aqueix temor era de bon sentit. 
Un dels dos braus, per la força rendit, 
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Se va amagar dins llur morada, 
Causant alshi molta xafada. 

Sempre s'és vist que '1 grau fa 'ls disbarats, 
Y que toc al petit de pagâ 'ls plats trencats. 
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9. LA RATAPENADA 
Y LES DUES MUSTELES. 
(9, Veure Notes.) 

Una ratapenada anà de capgirells 
Dins un niu de mustela, amiga dels aucells, 
Y contra 'ls ratolins ja de temps enfadada. 
Quan aquesta vejé nostra ratapenada, 
Hi va corrê ab Pintent de ferne un bon festi : 
Dihent : « Corn heu gosat, atrevit ratoli, 

Fins a mon jaç afrontar ma venjança? 
D'hont vos vé tanta confiança, 

A vos qui tot ho feu per ferme perterir? 
Que no seu ratoli? No me prengueu per lela! 

Vos dich qu'ho seu, 6 jo no som mustela... » 
Perdoneu, respongué l'orandola de nit, 

Si guerra he feta, ha sigut al mosquit. 
Jo ratoli! may de la vida! 

Sols un malvat pot dir semblant mentida. 
Gracies a_Deu, som an aucell, 
Cosi germâ del passareli : 

Y la prova és que tinch dues ales com ell. 
Visca la gent qui trasteja pels ayres! 
De ratolins no s' hi 'n passejen gayres. » 
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Sent presentada aixis, sa defensa agrada, 
Fins a tal punt que se li va donar 

Entera llibertat per penre la fugida. 
Més, dos dies després, nostra pobra aturdida 
Ab una altra mustela encara ensopega. 
Aquesta, dels aucells enemiga resolta, 
Boy passantse la llengua a l'entorn del museil, 
Promptament se llença sobre la poca solta, 

Prenguent la per aucell. 
Quan la ratapenada. armantse de coratge, 
Ne protesta dihent que li feyen ultratge : 
« Me fer passar per tal, és cosa de malvats. 

Qui fa l'aucell, és el pinmatge. 
So-rn ratoli : Visquin els rats! 

Y que Deu bondad6s confongui tots els gats! » 
Per sa resposta, acertada y atrevida, 
Un altre cop se va salvar la vida. 

En aquet môn, no hi val sempre la lley : 
Dissimular pot essê, algun cop, un remey. 

Molts ne conech qui, cambiant de faixa, 
Se salven ells y, a més, salven la caixa, 
Dihent, segons com alshi fa servey, 

« Visca la Bepa! ô Visca '1 Rey! » 
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10. LES QUEIXES DEL PAGO. 

El pago se queixava amargament, un dia, 
Diguent a Deu Nostre Senyor : 
« No sens motiu y sens rahô 

M'estich queixant a vostra senyoria. 
El cant, del quai m'haveu fet do, 
Desplau a tota la natura; 

Mentres el rossinyol, infima criatura, 
Per sos melodiosos cants 

Fa l'admiraciô de tots els sers humans. » 
Nostre Senyor li va responre : 

Aucell gel6s, perqué no corresponre 
A ma bondat? Gracies a mi, 

Portes, entorn del coll, l'arquet de Sant Marty, 
Matisat de colors, variats y sedosos. 

Quan tens ganes de presumir 
Desplegues una cua hont venen a lluhir 

Mil diamants y rubis preciosos. 
Digues me donchs si cap aucell, 
En aquet môn se pot escaure 
Vestit d'un plumatge tan bell 
Y més que '1 teu capaç de plaure? 

Tot animal no té totes proprietats. 
Vos hem donat diverses qualitats 
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Els uns lluheixen boniquesa, 
Els altres força, els altres lleugeresa. 

Els agies s6n valents, els corbassos astuts ; 
Per marcâ '1 temps hi s6n cornelies y puputs. 

Tots s6n contents de llur ramatge. 
Acaba donchs de queixarte 6 si no 

Te treuré l'esplendor 
Del teu plumatge. 
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11. LA GATA METAMORFOSADA 
EN DONA. 

(Io. Veure Notes.) 

D'amor extrem un home estimava una gata, 
Posant en ella '1 seu pler, tot son goig. 
— Diguem, de pas, qu'era un sabata, 

Per no dir qu'era boig. — 
Donchs aquest home a copia de pregaries, 

De ploralles y d'alimaries, 
Y, qui sab si per art d'algun bruixot entés, 
Alcançâ que sa gata, un bon mati, passés 
De l'estat d'animal a l'estat de persona; 
Aquell meteix mati, l'home 'n va fer sa dona : 

Y, de boig qu'era d'amistat, 
Vetalaqui d'amor fet un boig rematat. 

Jamay la dona la més bella 
Encantà. son afavorit, 
Com ho fa l'esposa novella 
A son hipocondfich matit. 
Ella '1 complau ; ell l'afalaga; 
Tot el dia li va a la saga; 
De gata no li 'n trova rés. 

Enfi, se la creu dona, en tot, per sempre més 
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Quan, algun ratoli, buscant peknecessari, 
A l'entorn d'un armari, 

Va turbâ pler dels dos novells casats. 
lmmediatament la germana dels gats 
Se Ilença. No fa cop. No obstant se queda alerta; 
Y quan, al cap d'un poch, el pobre ratoli, 
Qui may havia vist un gat ab faldelli, 

Assossegat torna a la descuberta, 
L'enurpeix. Aixis és que sempre se desperta 

El naturalqui semblavaadormit, 
De tot se burla, y sols acabarà ab la vida. 

A certa edat cumplida, 
La roba ha prés el plech ; el vas:està embibit. 

Es per demés, és un esforç inutil 
Que del seu tarannâ 

Se 'I volgui desacostumar. 
Tot ço qui 's fa contra ell és futil. 
Es mal que résIno pot curar : 
Tant hi fa '1 bon xirurgiâ 

Com el més sabi metge. 
Cops de forca, cops de corretja 

De rés poden servir. 
Fins y quan si 'n l'art de persuadir 

Haguesseu passat mestre, 
Y per la:porta avuy l'haguesseu fet sortir, 
Entraria, altre cop, demâ, per la finestra. 
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12. EL 1.i FO  Y L'ASE CAÇANT. 
(Ir. Veure Notes.) 

El rey dels animais se posâ, un dia, en testa 
D'anâ a caçar : celebrava sa festa. 

La caça del 11e6 no sein pas passareils; 
Mès beils y bon singlars ô cerves bons y bells, 
Com encara se 'n trova en son silvestre imperi. 
Per agafarn'aigun, en el seu encontorn, 

Se va servir del ministeri 
De l'ase, qui va fer de corn 

Ab sa veu reforsada. 
El Hee, l'amagâ sota un feix de ramada. 
Li manâ que bramés, ben segur qu'aquel s6 
Treuria'ls més valents de la liur mansi6. 

Llur tropa encar no estava acostumada 
A la tronada de sa veu. 

De soroll espant6s l'ayre ne retrunyia. 
Els animais del bosch, del camp, de tot arreu, 
Fugien esglayats, y algun sempre cauhia 
En el parany mortal bout vetllava '1 11e6. 
« M'apar qu'he travallat com un bon servidor, 
Diu l'ase, atribuhintse '1 merit de la caça. » 
« Si, li respon el rey : has obrat ab brahô. 
Y, si no conegués ta persona y ta raça, 



42 FA U LE S 

Segur que jo meteix ne seria espantat. » 
Si Vase bagués gosat, 

S'hauria presa a mal la réal mofa, 
Encar que se '1 burlés ab sobrada rah6 ; 
Car a tot arreu sobra un ase fanfarrô. 

L'ase no sol esser d'aqueixa estofa. 
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13. EL LLOP QUI S'ES FET PASTOR. 
(12>  Veure Notcs.) 

Un Hop, qui començava a veure que l'anyell 
Ja no s'esgarriava al llarch de la ribera, 
D'una guilla vehina escoltant el conseil, 
Va, resolre d'obrar d'una nova manera. 

Se vesteix de pastor; 
Se posa una Samarra; 

D'un branch d'alsina 'n fa un bast6 ; 
Pren una cornamusa, y finse té la barra 

D'escriure en son capell : 
Jo som Guillot, pastor d'aquet tropell. 

Sa persona aixis cambiada. 
— Més ben dit aixis disfressada 

Y sos peus de devant posats sobre '1 garrot, 
S'apropa '1 sicofanta, apolit y cap cot. 
Guillot el verdader, cotxat sus de l'herbeta, 

Dormia com una soqueta. 
També dormia '1 ca, com el sach dels gemechs; 
Y 'is marrans adormits eren sorts, eren cechs. 
Semblaven, tots plegats, una gran massa inerta. 

L'hipocrit no 'ls desperta ; 
Y, per poguerse endur mares y xays petits, 

Creyentho necessari, 
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Va provar d'afegir la paraula als vestits. 
Li resultâ tot el contrari. 

No poguent del pastor ben contrafer la veu, 
El seu crit fa retrunyî '1 bosch a tot arreu, 

Y descubreix tot el misteri. 
Sentint el crit del Hop, tothom se despertà : 

Fedes y pastor, goç y rebadâ. 
Victima, encara un cop, de sa propria daieria, 

Ab sos vestits el Hop s'entrebancâ 
Y no pogué fugir ni se defenre 

Per un costat16 altre 'ls traydors se fan penre. 
Qui sigui Hop té d'obrar com a llop. 

Aixis ho deya '1 grech Ysop. 
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14. EL BORRATXO Y LA SEUA DONA. 

(r3. Veure Notes.) 

.••••••••••••••. 

Cad'hu té '1 seu defecte 'n el quai sol recaure : 
Ni vergonya ni por no le'n poden retraure. 

A proposit d'aixô, me sembla recordar 
D'un fet que, com a prova, ara vos vull contar. 

lin borratxo gastava esprit, salut y boisa. 
Sôn gent qu'a mitg cami sels trova sens un rai. 
Per haver massa cops, un dia; alçat el colse, 
Aquet va deixâ 'I seny al fons del seu barrai. 
Sa doua '1 va tancar dins una tomba obscura, 
Hont varen esbravarse 'ls fums del vi novell. 
Més, quan se despertà sobre la Llosa dura, 
Vejentse embolicat a dintre un llençol vell 

Y entornejat tot ell 
D'objectes sepulcrals, d'un llum, d'una corona : 
« Oh! oh ! diu, qu'es aixô? Me s'enviudat la dona ? 
Allavors sa muller, revestida de dol, 
Disfressada y jugant perfectament la maula, 
Muda, tot ço que pot, sa natural paraula; 
S'apropa del fais mort; li demana si vol 
Tastar d'un brou de pa mullat en el perol 
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Infernal. El marit, en ninguna manera, 
Pot dubtar qu'està mort y que la robustera 
De Satan-és vinguda a atudarli la fam : 

« Entorna te'n, li diu, sopa y sopera 
Y porta, en cambi, un xich de mam. » 
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15. EL POHAGRE Y L'ARANYA. 

(14. Veure Notes.) 

Quan hagué produhit el pohagre y l'aranya, 
L'infern alshi va dir : « Fruyt de la meua sanya, 

Alegreuvos, mos fins, 
D'esser per l'home y sa compagnya 

Dos terribles periils. 
Ara, esculliu una morada : 

Mireusaci casots estrets y desgradats 
De poch falaguera fatxada. 

Y més enllà palaus grans. bonichs y endaurats, 
Pensi qu'hi trovareu cumplida retirada. 
Llesteuvos y vejeu de no quedâ enganyats. 
O si vos ho jogeu a Sant Joan 6 barres 

Llanceu en l'ayre aquet duro fallat. » 
L'aranya, qui se feya uns pensaments bisarres, 
No va volguê anâ vitire a casa d'un pelat. 

Tot al revés el seu germà '1 pohagre, 
Vejent aquells palaus tan grans 

Plens de metges experts y de xirurgians, 
Va pensar qu'alli dins la passaria magra. 
Ell que pren donchs sa part, hi planta '1 seu piquet, 
Y s'esten com li plau su'l dit gros d'un pobret, 
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Dihent : « M'apar qu'aci puch satisfer ma gana. 
Y qui me'n treu? Si 'I metge aqui no mana! » 

L'aranya mentrestant s'acampa en un sa16, 
Com si l'havia prés a iloguer per la vida. 
Descompta '1 pervenir ; ja té la tela urdida ; 
S'agafen els mosquits en el parany rod6. 
Una criada vé qui escombra tota l'obra. 
Altra tela és teixida, un criat la descobre 

Y també li desfà. 
El pobre insecte ho vol tot ensajar. 

Fila que filaràs, tota se desentranya, 
Cada dia mudant de lloch, de tarannar. 

Enfi després d'un ultim ensaig và, 
Se'n va a trovâ '1 pohagre. Aquet era'n campanya, 

Més trist mil cops que la més trista aranya. 
El seu poste '1 portava, ara a fer llenya al bosch, 
Ara a cavâ algun camp erm, pedreg6s y tosch. 
Pohagre malmenat no sol fer llarga estada ; 
Dirigintse a l'aranya '1 nostre li va dir : 

« A qui, no puch més resistir. 
Cambiem donchs de lloch, germaneta estimada! 
L'altra no s'ho fa dir dos cops y, pacte fet. 
S'enfila tot seguit dins la pobra cabanya, 
Hont no troua criats, escombra ni maranya. 
Per sa part el pohagre alegrament s'afanya 
A casa d'un prelat qu'obliga a estar quiet. 
Cataplasmes? Deu sab! La gent no té vergonya 
De veure que '1 malalt va de mal en pitjor. 
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Y fins tant se li 'n dopa a l'afamat doctor 
Que d'un granet ne vinga un grà de ronya. 

Cambiant l'un y l'altra lloch del seu conreu 
L'una y Paltre trovà sabatà per son peu. 
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16. EL CISNE Y 'L CUYNER. 

(15. Veure Notes.) 

La viram abundava en la cort d'un palma. 
Un cisne y una oca joue hi vivien en pau : 
Aquell pel pler dels ulls, l'altra pel de la boca. 
Presumien tots dos d'essê un bell ornament, 
De l'hort &mit el cisne, y de la casa l'oca. 
De l'aygua del tafreig feyen llur element. 
Ara, se 'is veya arreu navegant suaument„ 
Ara anant de conjunt seguits de blanca escuma; 
Ara enfi capbuçant per rentarse la pluma, 

Y a llur ambit llençar més d'un esquitx, 
Sens poguer sempre alcançar llur desitx. 

Un dia que '1 cuyner, massa amich de la bota, 
Prengué '1 cisne per l'oca y, agarrant ii la pota, 

Anava per tallarli '1 colt, 
L'aucell, al lloch d'irarse y de posarse foll, 
Se va planyê en son doiç y encantandor llenguatge. 
El cuyner.torna 'n si; veu que s'és enganyat, < 

Y diu tot apurat : 
« Aci may ha sigut usatge 

De posa a l'ast un cantayre tan b6. 
Deu me'n reguart de tallarli 'I canyô, 
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Per després el posar bonameut a la sopa : 
El cisne fins aci se'n serveix massa bé. 

Aixis qui nos segueix en gropa, 
El parlar dolç no fa nosa per ré. 
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17. LA DONA NEGADA. 

(16 Veure Notes.) 

No som d'aquells qui responen : No ré, 
S'és negada una dona. 

Jo dich qu'és molt. Viuda ô muller 
No deixa d'essê una persona ; 
Y, sols fos per humanitat, 

Un semblable accident té d'esser lamentat. 
No està fora de lloch qu'aci vos ho recordi 

Demanant vos misericordia 
Per una dona qui, Deu sab com y perqué, 
Era morta ofegada en un riu torrenter. 
El seu marit cercava, en tanta desventura, 
El cos per ferli retre honors de sepultura. 
Allavors succehi que, vora del torrent, 

Autor de la desgracia, 
Passaven vianants ignorant l'accident. 
El marit demanà que li fessen la gracia 
De dir si, per atsar, algù tenia esment 

Del cos de sa volguda Engracia : 
« Cap, li van contestar. Més aveu pas per pas, 

Seguint el fil de la ribera. » 
Un altre replicà : « Jo, no ho faria pas. 
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Més aviat, tornaria en derrera : 
Ja que tractantse'n aquet cas 

Del genit d'una dona. 
Quina que sigui l'inclinaci6 

De l'aygua y la pendent que la terra li dona, 
Gracies à l'esperit de contradiccié 
Vostra dona haurà presa altra direcci6. » 

Es cert qu'aquell home podia 
Escullir per burlarse una altra occasié. 

En quant a la rebequeria 
De les dones, no sé si tenia rah6. 

Més, que l'humor contradictoria 
Sigui defecte femini, 

Aix6 si qu'és una altra historia, 
Que sols el temps pot aclarir. 

Tingueu no-obstant per cosa peremptoria 
Que qui al naixer la portarà 
Sens falta ab ella morirà; 
Fins à la fi contradirà 
Y, si pot, encar més enllà. 
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18. EL GAT Y LA VELLA RATA. 
(17. Veure Notes.) 

He llegit en un rondallista 
Qu'un celebre Rodateulats, 

Flagell de ratolins, de rates y de rats, 
A tots aguets feya una vida trista. 

He llegit donchs en un autor 
Qu'aquet gat exterminador 
CausavaTun verdader terror 
A tota la rataneria, 

Qui tan lluny com podia, 
Com de la pesta, ne fugia. 

Y és que de ratolins diu qu'havia jurat 
De no 'n deixar, del rebost al teulat, 
De la plana al mont, del mont a la plana, 

Un sol per grana. 
La post-caplleva ab sos lligams tan fins, 

Les:metzines tan mortiferes 
Y les enginyoses rateres, 

Comparades ab ell, eren uns jochs de nins. 
Més, quan veu qu'espantats rates y ratolins, 
Ja no riscantse més a l'entorn dels armaris, 
En llurs caus s'eren fets presoners voluntaris, 
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El nostre gat fa '1 mort y, dés de '1 sostre estant, 
Ab una pata s'arrapant 

A qualsevol cordill, cap per avall se penja. 
El poble ratoner creu qu'es una revenja, 
Per haver, sens vergonya, ennurpit y encetat 
O formatge, o rostit; qu'escoltant sa natura 

Haurà garrafinyat 
Alguna criatura. 

O bé qu'haurà causat algun dany consequent; 
Y per fi qu'han penjat el dolent garniment. 
Tots prometen de riure al sen enterrament. 
Treuhen el cap del nas; risquen una mirada, 
Se tornen endinsar; fan com fa la maynada, 

Quan joguen a la clich. 

Ja més animadets, eixen altra vegada ; 
Aventuren un pas; s'atreveixen un xich ; 
Se quillen assentats, remenen les potetes ; 

Fan un pareil de ballmanetes; 
Y finse s'ou algun nyich, nyich 

De goig, quan tot d'un cop ay! quin sust ! ay ! m4mare! 
El penjat ressucita, y sens cap garagara, 
Cayguent alshi al bell mitg, ne colltorceig dinou. 
Mentres que se 'ls cruspeix : « Aquet vos vé de non! 
Alshi diu. Es un torn que m'ensenyà mon pare. 
No hi valran vostres caus. Poch que vos salvareu. 

Y, tants com seu, a casa vo 'n vinreu. » 
Deya la veritat. El malvat garrameu, 
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Per segon- cop, els enganya, els afina. 
De capa peus, s'emblanqueix, s'enfarina; 

Y, d'aqueix mode disfressat, 
S'acotxa y s'arrupeix sobre de la pastera. 

Era molt ben pensat. 
La gent ratolinera 

S'hi va agafar sense veure l'engany. 
Sola una vella rata endevinà 'I parany. 
Era d'aquella gent qui per poch no s'entrega. 
Diu qu'havia deixat la cua dins la brega : 
« Aqueix mont de farina a mi no me convé ; 
Va cridar d'un tall lluny al general gater. 
Aqui sota s'amaga una cosa ruhina. 
Per rés te servirà d'essê un mont de farina; 
Y, encar que fosses sach, me 'n tinria apartat. » 
Molt ben dit, l'avia rata ; alabi ta prudencia 

Se veu que tens experiencia ; 
Y que de sobres sabs qu'un home malfiat 
Val per dos perqué té dobla securitat. 
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19. EL PASTOR Y LA MAR. 
(18. Veure Notes,) 

Del seu tropell, qui '1 feya viure, 
Se contentà llarch temps un pastor de Colliure. 

Si tenia poch capital, 
El tenia segur : ço qu'era '1 principal. 
Els tresors apilats no-obstant sobre la platja, 
Li feren tant de goig que se vengué '1 tropell ; 
Traficà del diner; ne comprà algun vaixell ; 

Y fins va empenre un llarch viatje. 
Tot ho va perdre en una tempestat : 

Ditx6s de n'eixir viu, si bé del tot ruinat, 
Y reduhit a gardar les ovelles ; 

No com amo pastor que sempre havia estat, 
Quan menava, ell meteix, el seu bonich remat 

Per aquelles costes vermelles, 
Umplint les, cada jorn, d'una canço d'esquelles, 

Més com un pobre y humil criat. 
Havent estalviat unes quantes monedes, 
L'home compra altre cop.un escamot de fedes ; 

Y, satisfet d'aquella hora endevant, 
Del benestar que '1 Cel li va dopant, 

Ja no somia més arriscades empreses 
Exagerats profits, envejades riqueses : 
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Son esperit disfruta de la pau. 
Y quan el vent, endulcint ses bufades, 

Empeny envers el port les barques carregades, 
Somrient alshi signa : Adeu adeu siau I 

Tot aix6, més qu'un conte, és una veritat, 
Per demostrar qu'un sou, quan és assegurat, 

Val més que cinch qu'un hom espera ; 
Que se cal contentar, cad'hu dins de sa esfera„ 

Y sa condici6, 
Desconfiant del mar y de l'ambici6. 

A llurs conseils cal tapar les orelles : 
Per un qui 'n surtguanyant, deu mil se 'n queixaràn. 

Ktots la mar fa mirandelles. 
Fieu vos d'elles : 

Liadres y tempestats vinràn. 
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20. L'ASE Y 'L CADELL. 
(19, Verre Notes.) 

De fer pletis, tothom no'n sab ; 
Y qui no'n sab que calli. 

Ab tanta gracia qu'un és balli, 
Y, per tant que s'hi trenqui '1 cap, 
No serà sempre qu'un palurdo : absurdo. 

Volguer fer més qu'hom pot sempre ha estat un 
Molt poca gent de la que '1 cel afavoreix 
Té ja '1 talent de plaure y d'agradar quan neix. 
Es un punt que més val que per altres el deixin, 
Perqué no '1 lograràn jamay, per tant que creixin, 

Y que s'hi poguin aplicar. 
No facin donchs com aquell ase 

Qui, de Pam.o volguent ferse més estimai, 
S'atrevi fins a l'acariciar, 

Com ho feya '1 gocet més mimat de la casa. 
Y com! pensava 'n si meteix, 

Aquet gocet ronyôs facilment consegueix, 
Del senyor com de la senyora, 
Cada dia, com a tota hora, 

Que 'n facin l'un y l'altra '1 llur_grat company6, 
Reservant per mi sol algun cop de bast6! 
Que fa de niés que jo ? Saluda ab la poteta : 
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Troyen els amos qu'és bufé, 
Y '1 paguen desseguit ab un doble pet6. 
Si cal ferne altre tant, serà cosa tost feta. » 
Mentres que rumiava aquet bell pensament, 
Vejent l'amo joyés. alegre y somrient, 

Se'n apropa pesadament. 
Y li vol fer com fan a. la maynada : 
Aixeca un peu de corna desgastada, 

Li posa sots la barba ab un ayre amortis, 
No sens acompanyar de son cant graciés 

L'atrevida manyagaria. 
« Oh ! oh ! quina caricia y quina melodia ! 
Va dir l'am° surprés. Ola ? vingui '1 bast6, 
Qui s'encarregarà de jogar l'intermedi ! » 

El bast6 vé; l'ase muda de tô. 
Y aixis acaba la comedia. 
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21. EL CAVALL 
QUI SE VOLGUE REVEN JAR DEL CERVE. 

No sempre 'ls cavalls han servit, 
Ni al mos de ferre han obehit. 
Quan d'aglans l'home s'atipava, 

Ase, mula y cavall en la selva habitava. 
Com al dia d'avuy, no se veyen enlloch - 

Selles, albardes y carroces ; 
Aixi com no 's veyen tampoch 
Tants bons dinars y tantes noces. 
Un cavall donchs, havent renyit 

Ab un cerve dotat de tanta lleugeresa 
Que no l'havia aconseguit 
Ni dins del bosch, ni en la devesa, 

Se va valre de l'home implorant sa destresa. 
L'home acceptant. al  cavall posa un fré, 

Li salta a demunt de l'esquena, 
Y, sens planyê '1 cavall, ni son temps ni sa pena, 

Agafa '1 cerve y 'lia malbé. 
Revenjat y content, el cavall no fa l'orni ; 
De l'home regoneix y agraheix la mercé, 
Dihent : « Som vostre. Adeu; en la selva m'entorni. » 
— « Aix6 no, va dir l'home, aci feu menester. 
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Vostra ajuda m'és preciosa; 
Quedeu vos donchs, y si enteneu la cosa, 

Com jo meteix sereu tractat : 
Jaç sempre tou y justa feyna. » 
Aylas! que val la bona teyna, 
Quan fa falta la llibertat? 

El cavall va trovar qu'havia fet follia. 
Més era massa tart; y ja son establia 

Pel rebre estava a punt. 
Hi va morir, boy rossegant sa corda, 

No l'havent may pogut treure del seu demunt. 
Més prudent és l'ofés qui del dany no 's recorda. 

Per gran:que sigui '1 pler 
Que dons la revenja, 

Resulta massa car, si se '1 compra ab un bé 
Sens el quai és amarch tot ço que l'home menja. 



FAULES 63 

22. LA GUILLA Y 'L BUST. 

La gent gran és soviny màscara de teatre ; 
Llur semblant fa respecte al vulgus idolatre. 
L'ase no'n sab jutjar que per ço que ne veu; 
Més la guilla, al revés, s'hi mira y tot ho pesa ; 
Grant y regirant, s'adona a tot arreu 
Qu'en fora és ficciô, quan a dins és buydesa, 
Y repeteix el mot qu'a proposit digué, 

Al veure bust d'un hèroé. 
Era un bust tou y més gran que natura. 

La guilla va alabar l'esforç de l'esculptura 
Dihent : « Per cert, el cap és bell, 
Més és un cap sense cervell. » 

-6° 
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23. L'ERMITA Y 'L MAL CRISTIA. 

Es boig l'home qui creu 
Enganyar Deu. 

Per tant endins del cor que s'amagui la cosa, 
Es la mâ de Deu qui li posa. 

Tot ço que fem, de dia com de nit, 
Per Ell és vist y requirit. 

Un dolent cristià, — per tot arreu se'n trova 
Y qui, si creya'n Deu, ne voua la prova, 

Per s'en assegurar 
Va an'à a consulter. lluny, un famôs ermitâ. 
Tan aviat està dins la seua capella, 
Pregunta : «Es mort ô viu ço que tinch dins la mà?» 
Tenia un aucellet de capeta vermella, 
A punt de l'ofegar, si li diuhen qu'és viu; 

O del tornar dins del seu niu, 
Alegre y plé de vida, 
Si li diuhen qu'és mort : 

Sols per convencer de mentida 
O, ço qui tant se val, de manifesta error 

L'home que tothom mira 
Com un gran sant que Deu inspira. 
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Més el nostre bon ermite 
Sab ço que pensa aquell mal cristià. 

. . Y, co un tornaveu de paraula divma, 
Li respon : Morta b viva, ensenya la cardina, 

Qu'amagues dins ta mà, deixantte de paranys 
Qui sols te donaràn uns cruels desenganys. 
A més, recordaté que Deu té botta vista, 

Y que de tot passarà nista. » 

00000000000  
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24. L'AVARE QUI HA PERDUT 
EL SEU TRESOR 

(20. Veure Notes.) 

L'us que se fa d'un bé, sols val possessi6. 
A la gent donch•s qui té la passi6 
D'arreplegar, més y més cada dia, 

Demanaré quin gust li dona sa marna. 
Quia avantatge hi té de més que l'altra gent. 

Un frare llech, en son convent, 
Es tan rich com l'avare. 
Aquet viu pobrament 
Tant, si no més, quel frare 

Qui de pobresa ha fet el jurament. 
L'home y '1 tresor que '1 faulista proposa 

Serviràn d'exemple a la coca. 

Aquell desgraciat, volguent disfrntâ 'n, pau, 
Esperava qu'hagués passat à millor vida. 
De l'or, que creya seu, sa anima possehida 

Et-a completament esclau. 
Havent cavat nu cau 
Aprop del cementeri, 
Hi havia ab gran misteri 
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Enterrat un tresor, 
Y ab ell també son cor : 

Ja no tenint altra alegria 
Que la d'hi rumiar, tant de nit com de dia, 
Fent que per ell meteix també li. fos sagrat. 
Qu'anès ô que vingués, fos sol 6 acompanyat, 

Fins y quan menjava 6 bevia, 
Son esperit, de l'indret hont jauhia 

El tresor, no sabia apartarse un moment. 
Pel visitar no mirava hores; 
Y tant enfi va ferhi vores 

Qu'un fossayre 'I vejent 
Se malfià del cap y se va endû '1 present, 

Sense dir faba. 
Més, lendemà, trovant el niu sense l'aucell, 
Nostre avare, plorant, gemegava, cridava 
Y fins, a bell punyat, s'arrencava 'I cabell, 

Quan un passant qui s'encertava 
Per aquells volts li demanà : 

« A qué respon tot aquet gemegar? » 
— « Es un tresor que 'n aquet cau tenia. 

Me l'han prés. » — « Un tresor enterrat és folia! 
Qu'estem en guerra ab l'alemany melvat 

Per tenir vostre or sepultat? 
Hagués estat millor dins de vostres armaris, 
Hont a cada bora, aixis com a cada minut, 

Sempre haguesseu pogut 
Poharhi pels menesters ordinaris. » 
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« A cala hora? Deu meu! No faltaria més! 
Creyeu donchs que 'is (liners venen tot sols a casa` 

Que, com hom vol, hom els embasa? 
Jo, no 'ls tocavi may. « — « Aixis quin intérés 
Vos donaven, diu l'altre? Es plorar força massa 
Un tresor qui per vos no valia un ardit. 

Posanthi una pedra a la plaça 
Ne sereu tant, si no millor, servit. 
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25. L'ULL DE L'AMO. 

Un cerve perseguit entrà clins una estable. 
Els bous qu'hi va trovar van creure més prudent, 

Y li digueren francament, 
Que se cerqués un abrich més estable. 

El oerve respongué : « Germans, no me trahiu! 
Y vos ensenyaré, tota vora de Hu, 
Conegut de mi sc...., un clap d'herba ufanosa, 

Y d'allô més apetitosa, 
Qui pot, en un cas apurat, 

Fervos favor. Y me 'n sentireu grat. . 
Els bous li prometent de s'ho tenir calfat, 
S'amaga en un recô, respira y pren coratge. 
Cap al tart els criats porten herba y farratge, 

Com solen ferho tots els jorns : 
Van, venen. El mossenye ell meteix fa dos toms; 
Y ningu descobreix del cerve 'ls ramuts cours. 

L'hoste del bosch ais bous ja dona gracies, 
Y se creu arrivat al cap de ses desgracies, 
Esperant qu'al travail tothom se'n haji anat 
Per eixir de l'estable. Un bou més avisat 
Li diu boy remugant : « Tot te va bé fins ara. 
Més l'home dels cent ulls no l'hem pas vist encara. 
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Malfia te'n! Tinch por que te sigui fatal, 
Si vé, com cada nit, armat, del seu fanal. » 
L'amo, al meteix moment, entra per fer la ronda : 

« Qu'és aix6? diu. Ma estranyesa és profonda 
De veure tan poca herba en aqueixos rastelis. 

La menjadora és poch fornida; 
Per jaç el bestiar té palla mitg podrida; 
Que s'acaba '1 paller? Que ,s6n buyts els grunells? 
Per cuya aqueixosbous vullquevosdongueumanya. 
En els sostres qu'hi fan tantes teles d'aranya? 
Que fan a terra jous, arnesos y collars? 
Derrera d'aqueix brau hi veig corns singulars, 

Com may n'he vint en aquesta establia, 
Hont s'arrimen avuy selvatges animais 

Qui ne farân un lloch d'estrangeria. » 
El cerve és descobert. Venen forques y pals. 
Un li pega su'l cap; l'altre l'enrista al ventre. 
Hont no pot el bast6, la punta agusada entra. 
Sos plots no'l salvaràn. Escorxat, destroçat, 

Salat y aparellat, 
De l'estable dels bous irà sobre la taula. 

Tractant d'aix6, nos diu Fedra en sa faula, 
Qu'observa y yen Pull de l'amo despert 
Ço que no ovira '1 criat més expert. 

0.00e)0000 
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26. L'ALOSA Y 'LS SEUS PETITS 
AB L'AMO D'UN CAMP. 

(21. Veure Notes.) 

Si vos Pisser ben servit, - 

Feste tu meteix el lfit. 
Aquet conseil, Ysop nos el proposa 
Dins de la faula de l'alosa. 

Les aloses fan el llur niu 
Dins dels blats quan tot ça qui viu 

A tot arreu belluga, estima y s'aparia : 
El tigre dins del hasch, la truyta dins del riu, 
Les aloses al camp liavores fan la cria. 
Més d'aquestes, no-obstant, una havia deixat 

Que passés prop de la meytat 
De la fonda y alegre primavera 
Sens esser mare. Enfi, la tardanera 

Se va resolre, un, bon mati, 
D'imitar la natura encara una vegada 
Edifica '1 sen niu, pon, cova y fa espellir, 

De correcuyta, una ùltima pollada. 
El tot ana com va poguer. 

Més, els blats sent madurs antes que la nivada 
Fos en estat de pence la volada, 
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De mil afanys l'alosa té '1 cor plé. 
Cerca pastura, y a sos crions comana 

De tenirse a l'aguayt y de ben escoltar : 
« Si l'amo d'aquesta quintana, 

Alshi va dir, vingués ab sos fils, com vinrà, 
— Y pot ben esser que no trigui, — 

Escolteu bé : perqué, segons ço qu'ais hi digui, 
D'aci, bon grat mal grat, nos en cal tots anar. 

Tan aviat com assenyada 
Hagué deixat el niu y la flocula, 
L'amo del camp, ab sos fills, va venir. 
Y senyalant l'espleyt alshi va dir : 

« Aquet blat és madur y se nos desgracia. 
Els sens redits, enguany, seràn més xichs. 

An-eu donchs y pregueu tots els nostres amichs 
Qu'ab llur falcilla, y tant punt serti dia, 

Vinguin demà 
Per donarnos un cop de mà. » 
Un cop l'alosa és de tornada, 
Trova la casa acovardada, 

Cridant un d'as « Diu que demà '1 mati, 
A l'hora que del mar el soi volgui sortir, 

Llurs amichs vinràn ab una eyna 
Per fer, plegats, tota la feyna. 
Mare, ara si que nos calrà fugir. 
« Si l'amo no diu altra cosa, 
Fils meus, va responre l'alosa, 
Podeu estar ben descansats. 
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Més demà si que cal parar l'orella, 
Continuà diguent l'experta aucella ; 

Mentrestant, tips y acugulats 
Sota l'ala de vostra mare, 

Dormiu tranquils y confiats encara. » 
L'alba del jorn punteja, y d'amichs no'n vé cap. 

Se'n va l'alosa ; y'1 bon amo fa cap 
Envers el camp, com sol fer cada dia, 
Diguent : « El blat ja fa temps que tinria 

D'esser segat y garbejat. 
Els meus amichs m'han enganyat ; 

Y jo meteix me som equivocat, 
Comptant ab gent d'aqueixa mena 
Qui poch està per penre pena. 

D'aci endevant, no me'n fiaré gens, 
Tinguent per boig qui sobre d'ells reposa. 
Aneu donch, fills, a ca 'ls nostres parents, 
Y 'ls pregareu per la meteixa cosa. » 

S'espanta '1 niu més fort que may : 
« Ha dit els seul parents, mare. Fugim qu'és hora! » 

« Calma! filets; que, demà ray, 
No dormirém pas encara defora. » 

L'alosa va tenir rahô : 
No va venir nine. Per tercera vegada, 
L'amo visita '1 camp y se torna fal16, 
Diguent : « Veig que '1 parent y que l'amich millor 
Es encara hom meteix. Recordeu vo'n, maynada. 

Y ara sabeu ço que farém? 
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El desengany d'avuy ben clar nos ho demostra : 
Cal- que, demà, tots els de casa nostra 

Prenguem la falç, y 'ns afanyém. 
Es el més curt; y acabarém 
Nostra segada quan porem. » 

Tan aviat com ne signé enterada : 
« Ara si, fills, que cal que 'ns en anem 

Va dir la mare atribulada. » 
Y sortiren del niu els tardejants aucells, 

Sense jutglars, sense oripells, 
Saltironant y a capgirells. 
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27. LES ORELLES DE LA J .LFBRA. 

Un animal banyut, un dia, va ferir 
El rey 11e6 qui, plé d'ira y de rabia, 

Per tal de no exposarse altre cop a sufrir 
Tan vergony6s agravi, 

Fora de sos domenys y iluny de son entorn, 
Va tirar tota bestia armada d'algun corn. 
Bous, cabres y marrans desseguit s'esguillaren ; 
Daynes, cerves, izarts de clima cambiaren : 
Cad'hu se retira, tan prompte com pogué, 
En un lloch que '1 11e6 no coneixis per ré. 
Una llebra, vejent l'ombra de ses orelles, 

Va tenir por qu'un inquisitador, 
— Qui sab si curt de vista 6 poch coneixedor — 

Ne profités per cercarli querelles, 
Y per banyes enfi ses orelles prengués : 
Sostenint, mort y fort, la contra de ço qu'és? 
« Adeu, amich rich-rich! Me 'n vaig, diu l'orelluda, 
Acabaria aqui per tornarme banyuda, 
Y fins capaç de fer de corns falsos mal us. 
Mes orelles, ho sé, passen un xich de mida. 
Y bé, si les tingués curtes com l'avestruç, 
Encar tinria por d'arriscarhi la vida. » 
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« Aix6, banyes! va dir l'imperterrit rich-rich, 
Per qui donchs me preneu? S6n ocelles, vos dich, 
Que Deu vos ha donat, pot essê un xich estranyes 

Per Ilargues.»—« DOnchs, veureu que passaràn per banyes, 
Va responre la llebra. Y totes mes rah6ns 

Y protestaciôns, 
Com paraules de boja, arreu seràn rebudes ; 

Y per no-res tingudes. » 
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28. LA VELLA Y LES DUES CRIADES. 
(22 Veine Notes.) 

Una vella tenia un pareil de criades, 
Qui no s'hagueren amagades, 
Tractantse de l'art de filar, 

Ni per la llesta aranya, 
Ni per l'experta N'Anna de Bretanya. 

La feyna de la vella era de preparar 
Y repartir la tasca a les dues filayres, 
Qui no pecaven may per massa travallayres. 

Tant punt el sol, eixint del mar preg6, 
Daurava'l cim de l'altiu Canig6 

Que'l fus y la filosa y'l tom anaven d'ayres, 
L'aspi gira que gira, y'ls devanells rodant, 
D'ença, d'enillà, qui'n vol? Y per demà altre tant. 

Tant bon punt, donchs, el dia clarejava, 
Un miserable gall fins a tres cops cantava. 

La vella tot seguit 
D'un gip6 brut se revestia, 

Encenia un llumet y promptament corria 
Envers el pobre 

Ahont de tot Hur seny y tot llur apetit, 
Dormien com dos sochs les filayres cansades. 
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L'una ab prou feyna obria un un escàs; 
- L'altra estirava un braç; 
y, totes dues, deyen enfadades 
« Malahit g-all, a mes mails moriràs! » 

Dit y fet, el cantayre 
Agafat y sangrat, 

No va fer més de despertayre. 
Aqueixa mort no cambià llur fat. 
Tot just de Deu estaven ajegudes, 

Comptant dormir fins a les Ires, 
Que la vella, terrent que l'hora escapés, 
Les feya alçar del llit en hores indegudes. 

Sempre és aixis; per eixir d'un mail pas, 
A més dolent hom se'n va a raure. 
Per les filayres va essé'l cas : 

Fugint del foch, a les brases van caure. 
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29. EL SELVATGE Y 'L PASSANT. 
(23 Veure Notes.) 

Dins d'una cava selvatge, 
Un pobre home y 'Is sens infants, 
Per manjâ un senzill potatge, 
Prenen l'escudella en mans. 

Asseguts, sus de la palla, 
EU, la dona y algun petit 
Tenen per taula y tovalla 
Bona gana y bon délit. 

Per fugir d'una ruixada, 
Un passant entra apurat, 
Se'l convida a la dinada 
Ench que no sigui esperat. 

« Partim nos aquesta ollada, 
Diu l'hoste, com bons germans! » 
L'altre escalfa ab l'alenada 
Els dits de les seues mans. 

S13  brou, després, ab prou manya 
El passant bufa també. 
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El buscarol -se 'n estranya, 
Ÿ diu : « Com aix6 y perqué? 

— « Un buf refreda '1 potatge, 
L'altre m'escalfa la mà. » 
— « Donchs, partiu! digué '1 !selvatge, 
No espereu fins a demà. 

Per cap preu ab vos volria 
Dormir clins aquest indret 
Es per art de bruixeria 
Que bufeu el calt y 'I fret. » 
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30. EL CERVE Y LA VINYA. 

Sota'l fullam d'una vinya molt alfa, 
Y com se'n veu en els vinyers del Nort, 

Un cerve s'amagà salvantse de la mort. 
El caçayre va creure 'ls seus goços en falta, 

Y 'ls va xiular pets fer tornar prop d'en. 
El cerve creu que tot perill es fora; 

Y, com el seu ventrell 
Li diu que de dinar fa temps qu'ha tocat l'hora, 

Ell que se posa a rosegar 
La rama de la vinya salvadora : 

Es aixis que l'ingrat la sabia pagar. 
Més els cans l'han sentit y prompte 'I fan trescar 

Tant y tan bé, que la bestia banyuda, 
Després d'haver donat mil voltes, va tornar 

Per finâ al peu de la planta ramuda, 
Qui '1 meteix dia la salvà, 

Dihent : Ja me mereixi 
El castich que pateixi. 

Del meu exemple, ingrats, preneu bon escarment. 
Y cau en el meteix moment. 

Els cars l'estripen, 
Llestament •se'n atipen. 

Y, mentre '1 caçayre sens cor 
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Se mira indiferent el llastimds carnatge, 
El cerve ingrat derrama inutilment un plor. 

Es verdadera imatge 
D'aquells qui profanen l'abrich 

Qu'a l'hora del perill alshi dona un amich. 
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31. LA LLEBRA Y 'L PERDIGALL. 

Jamay se cal burlar d'un pobre miserable; 
O, sin6, qui pot dir : sempre seré ditx6s? 

El grech Ysop, ab acert admirable, 
Nos en clona un exemple 6 dos. 
El que ma faula vos proposa 
Y 'ls seus ,s6n la meteixa casa. 

La llebra y '1 perdigall, d'un camp conciutadans, 
Vivien, segons sembla, en perfeta armonia. 

Més vetaci qu'un dia, 
Eixint alshi al devant una colla de cans, 
Van obligar la llebra a batre 'n retirada 
Cap al seu cau. Se'n fuig. Ais cans fa fer marrada. 
S'endinsa per la vall; s'enlayra pel serrat; 
S'enfila per la senda; a tot arreu la deixa; 

Salta un barranch; travessa un camp de blat; 
Ara per la quintana; ara de feixa 'n feixa. 

Més, a la fi, trahintse ella meteixa 
Per la flayre qui surt del seu cos escalfat. 
Els cans d'aqueix perfum prompte han filosofat 
Corren, l'apreten ferm, la cansen, la rendeixen; 
Fins y tant qu'a la llebra 'Is nervis encongeixen. 
Y la pobra infeliç en son cau va a morir. 
El perdigall, no sols no la va compadir, 



84 FAULES 

Més se li 'n va burlar, dihent : « Tu qui corries 
Ab tanta ileugeresa; y finse pretenies 

Esser més liesta qu'un aucell, 
Basta un pareil de cans per haverte la pell! » 
Mentres que se li 'n Hu, li toca '1 torr; el troyen 

Y prestament ii proven 
Que ses ales tampoch no serveixen per ré, 

Quan l'enurpeix el cruel esparver. 
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32. L'AGLE Y 'L GRAN DUCH. 

L'agie y '1 grand duch llurs querelles cessaren 
Y tant van fer que s'abraçaren. 

L'un jura fé de rey, l'altre fé de mussol, 
De no cruspirse més Ilurs fuis, ni poch rii molt. 
« Coneixeu els auceils qui me tenen per pare? » 

Pregunta '1 duch. « No '1s conech pas encara » 
Diu l'agie. « Aixis, pitjor, respon el trist aucell; 

Tinch por que se 'n facin la pell! 
Bona sera la sort si l'atzar me '1s ampara 

Ja qu'essent rey jamay oonsidereu 
Qui ni qué. Tant se vos en dona 

Que 's tracti de menjar bona 6 mala persona. 
Adeu, mos fins, si 'ls encontreu. » 

« Pinteu me '1s, va dir l'agle; 6 bé me '1s ensenyeu. 
Prometi de'ls volguer corn meus, fé de monarca! » 

« Donchs, va responre '1 duch, els meus fils s6n buf6ns, 
Bonichs, ben fets, jolius més que llurs company6ns. 
Prompte '1s coneixireu vejent aqueixa marca. 
No vos en descuydeu. Recordeu la tan bé, 

Qu'a casa may la dalla, 
Qui tantes vides talla, 

Per culpa vostra hi tingui res a fer. 
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Mireu's aci qu'al xot Deu donà criatura. 
Aixis ès qu'una nit qu'erg anat à pastura, 

L'agle va veure, per ventura, 
En un rec6 de roca dura, 
O en els forats d'un mur antich, 
— No sé ben just dels dos quia era, — 

Uns monstres mal carats, tristoys, veu ploranera : 
« Aix6 tan Ileig, diu l'agie, en cap lley de manera, 

Pot esser fill del nostre amich. 
Cruspimho, que serà, m'apar, menjar de rich. » 
Dit y fet, y ben fet. L'agle no està per sitjes 
Com la guilla; ni sab fer les coses a mitjes. 

Quan torna '1 duch, sols trova 1s quatre peus 
Dels seus criions. Se plany y suplicà' is :seus deus, 

Sens descans y sens pausa, 
De castigâ '1 bandit qui de son dol és causa. 

Algun li diu : Perqué queixarte tant? 
Tu'n tens la culpa, 6 serà lley constant 

Qui vol qu'hom trovi sen semblable 
Bonich, ben fet, més que tot altre amable. 

Aixis meteix a l'agle '1s teus fills has pintat. 
No creus que sens volguer l'has portat enganyat? 
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33. LA TRAMONTANA Y 'L SOL. 
(24 Veuk Notes.) 

••••••••,* 

La tramontana y '1 sol van veure un, viatger 
Qui s'era previngut, per sort 6 per fortuna, 

Contra '1 mal temps : era '1 més de fevrer, 
Quan la precauci6 sembla més oportuna 

Pel vianant, qui deu 6 vol 
Empenre un cami llarch; tant aviat fa sol, 

Com pieu, com neva 6 rufaqueja; 
O com l'arquet de Sant Marty, 
— Val niés la tarda que 'l mati, — 
Adverteig que '1 temps varieja, 
Y dona a tots el bon conseil 
D'emportarse'n capa 6 mantell. 

Nostre home donchs s'esperava a la pluja : 
Bona manta de llana y bufanda qui puja 

Un xich més amunt del clatell. 
« Aquet d'aci, va dir la tramontana, 

Se creu qu'este a l'abrich de tot mal accident. 
Li falta haver previst que, si'm dona la gana, 

Tan fort bufarà '1 vent 
Que botons y gafets se'n iran al diable. 
Dich més, y si per cas vos sigués agradable, 
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Ho poriem provar. » — « M'està bé, digué '1 sol, 
Y, si tant ho voleu, vos jogui que, jo sol, 

Treuré primer que vos la bufanda y la manta 
De l'home previngut qu'aquet mal temps espanta. 
Comenceu; encubriu els raigs de ma claror. » 
Es tot ço que volia  superbe aquil6 
S'emplena com un bot; ,s'infla com una manxa; 
Xiule, bufa, s'esforça, a tot arreu s'enganxa; 

Tot ho tnenca, tot ho remou; 
Aqui parteix un roure, alli descorna un bou; 
Enderroca parets; arranca une teulada; 
Capgira alguna barca y fins algun vaixell; 

Y tot aix6 per un mantell. 
Cuydantse '1 viatger, qui tampoch es novell, 

De privâ '1 pas a la ventada, 
En Jan de França arreu va fer marrada. 

Quant més esbufegava y empenyia de ferm, 
Més l'altre feya d'estaferm. 

Per rés servi l'orgull y la tossuderia. 
El vent se declarà perdent, 

Quan el sol, apartant la boyra qui '1 cubria, 
Llençà seus raigs su '1 viatger prudent, 

Qui, desiliurat y recontent, 
Desbotonà sa capa, afluixà sa bufanda 
Y, fins com si 'n tingués benvolguda comanda, 

Abundantment suà 
Sota '1 feixuch y calent balandrà. 
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A pesar de qué '1 sol, qui sab si per prudencia, 
Sols donava unia part de la seua potencia. 

Més val dolçor que violencia. 
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34. EL GALLET, EL GAT Y'L RATOLI. 

Un jove raton qui no havia res vist 
Se pensà morir d'improvist. 

Vetaci com contà l'aventura a sa mare. 

De nostra vall no havia encara, 
Aquet mati, franquejat els limits; 

Y com un jove rat qui se vol dollar d'ayre, 
Pels sembrats de rosada humits 

Trotavi satisfet, boy mirant per tot cayre, 
Quan m'eixiren de tras cant6, 
Cridantme molt l'atenci6, 

Dos animais qui no se sembles gayre. 
L'un dolç, benigne y graci6s, 

Y l'altre turbulent, movadiç, neguit6s. 
Té la veu forta, aguda y clara; 

Sû cap un troç de caret•  qui ès una cosa rara; 
Un braç per aixecarse y fer com si volgués, 

— Malgrat que no ho pogués 
Empenre la volada; 

Y la cua com un panatxe desplegada. 
Doncques era un gaDet que '1 nostre esterlocat 
A sa mare pintà coma un aucell ecc6tich, 
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De geai y de caractê un bon troç estramb6tich. 
« Ab sos braços alçats, continuava '1 rat, 
Se pegava pels flanchs, y tal soroll movia, 
Que jo, qui, gracia à Deu, tinch bastanta energia, 

Malahint de bon cor 
L'animal importir, me 'n he fugit de por. 
Sens ell haguessi fet coneixença segura 
Ab l'altre, qui tan dolç m'havia aparegut. 

Com vos y jo, té la pell de vellut; 
Bigarrat, llarch de cua, humil en sa postura; 
Mirada recatada y no-obstant ull lluhent. 
Crech qu'ab els ratolins algo té de parient; 
Car ses orelles s6n, en llur forma y figura, 
A les nostres semblants. La cosa és evident. 

Més, vetaci qu'a l'hora 
Ahont pel saludar li estavi ja a la vora, 
L'altre, esclafint un crit, m'ha fet fugi esverat. » 

« Full meu, digué la mare, 
Aquet dolç és un gat 

Qui, boy fentnos la garagara, 
Nos mata Ÿ  nos cruspeix. 
De l'altre, pela oontrari, 

Pot ben esser qu'un dia, en un rec6 d'armari, 
Ne fem un bon repeix. 

Agafar rats, del gat és tota la sciencia. » 

Si t'estimes a tu meteix, 
No jutgis de la gent sobre l'apariencia. 

.IIMIMPIRMIMWOM 
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35. EL SOL Y LES GRANYOTES. 
(25. Vente Notes.) 

A les noces d'un tirà 
Tot el poble s'alegrava; 

Y, com en semblant cas sempre sol arrivar, 
A dintre del porrà sos neguits olvklava. 
Sol Ysop va trovar que 'I poble era ben boig 

De inostrar tant de goig; 
Y, afi que se 'n fés compte, 
Li va contâ aquet conte. 

El sol, un dia, havent fet sapiguer 
— Per quin mitjà, no 'n tenim de fer ré — 

Que de casarse li venien ganes, 
En tots els ayguamolls, tafareigs y bassanes, 

S'aixecà un plany qui menava fretat : 
« Que farem, deyen les reynetes, 
Les granyotes, les culleretes, 

Si un cop casat 
El sol arriva a esser emmaynadat? 

Fins ara és ab prou pela 
Que suportem un sol : una mitja dotzena 
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Assecarà la mar y tot ço qui ne viu. 
Adeu, rech arrecat! Adeu, rich mollariu! 
Adeu, fresca junquera! Adeu, regalat riu! 

La nostra raça és destruhida. 
Y, si després d'aquesta vida, 

No podem akançar l'aygualera eternal, 
Serà » Per un pobre animal, 

M'apar que 'l granyotam no parlava tan mal. 

ee.0(3110000 • 
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36. LA VIUDA JOVE. 
(s6. Veure Notes.) 

La perdua d'un esp6s no va sense llaments : 
Hom fa força soroll y après hom s'assossega. 
En sa fugida '1 •temps la tristor s'enrossega; 
Y tornen aviat els alegres moments. 
De la viuda d'un any a la viuda d'un dia 
La diferencia és gran, per no dir qu'és immens. 

Y jarriay hom creuria, 
Sols en considerant llurs gestes aparentsi, 
Y encara menys prenguent llur paraula com sona, 

Que fos la meteixa persona. 
L'una aparta la gent y l'altra se l'atrau; 
Sospirs, ays sibilins, plany 6 queixa suau, 
Rés pot aconsolar la fina gatamaula, 

Qui va cridant : « Que may pus! Que may més! » 
No vos la cal creure per rés, 
Com vos ho prova aquesta faula, 
Qui, més que faula, és veritat. 

La cosa passa a Sant-Hipolit-la-Salanca, 
Poble aixerit y d'humor franca, 
Corn ja sabeu : Ay digam! Tat! 
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El marit dona encar jove y bonica, 
Tan, si no més, com rica, 

Se 'n anava al calaix. Sa esposa al seu costat 
Li deya : « Esperamé! No vajis tan cuytat. 
Sense tu no puch viure. Ay! quan, tornant soleta 

En nostra casa, trovaré 
Vestes y calces .sense ré, 
Com m'ho cal fer, pobreta? 

Més m'estimi morir 
Cop sech y te seguir... » 

Mentrestant el marit feya sol el viatge. 
El pare de la viuda, home entés y prudent, 

Deixà que passés lliurament 
De plors amarchs l'impetu6s torrent. 

Enfi perqué sa filla olvidés son viudatge, 
El seu pare li diu : « No siguis tan maynatge! 
En ta cara '1 plorar va gravant son passatge, 

Y, si te dura, enveliiràs. 
No creguis fent aixis que reviscolaràs 
El teu pobre difunt. D'ahont és no se 'n torna. 
Ço que tens aci baix, no ho cerquis alli dalt. 
No facis tant de temps aqueixa trista soma, 

Y deixa '1s morts hont s6n. Pensa 'n els vius. Més val. 
Ara, qu'avuy meteix, recomencis la vida; 
Que'n casament tremblant cambiis desseguida 
Els transports y gemechs d'una vida afligida? 

No t'ho demani, ni t'ho cal. 
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Més, si d'aqui endevant ton pare te proposa 
Un jove esp6s ben fet, y que sigui altra cosa 

Que '1 teu difunt? » « Ay no! va responre, el convent 
Es l'esp6s que me cal. » L'home, sempre prudent, 

Deixa esbravar la cruel pena. 
Mentnestant passa un més. Durant el tués seguent, 
La viuda va tenir, cada dia, més faena 
En cambiar la roba, el caiçat y '1 cofat; 
Fins al dol ell meteix qui va fer d'am parat 
Per desencantar Prompte algun prince encantat. 
Y corn no va molt lluny aquell qui torna a casa, 
A casa van tornar moda, jochs, riure y ball. 

Tarda y mati, devant d'un gran mirall, 
Era una estona, una bora rasa. 

L'home ja no té por del difunt abscondit... 
Més, com no diu rés més a l'hermosa viudeta, 
Aquesta li pregunta ab actitut distreta : 
« Quan és que me feu veure aquell jove 'marit? » 
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37. LA RATA 
QUI S'ES RETIRADA DEL MON. 

Els llevantins conten, en llurs rondalles, 
Qu'una rata, sentint acabar ses agalles, 
Y per isempre fugint d'aquet m6n de baralles, 
Hont soviny el més bo sol passar pel niés boig, 

Se retirà dins un formatge roig. 
La solitut era pregona, 

Estenentse per toi arreu a la rodona. 
La inovella ermitana estava bé llà Brins. 
Tant va fer travallar ses dents y sos garfins, 
Qu'ab poch temps va tenir, clins del seu ermitatge;  
Tot ço qu'és menester : cubert y companatge. 

El restant, si qu'és per demés. 
La rata s'hi va fer grosse y gras  ab un més. 
Es que Deu sempre ampara '1 qui d'ell sol confia. 

Vetaci donchs qu'un dia, 
Dia de festa, 6 de feyna no ho sé, 
Un diputat del poble ratoner 

Li demenà no fos qu'usa almoyna lleugera. 
Recorria terra estrangera, 
Cercant ajuda contra '1s gats 

Qui foren de tots temps llurs enemichs malvats. 
La 'cella Rat noble estava assitiada; 



98 FAULES 

Y, per rah6 de l'estat indigent 
De la repùbfica atacada, 

Se  havia obligat a marxar sens argent. 
Demanava molt poch, fiat de qué cap rata 
No donaria menys del seu degut proràta. 
« Vos socorrer, germà, per mi seria un pler, 
Va responre la rata, ab una veu plorosa. 
Mes les coses del mon no me-toquen per ré. 

En qué poria una pobra reclosa 
Vos assiistir? Tot ço qu'ara puch fer, 

Es de pregar que '1 cel vos sigui en bona ajuda 
En aqueix apremiant cas. » 

Ço qu'havent dit, nostra rata '1 saluda, 
Llençantli tot seguit la porta sus del rias. 

Tot aix6 d'una rata endurida y rebeca, 
Per qui creyeu qu'ho dich? Per un frare tenaç? 
Una ermitana avara? Una monja corseca? 
ÿy no! ni pensaments : més aviat ho dich 

Per un nou rich, 
Qui, Den sab com, ha fet una fortuna rara, 

Y ais captayres respon : Deu vo 'n faci per ara! 
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38. LA FADRINA O LA SOLTERA. 
(27. Veure Notes.) 

Una fadrina un xich altiva 
Pretenia trovar facilment un marit, 
Jove, ben fet, bonich y de manya atracti-va, 
Ni fret ni massa encés. Noteu bé 'I réquisit. 

La fadrina voila 
Que fos encar duch 6 marqués, 
Y que tingués ba:stants diners. 

Enfi, que fos en tot un home ben entés : 
Posada a demanar, sembla que tant valia 
Que li exigis també l'herba romanial. 
La sort se va cuydar de la servir com cal. 

Li van venir partits de consequencia; 
La bonica 'ls trovà meytat massa petits : 

Aqueixa gent per mi! S6n bojos! Més hi pensi, 
Més me fan pietat, més me semblen ardits. 

Y per qui donchs m'han presa? 
May de ma vida! quin orgull! 

Aquet en l'esperit no té delicade.sa; 
L'altre és guerxo de vista y mira de rehull; 

Aquet té '1 am de cornalera; 
Aquell se plany de l'ull de pull... 
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Jo, casarme ab un d'ells? De .ninguna manera. 
Y, altre cop vos ho dich ben clarament : No'n vull! » 

Aixis parlen les precioses, 
Qui per un rés fan les refastinyoses. 

Després varen venir partits de segon ranch. 
No 'n va fer cap cabal, no s'hi escalfà la sanch. 

Dihent : « Som massa bona 
D'obrî '1s hi encar la porta. Y com, gracies a Deu, 

Ço que tinch és ben meu, 
May m'ha fet dosa ma persona. 

Finse passi la nit 
Sense neguit 

Per tant que sigui sala. » 
La nina se sab grat d'aguets bells sentiments, 

Y ella meteixa ts'aconsola. 
L'edat la fa decaure, y adeu els pretendents! 
Passa un any, passen dos. S'enuja la fadrina. 
L'esperança se 'n va. Tot flaca, tot declina, 
Jochs, rialles, amor, il'lusions tot fuig. 
Ço qui havia estat flor se cambia en rebuig. 
Ja, cada dia un xich, va arrugantse sa cara, 

Y va emblanquintseli '1 cabell. 
En va vol deturar la ruina qui 's prepara. 

Ben poch hi fan pasta 6 pincell. 
L'esquerda 'n la paret de la casa 's repara. 
Si pogués hom també remeyar desseguit 
El mal que nos fa 'I temps en sa marxa several 
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Sa preciositat cambià de manera. 
Cada mati '1 mirall li deya : Pren marit. 
Y algun desitg secret l'espenyia apolit. 
— El desitg pot trovarse en una preciosa 
Aquesta, comprenent que, si durés la casa, 
Antes qu'ab un marit d'existencia dubtosa, 

Se casaria ab ratabut, 
Se donà per contenta y finse per ditxosa 

De casarse ab un paperdut. 
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39. ELS VOLTERS Y 'L COLOMS. 

(z8. Veure Notes.) 

Diuhen qu'un cop, en l'ayre, va esclatar 
Una guerra cruel corn poques se 'n sol veure; 

Y, encara que costi de creuse, 
Uns aucells la varen causar. 
No d'aquells que la primavera, 

Cada any, nos torna, y qui 'ls entorns de l'era, 
Al cim de l'aybre 6 dintre 'ls esbarzers, 

Tarda y mati, canten la vida. 
Més els volters, aucells baixament carnicers, 

De bech retorç y de grapa atrevida, 
Per un ca mort, un troç de carn podrida, 

Encengueren, de cop, el conflicte horror6s : 
Va ploure sanch, sembla mentida. 

Per no fer llarch, sols vos dich el més gros. 
Entrant en menudalls seria fastig6s. 
Molts caps varen morir; molts heroes finaren. 
Alli baix, en, els llims, diu qu'alguns esperaren 
Qu'acabant aquet m6n, mudaria llur sort. 
Donava gust de veure ab quin ardor lluytaven : 
Feya llastim mirar l'estesa de la mort. 
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D'astucia, de paranys, de sorpreses fusaven, 
Y encenien tanta ira '1s dos v.alents partits, 

Que tots mitjans, grans 6 petits, 
Alshi eren bons per umplir les morades 
De l'altre mon en ses mil barriades. 
Tan gran furor va fer compassi6 
En l'esperit d'ana altra naci6, 

Movediça de coll, de cor fidel y tenre, 
Qui proposa sa mediaci6 

Als lluytadors per fê 'Ishi entenre 
Que 'n calia acabar. 

Ambaixadors d'un columar 
S'hi posaren pel mitg y, ab tant acert obraren, 
Qu'aquells aucells, may més, entre 'Ils se querellaren. 

Varen fer tregua : y la pau va seguir. 
Ho va pagar ben tost  poble columi 

Al quai la pau era deguda. 
Els volters, cada jorn, feyen passar rebuda 

A llurs innocents benfactors, 
Fentne soviny un carnatge espant6s ; 

Despoblantne camps y vilatge. 
Aquella pobra gent, 

Afavorint un poble tan s.21vatge 
Havia estat massa imprudent. 

Deixeu donchs que 1s malvats entre 'lls se facin querra. 
Més separats seràn, més seràn dividits, 
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Y més tranquilitat hi haurà sobre la terra. 
Sembreu entre 'lls discordies y neguits; 
Y tinreu pau de dies y de nits : 

Aixô tan cert com tinch, a cada nà, cinch dits. 
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40. EL COTXE Y LA MOSCA. 
(2g. Veure Notes.) 

En un estret y desertiu congost, 
Per cami sorralench, aspre, malmés y rost, 

De tots costats als raie del sol expost, 
Anaven sis cavalls tirant la diligencia. 
Dones, frares y vells, armats de paciencia, 

Tan bé com mal seguien caminant. 
Mentres el bestiar, suant y esbufegant, 

Ne feya més que no podia, 
Una mosca eix del bosch qui preté fer de guia : 

Pica aqueix, pica aquell, 
Ara a l'orella, ara al clatell; 

Y, sens perdre un moment, brunzina que brunzina... 
Sols se sent el zumzurn de la mosca bosquina, 
Qui s'assenta algun cop per sobre del tim6, 
Y, si tant li convé, su '1 nas del post1116. 
Més, quan veu que tothom, besties y gent, camina, 

S'infla d'orgull y s'imagina 
Qu'és degut merament 

A son esforç y se 'n fa gloria. 
Va y vé, tota s'afanya y sembla un llochtinent, 
Anant a tot arreu, fent avançar sa gent, 
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Y cuytant la victoria. 
Nostra mosca se plany, que'n- cas tan apurat, 
Se le deixa obrar sola y qu'ho troua pesat; 
Que ningu dona ajuda '1s cavalls qui esbufeguen. 
Mentres el majoral y 'I postill6 reneguen, 

En son missal un frare va resant, 
Confiat que, sens eil, se les arreglaxàn. 
Una minyona canta una canç6 novella; 

Com si la gent estava per cançons. 
Senyora mosca 'Ishi canta a l'orella 

La corranta dels fusser6ns, 
Y més que may els atropella... 

Encara un cop de coll, y ja '1s té tots a (lait : 
« Respirem! diu llavors la brunzinayre guia, 
M'apar que, per avuy, tinch guanyat el jornal. 

Gracies a mi, gracies a ma porfia, 
Tothom és arrivat al pla. 

Qui sab, ara, Senyors de la cavalleria, 
Si juguessem al paramà? » 

A tot arreu, pel gust de ferse veure, 
Hi ha gent qui s'ofereix. 

Importuna y enfadosa, a tothom refregeix, 
Quan de pertot se '1s tinria de treure. 
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41. EL CAP Y LA CUA DE LA SERPENT. 

La serpent, tothom ho sab, 
Sempre ha sigut tnala pua. 
Porta veri dins del cap, 
Y algun cop dins de la cua. 
Tant és aixis que la gent, 
Home, clona 6 criatura, 
No pot veure la serpent 

En pintura. 
Un dia, aquells dos extrems 
De la bestia malahida 
Se disputaren llarch temps, 
Diheint la cua atrevida : 

Senyor Deu, 
Tot ho podeu; 

No'm tingueu més aborrida! 
Sempre  cap passa primer : 
Mantes llegues me cal fer 
Com li plau. Donchs, no convé 
Qu'ell mani y que jo segueixi 
Feint de mossa. Me meneixi 
D'esser tractada tan bé 
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C,orn ell, ja que vos m'heu feta 
Sa germana y que m'heu trotta 
Del meteix punyat de fanch, 
Donantnos meteixa sanch. 
A més, com ell també pegui; 
Y finse, si cal, engegui 
Un yeti prompte y eficaç. 
Aqui està, Seny6 '1 meu cas. 
En vostre poiler confii. 
Feu que tot aix6 cambii; 
Y que, d'avuy endevant, 
Jo pogui passar devant. 
Si feu tant que precedeixi, 
A mon tom, el meu germà, 

Mal serà 
Que de mi jamay se queixi. 
Massa 'I Cel la va escoltar. 
Soviny té sa complacencia 
Un efecte molt dolent. 
Calria que pel silenci 
Respongués a certa gent. 
La cua qui no s'hi veya 
Més clar que dintre d'un fora, 
Al fer de guia a son tom, 
Ab tant desacert ho feya, 
Qu'ara pegant contra un roch, 
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Y ara cayguent dins del foch, 
Quan se creya 

Dû '1 germà per bon carvi, 
El portava a perterir. 

Mal per l'Estat, mal per la casa qui 
Semblant exemple vol seguir. 
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42. L'OS Y L'AMICH DELS JARDINS. 

Era un 6s montanyés,, selvatge y mitg llepat, 
Tancat pel seu desti dins un bosch solitari, 
Com un pobre ermità. Vivint sol y amagat, 
S'haguera tornat boig. La rah6, d'ordinari, 
No sol viure llarchtemps a casa 'ls segrestats. 
La paraula és de plata, y d'or és el silenci : 
Més els dos s6n dolents quai s6n exagerats. 
Com havia nostre 6s pdsat sa residencia 
En lloch hont, ni per mostra, estava altre animal? 
Per tant 6s que sigués, hi va caure malalt 
D'anyorer; per no dit- d'una melancolia 
Qui '1 tenia lligat, tant de nit coi de dia. 
No gayre lluny d'aqui, vivia un cert vellet 

Qui també s'anyorava. 
Tenia un jardinet, 

Ahont cullia fruyta y cultivava 
Tota mena de flor. 

Era aquell hort tot son amor : 
Alguns dirien sa mania. 

S6n oficis bonichs; niés entremitg volria 
Que ,s'hi trovés un dolç y bon compagny : 

Els jardins parlen poch en fora de ma faula. 
Cansat donchs de passar, si fa 6 no fa, tot l'any, 
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Sense sentir jamay una paraula, 
Nostre home, un bon mati, 

Se posa'n marxa y vetalqui 
Cercant pertot arreu alguna companyia. 
L'Os, per igual desitg empés, del bosch eixia, 

En el meteix moment; 
Y 'is dos, per un cas sorprenent, 

Se van trovâ '1 girant d'ana senda encaixada. 
L'home va tenir por. Més, com fugir? Que fer? 
Fer l'andorrà, el cor fort? En nn semblant afer 
Es el millor. La por fou donchs dissimulada 

Devant de l'6s, 
Qui, poch compliment6s, 

Li va dir : Vina ab mi! L'altre respon, : Mil gracies! 
Veus hon't m'estich. Y bé, desitji que me facis 

L'honor d'hi genre un campestre repeix. 
Hi tinch fruyta, hi tinch llet; hi tinch ara meteix 
Una xica de mei en un rec6 d'armari. 
Tinch por qu'aix6 per tu sigui massa ordinari; 
Més, és tot ço que tinch, y un amich l'ofereix. 
L'6s accepta. Esta fet : sens firma de .notari 

El pacte és concluhit. 
L'home y 1'6s viuran junts de dia com de ,nit, 
Partintse com germans, bo 6 dolent, ço que tinguin. 

Y, encar que molts pretinguin, 
Que més val estar sol que mal acompanyat, 
Com l'6s tot el sant dia's quedava 
L'home podia en pau, sens anyorarse mica, 
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Tenir l'hart arreglat coin paper de musica, 
L'6s caçava pel basch. Més, son primer travail 
Era de perseguir mosquit, mosca 6 muxall 

Qui s'atrevis, ab sa fiblada aguda, 
A picar de l'amich la cara benvolguda. 
Un dia, que '1 vellet dôrmia al peu d'un ûm, 
Una mosca, de prés d'un enfadas zumzum, 
Sus del cap del seu nas esculleix una plaça. 
Ab la pota nostre 6s passa que te repassa, 

Le'n vol treure y no pot. 
Se desespera; ho prova tot; 

Y, no sortint del pas, agafa una pedrassa; 
La llença ab tota força à l'infeliç vellet; 

Y esclafa ab un sol trot, 
En meteix temps que l'enfadosa mosca, 
El nas de l'home y sa canuda closca. 

Rés de tan perill6s oom un inepte amich. 
Malt més valria un sabi y prudent enemich. 

...e000000, 

.000000000' 
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43. LES HONRES DE LA LLEONA- 
(30. Meure Notes.) 

La dona del 11e6 per desgracia mori. 
Sens tardar tothom va venir 
Per donâ '1 prince, clins sa cova, 

De oondol y d'afecte una sencera prova, 
Qui sol esser soviny un disgust y un pesar. 

A tot arreu varen fer publicar 
El dia, l'hora y '1 lloch en els quais se farien 
Les honres. Els criats del rey arreglarien 

La cerimonia y '1 conséquent dinar. 
Com ho podeu pensar, tothom s'hi va trovar. 
Y, mentres el 11e6 de crits son cau 

Els cortesans, tenintli companyia, 
Feyen, en liur patués, 

Aquell qui cridaria més. 
Sol, el cerve callà. Com  voleu que plorés? 
Aquella mort, per ell, era bona venjança : 
La reyna havia, un dia, escanyat cruelment, 

Y sens cap mkament, - 
Son esposa y son fill. Es donchs sense recança 
Qu'estava alli present. Un trayd6 ho ya anaA/ a dir, 

Y mort y fort va sostenir 
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Que, quant més trist plany comù se feya, 
Més el cerve se'n reya. 

L'ira del rey, com ho diu Salom6, 
Mena espant, és terrible; 

Y sobretot l'ira del rey 11e6, 
Més, no solia '1 cerve aconsellarse ab Bible. 
El monarca li diu : « Hoste desgraciat 
Del bosch, hont mon goder per tots és acatat, 
Te'n rius en lloch de fer com aquesta gentada 
Qui clona per sos plors a la idifunta aymada 

Una prova evident 
De la llur simpatia y del llur sentiment. 

Ab ma grapa sagrada, 
No tocaré ta peul, bestia innoble y damnada! 

Llops acudiu! Llanceuvos tots 
Sobre 'I traydor- de vostra reyna. 
De les banyes fins ais unglots 

Esquixeu, devoreu, feu bona y santa feyna! » 
Més cerve allavors replica : « El temps dels plors 
Ha passat, Senyor Rey. Prou gemechs, prou dolors! 
Vostra digna muller, colgada en mitg de Hors, 

Aprop d'aci m'ha apareguda, 
Y •desseguit l'he coneguda : 
« Amich! m'ha fet, digues alshi 

Qu'estich bé y que no cal que's llamentin per mi. 
Disfruti dels honors deguts a la corona, 
Qui tant de temps ha fet de mon humil persona 
La companya d'un rey tan sant corn poder6s. 
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Deixa esbravâ" '1 dolor de mon arnat esp6s : 
Hi prench pler. » Tant bon punt la gent ohi la casa, 
Se va posâ a cridar : Miracle! Apoteosa! 

Y '1 cerve, en loch de veure 's castigat, 
Per un present va esser recompensat, 
Gracies a sa manya enginyosa. 

Si divertiu el poder6s y '1 rich, 
Y 'Is enganyeu a copia de mentides, 

Per tant que siguin atrevides, 
Tot ho creuran, y sereu llur arnich. 
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44. EL RATOLI Y L'ELEFANT. 
(31. Veule Notes.) 

A França, d'essê algù tothom va passant ansia. 
Aquell vol esser prés per home d'importancia 

Qui tot soviny és un senzill burgés. 
Crech qu'aqueix mal és propriamont francés. 

La nostra vanitat és cosa ben casera. 
L'Espanyol presumeix, més d'una altra manera. 

El seu orgull, sigui dit ab un mot, 
Es molt més boig, més no tan xot. 

Del nostre 'n donarém una lleugera imatge. 

Un ratoli, vejent un elefant grandàs, 
Se burlava del pas 

D'aquella bestia d'alt paratge, 
Qui caminava ab un gros equipatge. 

Sus l'animai de triple estatge, 
Una dama de nom y de distincciô, 
Sa monina, son cà, sa gata y son gat6, 
Son papagay, sa vella y tota sa mays6, 

Se 'n anava en pelegrinarge. 
El ratoli s'estranya en veure que la gent 
S'encantava devant d'aquella grossa massa : 
Com si fet d'ocupar poch més poch menys de plaça 
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Nos fés més 6 menys excellent. 
Y en si meteix anava '1 ratoli dihent : 

« Més qu'és ço qu'admireu en aqueix cos enorme, 
Qu'ab més-acert porien dir disforme, 

Y qui espanta 'is infants? 
Per petits que siguem, com ho deya mon avia, 
Nos presem tant y més que 'ls grossos elefants. » 
Molt més n'haguera dit; més eixint de sa gavia, 

gat li va fer veure, ab el quart d'un instant, 
Qu'un ratoli no val ,un edefant. 
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45. EL GAT Y 'L RAT. 

(32 Veure Notes.) 

Quatre animais, el gat menja formatge, 
El mussol trist aucell, el rosegayre rat, 
La senyora mustela ab son cos aprimat, 
Gent rampoyna si'n fos, havien près estatge 
Dintre del tronch podrit d'un pi veLl y selvatge. 
Tant aixis qu'ana nit, à l'entorn d'aqueix pi, 
L'home posa '1 seu llaç. El gat, de bon mati, 
Com cala dia, surt en busques d'un boci 

Per menjâ y beure. 
La fosca matinal el va privar de veure 

El llaç. Hi cau, en perill de morir. 
El gat cridà esverat. El rat hi va acudir, 

Goj6s de veure '1 seu mortal contrari 
Espantat y posat en tan cruel desvari. 
El pobre gat li diu : « Amich meu benvolgut, 
Les senyals de l'afecte ab el quai m'has rebut, 
Quan he tingut recurs à ta benevolencia, 
S6n moites. Treume donchs d'aquet assumpte brut, 

Hont m'ha fet caure un excès d'innocencia. 
A dretes, entre'ls teus, per tu sol he tingut 

Una grau preferencia; 
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Estimantte com la nina de Full. 
No'n tinch cap sentiment, més aviat orgull. 

Anavi doms a fer, com ho faig a diari, 
Ma principal pregaria, 

— Que tot devot (leu fer tarda y mati —, 
Quan m'he prés en el llaç hont faré mata fi, 
Si no rosegues prompte 'Is nusos de la corda. 
El rat li respongué : « Cada jorn me recorda 

Que jo de tu no puch rés esperar. 
El gat replica : « Ab tu vull contractar 

Una eterna aliança. 
Disposa de ma grapa y tinguis segurança 
Qu'envers y contra tots jo te protegiré, 

Y la mustela menjaré 
Ab el mussol y sa cabeca, 

Prometent de guardarte una part de la teca. » 
El rat li diu : « Per qui m'has prés 

De creure qu'à ta sort puch penre un• intérés? 
No som cap idiota. » Y se'n va en son recés. 

Prop del seu cau hi trova la mustela. 
Puja més amunt, hi trova'l mussol. 
Al mitg del perd se sent massa sol. 

Confiant donchs ab son estela, 
Se'n tonna cap al gat. Rosega un punt del llaç; 
Després un altre, y'n treu l'hipocrita incapaç 

D'eixirne sol. L'home vé y considera 
Els dos amichs fugint com uns esperitats. 
Alguns dies després, el nostre gat s'entera 
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De qué'l rat se malfia y té sas caus guardats. 
« Senti, li diu, germà, que'm tinguis tant respecte. 
Vina a donarme un bés, y no'm facis l'efecte 

De mirarme corn enemioh. 
Creva que dès d'un temps m'estimaves un xich, 
Puix és, després de Deu, a tu que dech la vida. 
« Y jo, respon el rat, penses qu'he descuydat 

Ton natural tan apte a la mentida? 
Un gat reconeixent és cosa may ohida. 

No pot haberhi cap tractat 
A basa de necessitat. » 
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46. EL TORRENT Y 'L RIU. 

Ab gran brugit y gran fracàs, 
De la montanya un fort torrent cauhia. 

Esferehits tots, al -seu pas, 
Besties y gent, tothoxn fugia. 
El camp estava tremolant; 

pagis, coin el vianant, 
A saltà '1 rech amenaçant 

Per rés no s'atrevia. 
Vejent lladres un d'ells y sentiatse apretat, 
Entre elI y'ls lladregots posà l'aygua espantosa. 
Era sols amenaça y bruig exagerat. 

L'home y va esser per la por enganyosa. 
Més aquet resultat 
Donantli oert coratge, 

Y pels ?ladres essent encara perseguit, 
Trova boy camifent un du, bastant petit, 

Més, verdadera imatge, 
Ab sa corrent seau, 

De dolça sbn y aprofitosa pau . 
Pensa que li'n serà tan facil d passatge 

Com el mirar se'n son lfis mirait blau. 
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Rés de vora escarpada; una atractiva alfombra. 
Fugint dols iladregots, l'home hi llença'l cavall. 

Y é,s clan tocs dos van ana. avall, 
Al foxés d'un gorch, negro palau de l'ombra. 

Perillosa és la gent qui camina sens bruig: 
De l'altra no'n temeu gran nosa gros enuig. 
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47. ELS DOS GOÇOS Y L'ASE MORT. 

No solen les virtuts trovarse agermanades; 
Mentre'is vicis soviny s'apleguen sens esforç. 
Tant prompte s'apodera un d'ells de nostres cors, 
Tots venen a la saga, aixis com les onades 

Llençantse sobre un naufragat. 
Entench d'aquells qui, no tenini rés d'oposat, 
Poden conviure junts sota'l meteix teulat. 
En quant a les virtuts, si se les veu posades 
Totes en un subjecte, y serà rarament, 
Bentost flaquejaràn y seràn dispersades. 
Té costum d'esser prompte '1 qui fa de valent, 
Y d'esser massa fluix el qui se creu prudent. 

Per mitg dels animais, el goç nos vol fer creure 
Qu'a son amo fidel, és també cuydad6s. 
Per altra part se sab qu'es tonto y un xich gol6s. 
Per montra dos mastins, qui d'un tall lluny van veure 
Un ase mort que'l mar breçava dolçament, 
L'apartant un, xich més d'ells, a cada moment : 

Amich! diu l'un, allà, per sobre de les ones, 
Veig un objecte ab quatre peus. 

Els teus trlis esguardant força més iluny que'ls meus, 
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Dirigeix ta mirada a les aygues pregones, 
Y diguesme ça qu'és : Ase, bou 6 cavall? » 

Ase, cavall 6 bou, diu l'altre, al cap d'avall 
Qu'importa l'animal, si'ns apaga la gana? 
El punt és de l'haver. Nos costarà travail. 
Es lluny y cal nadar contra la tramontana. 
Bevem tota aqueixa aygua. Assedegats qu'estem, 
No t'espantis per molta. Ens-e racabarern 
Y la carn, que tenim tan ayguada y llunyana, 
Resultant a l'aixut, la •tinrern a l'alcanç 
De les dents, habentn'hi per tota la setmana. » 

Y vetaquils dos cans 
Qui s'aboquen al mar senne permis del batile : 

Beu que beuràs, se boten corn un graille, 
Perden l'alé, la vida, y tant ne fan, 
Que sels vejé caure morts a l'instant. 

L'home és aixis. Quan desitja una casa, 
L'impossibilitat per ell desapareix. 
Quants passas fets en va! Tot ho vol, tot ho gosa, 
Per alcançar riquesa y bens que no mereix. 

Ah! si pogués guanyarme un xich de gloria! 
Ah si pogués del poblet atraureme 

Ah! si emplenés mos cafres d'unses d'or! 
Si sapigués de lletres y d'historiai 

Tant val dir beure '1 mar ab els peixos y tot. 
L'home may ne té prou. Voh-ia esser pertot. 
Quatre vides tingués, quatre ne gastaria 
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Per cofiseguir tots els 'sels ideals, 
Siguin bons, siguin mals, 

Sdn cents y cents els anys que li calria : 
Mathusalem no hi bastaria. 
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48. EL LLOP Y 'L CAÇAYRE. 

Furor d'arreplegar, monstre qui estàs mirant 
Com un punt tots els bens que Deu, te va donant, 
Qu'inutilment ab tu lluytaré sense pausa? 
De ta tossuderia hont trovaré la causa? 
L'home s6rt a ma veu, com a la de la mort, 
No dirà donch jamay : Disfrutem de la sort? 
Cuyta, amich; que pochs aisys tens encara per viure. 
Dius que repapieji, y fins t'escapa '1 Hure 
Quand te vaig repetint : Disfruta del teu bé. 

Donchs, no me'n estaré; 
Y cada dia te diré : 

Disfruta! » 
— « Ho faré.»—« Quan? »—« Demà començaré.» 
« Ey! l'amich, si la mort no te sorpren en luta! 
Disfruta dès d'avuy. Fuig del cruel desti, 
Quel caçayre y 1' llupàs tingueren un mati. 

Ab son arch el primer va fer caure una dayna. 
fao passa : a l'instant nostre home desenvayna, 

Y, d'un oop de coltell, el té de cos present. 
Una dayna ab un fao, la presa era acceptable; 
Un caçayre modest n'haguera estat content. 
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No-ohstant, un porch singlar de tamany respectable 
Tenta encar nostre arquer, gormant del bon morcell. 
Una peça de- més, pensa nostre caçayre; 
Y, sense mirar prim, atacà '1 gros porcell 

Qui va caure peines en l'ayre. 
Un altre hagués dit prou. Més, qui satisfarà 
La gana d'un caçayre entregat a matar? 

Mentre '1 singlar tan bé com mal s'aixeca, 
L'home dies una rega, ha vint una perdiu 

Arrupida su'l .niu. 
El cop no val el tret, més et boci li reca. 

El vol haber de viu en viu. 
Se'n apropa apulit. Més el porch s'anticipa; 

D'un cop d'ullal l'estripa; 
Y, defallint al seu costat, 
Cau per morirhi revenjat. 

Del niu estant la perdiu se'l espia 
Y de bon cor el remercia. 

Aquesta part de faula és pel cobdici6s. 
Per l'avare serà l'altre part de l'exemple. 

Un llop vejé'n passant l'espectacle horror6s : 
« Aquet cop, a Sant-Llop aixecarém un temple, 
Va dir. Quatre per un! May més ne veig la fi. 
Més cal fer joch que duri estalviant un bri; 
Perqué sustos d'aguets no'n tenim cada dia... 
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Un Hop prudent no se'n refia, 
Y pensa per demà... 

Un, dos, très quatre caps : ,seràn quatre setmanes, 
Si sé comptar... 

Més, per avuy, encar que m'en mon de ganes, 
No hi tocaré; 

Y me contentaré 
De rosegar de l'arch la corda, qu'hauràn feta 

De bona .tripa de vedell. » 
Ço qu'havent dit, el mossega y l'enceta. 

Més, per archs manejar, nostre llop és ,novell; 
Y, quan agafa aquet, s'escapa la sageta 
Qui'n mata un altre : El llop té'ls budells foradats. 

Com deya començant aquet conte fictici : 
Disfruteu confiats 

Dels bens que Deu vos ha donats. 
No feu com l'home y'l llop igualment castigats : 

El primer per massa cobdicia; 
segon per -massa avaricia. 



FAULES - I29 

49. EL MO-NART Y 'L GAT. 

•••••••••,..e. 

Bertran y Garramau, l'un monart, l'altre gat, 
Vivint apariats a la meteixa casa, 
D'animals malfactors flren excellent plat. 
No hi temien ningù, ni'l goç, ni'l porch, ni l'ase. 
Si algue cop una cosa era feta malbé, 
Ningù se les hajava ab la gent del carrer : 
El Ladre era'n Bertran, y'n Garramau gaytava 
Envers el formatger, mentre'l rat se salvava. 
A la vora del foch, un dia'l,s dos astuts, 

Su'l detràs asseguts, 
ulls mitg cluchs mirant la panna castanyera, 

Estaven esperant y pensant en el pler, 
Qu'haurien de poguer 

Penre y tastar la fruyta tardanera; 
Vejenthi 'ls dos galans per ells doble profit : 
El d'apagar llur gana, y de l'amo'l neguit. 
Bertran a Garramau va dir : « Germà, calria 

Qu'ara meteix provessis ta rnestria. 
Agafa'ls castany6ns treus de poch en poch. 
Si treure jo pogués les castanyes del foch!... 

Avuy veurien un nou joch... 
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Dit y fet. Nostre gat, ab sa pota aixecada 
D'una mariera delicada, 

Aparta un xich la cenre y recula la mà. 
Hi torna més d'una vegada. 

Castanya après castanya, en treu tot un manne. 
Que cruspeix en Bertran... Quan ven una criada... 

Adeu! Tothom se'n fuig, 
Tip y content el .simi, y'l gat ab son enuig. 
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50. EL MILA Y 'L ROSSINYQL. 
(33 Veure Notes.) 

Quan el milà, qui és lladre rematit, 
Hagué escampat l'aqnrma en tot aquell veynat, 
Y avalotat els nias del carrer com die l'era, 
Un Tossinyol va caure'n les mails del malvat. 

El nunci de la primavera 
Li demana la vida y li diu : « Ben mirat, 
Que trovaràs en mi per t'espassar 1a gana? 

Un xich de s6? 
Val més qu'escoltis ma ca.nç6. 
Te diré l'ùltima serdana 
D'En Maragall 6 d'En Grande). » 
« No estich per ballls ampiirdanesos; 
Ni que fossin rossellonesos, 

Per la pluma d'En Pons gravats y cisellats, 
Y per En Deodat pullulent anotats. » 
«Doncques te cantaré les velles serenades 

Del Perdal qui feya remor; 
Y les Montanyes regalades 
Del nostre esplendit Canig6. » 
« Ab força pler t'escoltaria, 

Li respon l'aucellàs, si tot aix6 servia 
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Per atipar milans. » 
« No, digué'l rossinyol, més plan en desmasia 

A tots els Catalans, 
Per qui sens El Perdal no pot haberhi testa. 

L'aikell de presa li contesta 
« Quan tractis ab un Català 

Ben tip y sortint de dinar, 
Li contaràs aqueixes meravelles. 

Més un milà 
Gabaig y encas dejù, com jo, te se'n riurà. » 

Un ventre prim no ten orelles. 
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5 L EL PASTOR Y 'L SEU TROPELL. 

Es dir que cada dia'l llop me s'e'n menja un! 
Y que, per tant que 'ls compti en falta sempre algun 
Del miter qu'en teinia? Y m'ha prés la manyaga! 
La xaya qui'm seguia y m'anava a la saga 

Per un boci de pa; 
Y qui m'hagués seguit, pets rostos oom pel pla, 
Fins a la fi del môn y encara més 
Del meu sach de gemechs la tonada entenia, 
Y, d'un quart d'hora lluny, el meu xiulet sentia. 

Pobra Columa del meu cor! » 
Havent, pel seu diseurs funebre, 

Fet de sa preferida una xaya celebre, 
Y assegurat per sempre '1 seu fatal reoort, 

Mestre Jamilla harenga la remada : 
Marrans, fedes, mottons y xayes de l'anyada, 
Pregantels d'esser ferms y d'apartar d'un cop 

El malahit y malvat llop. 
A fé de poble honrat! Marrà, xay y xayeta, 

Tots, tants coin s6n, grains y petits, 
Prometen de quedarse impavits y rigits : 

Volem, li varen dir, revenjar la pobreta, 
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Qui tant arreca al nostre bon pastor; 
Y escanyarém aquell glot6. » 

Allavores cad 'un, aixecant unzt pota, 
Fa jurament y vota 
Tots els llops à la mort. 

Mestre Janilla els creu, y ab tots ells se fa fort 
De'n acabar, d'una vegada, 

Ab la bestia malvada. 
Més encara la nit estava per entrar, 

Quan van veure a passar 
L'ombra d'un llop. Tothom cridà : 

« Salva qui puga! » 
Y tots, fins al pastor, donarense à la fuga. 

Si di.scurriu devant d'un mal soldat, 
Vos prometrà la mar y a més l'arena. 

Més, en cas de perill, sera sernpre ab prou pena 
Que vo'l fareu seguir fins. al  lloch del combat. 
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52. L'HOME Y LA COLOBRA. 
(34  Veure Notes.) 

U•n, vianant va veure una colobra : 
« Ah! malvada,  diu, me'n vaig a cumplî una obra 

Agradable a tot l'univers. 
Ço qu'ohint l'animal pervers, 
(Es a la serp que'm refereixi; 

Rés de l'home. No vull qu'hom s'hi pogui enganyar,) 
Ço qu'ohint, la serpent se va deixâ agafar, 

Pensant : no me mereixi 
Aquet tracte inhumà. 

L'home la pren; dintre d'un sach la posa. 
Y, corn tenia por qu'à casa li fés nosa, 
Va resolre sa mort, que f os culpable 6 no. 
Per donarse no-obstant un semblant de rahé, 

Li dirigeix una severa harengua : 
« Imatge de l'ingrat! 

Mostrarse bo per un malvat 
Es tonto : Moriràs. De tes dents faré mengua; 
No danyaràs may més. » La serpent, en sa llengua, 

Com va poguer li repl;râ  
« Si tant precisa condemnar 

Tots els ingrats y ilur dolentaria. 
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Qui serà digne de perd6? 
Confessa y regoneix la teua perfidia. 

El teu exemple és ma 146. 
Mirate tu meteix : Veuràs com ta justicia 
Es ton utilitat, ton gust y ton caprici. 
Segons aqueixes lleys, ma vida és en ta ma 

Y me la pots lievar. 
Fésho. Mes trova bé qu'ab franquesa y coratge, 

Ans de morir, te digui que l'imatge 
Dels ingrats no som jo : Qu'és l'home. » Aquet d'aci 
Va recular d'un pas; més acabà per dir : 
« Ta rah6 no'm convenç per esser massa flaca. 
Poria decidir, ja que ne tinch el tiret. 
Més, prenguem un expert. » L'altra diu: « Sigui fet.» 
Justament, per alli, pasturava una vaca. 

La fan venir.Li proposen el cas : 
« Per aix6 me crideu? Valia bé la pena! 

Als hi va dir l'animal perspicaç. 
Calria haver su'ls una gruixuda vena, 
Per no veure ben clar que la serp té rah6. 
Fa temps qu'aquet me pren ço que tinch de millor. 
Ma llet y mos vedells li fan una fortuna. 
Fins me deu la salut que l'edat importuna 
Havia compromesa; y sols per son bon pler, 

Coin pel seu menester, 
Vaig travallant y prenguent pena. 

Ara, enfl, que som vella y puch fer poca faena, 
Me té Iligada en un recel 
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Sens herba. Si tingués per amo un escors6, 
Crech que 'm demostraria un xich més d'indulgencia, 

Y que de ma bondat 
Me sentiria grat. 

Adeu y perdoneu. Vos he dit ço que pensi. 
L'home, apurat d'ohir tan severa sentencia, 
Va responre a la serp : « No creguis ço qu'ha dit. 

Repapieja y ha perdut l'esperit. 
Creguem més aviat ço qu'aquet bou nos digui. » 
« Creguem! fa la serpent. » Dit y fet. El banyut, 
Qui no fa un pas de més per apressat que sigui, 
Se'n vé, boy remugant l'encarrech qu'ha rebut, 
Y diu : Del meu travail sempre l'home ha viscut. 
Per dl vaig carregat de feixugues cadenes. 
Gracies a mi, de pa ses pasteres van plenes. 
Y per paga que tincb? Algun cop d'agul16. 
Enfi, durant moles anys, creyent que m'honorava, 
Per alcançar de Deu un bonddàs perd6, 
Demunt dels seus altars, l'home ma sanch vessava. » 
Abris parlava '1 bou. L'home diu : Fem callar 

Aquet solemne y enuj6s predicayre. 
Ab son diseurs formai acaba de provar 

Que d'arbitrar may n'ha sapigut gayre, 
Y qu'és més bo per accusar. 

De jutges com el bou a tot arreu ne fugi; 
Deixem nos d'en. Prenguem el castanyer 

Per nos descompartir. » Pitjor. L'aybre digué 
L'home fa de ma rama un abrich y un refugi 
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Contra del vent, la pluja y con'tra't sol robent; 
Per sas camps y jardins serveixi d'ornament. 
S'atipa de ma fruyta; y no-obstant per salari, 
D'un cop de sa destral, peines per alt me ten. 

Es ma paga ordinari, 
Encara que cad'any li dongui, ab abundor, 
Flors à la primavera y fruyta à la tardor, 

Ombra a l'istiu, y a l'ivern escalfor. 
Perqué no m'espurgar sens penre la picassa? 

Per mon temperament hauria encar viscut. » 
L'home se sabent mal que l'hajin convençut, 

Y no volent donarse per vençut, 
Al pleyt resol de posar tassa, 
Dihent :« Aix6 ja dura massa. » 

Y, ab el sach y la :serp, tant y tant va pegar 
Per les parets, que la serp va finar. 

Aixis ho fan els grans y 'ts poderosos. 
Se creuhen qu'aci baix, tot, quadrupeda, gent, 

Aybre y serpent, 
Hi vé per fê as sols, ditxosos. 

Y, si se'ls contradiu se tornen rabiosos, 
Dihent sense vergonya y ab tota la brah6 : 

« Ab rah6 6 sense fah6, 
Vaji '1 pobre a la presti. 

oc.00e 0000 
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53. L'ARANYA Y L'ORENETA. 

L'aranya amargament 
Al bon Deu se planyia 

Que l'oreneta li prenia 
Son companatge pertinent : 

« Boy caraoolejant, deya la pobra aranya, 
En l'ayre y ,sobre'l Hu, 
Aprop com lluny del niu, 
Al pla com a montanya, 

Fins a ma porta si convé 
L'atrevida aucella se'n vé 
Penre mes mosques indefenses. 

Meues crech qu'ho puch dir 
Per tal que mes teles extenses 
Se'n umplirien a desdir, 

Sens l'aucell que, Deu meu, vos prech de malahir. 
Les tinch teixides de manera 
Que n'haurien ben facil4ment 
Portat una carrega entera. 
Ab aquet diseurs insolent, 
Se queixava la filanera, 
Persuadida plenament 
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Qu'estava en son dret evident 
D'enilaçar tot insecte anant pel môn ab ales, 

moviment ab fiblades mortales, 
Y enfi de xuclarli la sanch. 

Mentrestant l'oreneta, en el .seu niu de fanch, 
Tragina que tragina; 

Ara la mosca, ara'l mosquit 
Que cinch bocabadats esperen ab delit. 
Envers els sens petits l'oreneta s'inclina; 
Y tant mare com fills, senne cap pietat, 

Se cruspeixen la presa; 
Ditxosa ella d'haver trovat 
Ço qu'ells demanen sens peresa 
Ab un crit inarticulat. • 
La pobra aranya desayrada, 

Ab cap y peus qui no li serveixen per ré, 
Com els demés va .essê emportada. 

L'oreneta, en passant y fins sens ho volguer, 
S'enrossegà tela y teler 

Ab l'animal al cap del centener. 

Deu per cada estament posa '1 môn dues taules : 
Seuhen a la primera 'is forts, els aixerits, 

Els traçuts atrevits 
Y'ls'maules.  

Mentres, a la segona, et debil y '1 petit 
De les sobres d'aquells menjen y... bon profit. 
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54. LA PERDIU Y 'L GALLS. 
(35 Veure Notes.) 

Per mitg d'uns galls, incivils y grollers, 
Sempre fent broma y sempre trapacers, 

Una perdiu s'era nodrida. 
El ,seu sexe debil y rhospitalitat 

Per part d'uns galls, poble a l'amor portat, 
Feyen que s'esperés a mes honestadat, 
Comptant qu'al galliner tinria bona vida. 
Aquell poble no-obstant, de natura atrevida, 
Sempre per l'estranger màlfiat y rebech, 
Llençant a la perdiu algun qu'altre renech, 

La rebia soviny a cops de bech. 
De bon primer, n'era un xich afectada; 
Més, quan vejé qu'aquella gent irada 

Se batien entre'ells, s'esquixaven el flanch, 
S'aconsolà dihent : S6n costums d'aquet poble. 
Alshi vé de naixença; ho tenen dies la ,ranch; 

Y fins creuré qu'es propri de gent noble. 
En un sol motlle Deu no'ns va fer passar tots. 
Ne devia tenir de tot tall, tota mida : 
Per les perdius, pels galls, pels corbs, pels indiots. 
Si podia escullir, passaria ma vida 
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Ab més honesta gent. 
L'amo del galliner ne disposa altrament 
Nos agafa ab paranys, nos retalla les ales; 
Nos barreja ab els galls qui nos fan poques gales, 
Y, per una hora bona'ns ne donen deu males. 
Es de l'home que vé tot nostre sufriment. 

c_75.7(e."D 
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55. EL GOÇ AL QUAL HAN TALLAT 
LES ORELLES 

Qu'he fet, probre de mi! Qu'he fet per me mereixer 
D'esser tant cruelment per l'amo mutilai? 

Si qu'estich ben posat! 
Devant dels altres cans no gosaré pareixer. 
O rey dels animais, millor dit llur butxi, 

Qui te tractés aixi! 
Es ab semblant querelles 

Qu'un jove dog se queixava; y la gent, 
Poch moguda pets crits de la bestia innocent, 

Sens pietat y finse somrient, 
Li retallava les orelles. 

Si'l gocet se queixava, és que tenia por 
Que d'aquell estropici 

Li'n resultés un perjudici, 
Y qui sab si pitjor? 

Més, ab el temps véjé qu•'hi g-uanyaria. 
Perqué propens, per ratura 6 mania, 
A se ilençar sobre son parié, 

Qualsevol dia, hagués tornat a sa moradn  
Ab una orella destroçada. 

Ho diu la gent : vencedor 6 vençut, 
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Sempre goç orellut, 
De la batalla 

Torna ab pich 6 palalla. 

Si sols un lloch vos cal guardar, 
Ab més facilitat el podeu clefensar. 

Aixis ho fa'i goç-dog ab son (Dollar, 
Guarnit de clans y de clavelles, 
Y corn al cap hi té tantes orelles 
Com jo ne tinch en el dot de la mà, 

llop no sab per pont se'l agafar. 
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56. LA  .F.ONA Y L'OSSA. 
•••••••••••••••••••• 

Havent perdut son fao ferit per un caçayre, 
La lléona en el bosch llençava un tal rugit, 
Que tot ne retrunyia, a terra com en l'ayre, 

De dia  com de nit. 
Aquell plany espant6s ni descansar deixava 
Els pobres animais que la selva hostatjava. 
L'ossa enfi li va (lir « Vostres penes s6n grans, 

Ho regonech, desditxada oomare; 
Més, qui sab si 'ls infants 
Qu'heu devorats fins ara 

També teuien pare y mare? » 
« Ne tenien. » Com va donchs que cap d'.ells jamay 
Nos haji fet ohir ni iuna queixa, ni un ay? 
Cal pensar que oom vos sentien la desgràcia; 
Y callaven no-obstant. Feu nos aqueixa gràcia 
De callar també vos, y deixeunos dormir. » 
— Jo canar? Com, pot essê. Ay! pobreta de mi! 
He perdut el meu fill. La vida ès massa trista. 
Mès hauria valgut que may m' haguessen vista! » 

— Qui vos fa parlû aixis. — La mena mala sort, 
Qui me perseguirà, ja ho veig fins à la mort. » 



146 FAULES 

Aixis ho cliu tothom, y ningù sab coneixer 
Que l'imprudencia .6 '1 vici ocasionen arreu 
Tots els mals que patim y que solem mereixer, 

Mentres cap culpa'n té '1 bon, Deu. 
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57. EL GAT VELL Y 'L RATOLI JOVE. 

Un jove ratoli, faltat d'experiencia, 
Creya amanst un \Tell gat implorant sa clemencia, 
Y pagant de rahons el cruel garramau : 

« Deixeume viure'n pau! 
Li deya. Un ratoli de dispesa tan xica 
Quin gasto pot portar clins una casa rica? 

Creyeu que paria afamar 
L'hoste, l'hostessa y etceterà? 

A. un sol gra de froment m'alirnenti, 
Y d'una noga m'acontenti. 

Ara som massa magre. Espereu l'any qui vé. 
Guardeu per vostres fills aquest apat sencer. » 
Aixis al garramau un ratoli parlava. 
Immediatament el gat li contestava; 
« T'equivoques l'amich, fentme semblant diseurs. 
Més valria per tu que tractesses ab sorts. 
Gat y vell, perdonar? No sol arrivar gayre. 
La cosa essent aixis, baixa donch al entaix. 

Mor y veste'n, ja qu'es tan bon xarlayre, 
Fer petar la xarrada ab aquells d'allà baix. 
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Mos fins 6 nets trovaràn altra teca, 
Sens menester d'anar per la Seca y la Meca. 

El jove creu qu'ho pot tot alcançar; 
El vell no'n, sab de perdonar. 

Fins aqui'l bo de La Fontaine : 
Jo dich qu'hi han vells de tota mena, 
Y que, per ma part, he trovat 
En algues vells molta bondat. 

a•P 
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58. EL LLOP Y LA GUILLA 
(36 Veure Notes.) 

La guilla digué '1 Hop : « Amich meu, per tot plat 
Tinch soviny 6 gall vell, 6 pollet escuat. 

Es una carn qui m'enfastiga. 
Tu fas més bona vida ab malt menys de fatiga. 
Jo, m'apropi del mas; tu, te'n tens apartat. 
Aprenme ton ofici, y te'n sabré bon grat. 

Grâcies a tu, puch esser, de ma raça, 
La primera en cruspir bassiva 6 feda grassa. » 
« Ho vull, respon el llop. Me s'es mort un germà : 
Li llevarém la pell; te'n vesteixes y està. » 
Molt bé li diu la guilla. » Y se'n varen anar. 

Boy camifent, el hop deya à la guilla : 
« Primer que tot, aparta del tropell 
Els tans qui tenen Mala gilla. » 
Y revestida de la pell, 

Ab tot son seny, la guilla repetia 
Les expertes lliçons del mestre patient. 

En, començant, ho feya com podia : 
Prou mal. Després millor. Després perfectament. 
A penes instruhida, aixis com ne pot esser, 
Li surt un escamot. Se'n apropa sens fressa; 
Se li tira al demunt, escampant el terror 
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En tots els encontorns. Aixis, a la corrida, 
Quan eix un brau respirant el furor, 

Tothom s'esmuny y fuig envers el salvavida. 
Aquell pobre escamot cregué veure cent llops. 
Pastor, rabadà, cans, tots s'apreten a correr, 

Perdent l'un sos esclops, 
L'altre perdent sa gorra, 

Y deixant solament, per penyora, un xayet. 
El Iladre l'enurpeix sens mirar si'l mareja; 
Fa vint passos y sent un gall qui cacareja 
El fais Hop, cop en sech, se detura inquiet, 

Y llençant sa disfressa, 
Olvida anyell, lliçons, y toca '1 dos de pressa, 

Envers el galliner. 

No val de contrafer 
O paraula 6 figura. 

Pretenre cambiar sol essê ilusi6; 
Cad'hu repren son genit y natura 

A la primera ocasi6. 
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59. EL REY, EL MILA Y 'L CAÇAYRE. 

Un caçayre va penre un vell milà tot viu 
Dins del seu meteix Mu. 

De'n fer present al rey nostre home se proposa, 
L'escassesa deI fet clonant preu a la cosa. 
L'aucell, per •el caçayre humilm•ennt presentat; 
S'agarra tot seguit sobre del nas sagrat 

De la temible majestat. 
Com! sobre '1 nas del rey? Si, del rey en persona. 
Que no tenia '1 rey ceptre ni corona? 
Si n'haguera tingut, hauria estat tot hu : 
Per l'aucell aquell nas era un nas del comù. 
Volguer descriure '1 clam y l'ira cortesana, 
Seria consumirse en esforç impotent. 
El rey no va cridar : tot crit ès indecent 

Per la majestat soberana. 
L'aucell no se va moure; y ni tant solament 
Sa partida pogué cuytarse d'un moment. 

Bé prou que l'amo 'I crida y s'atormenta : 
Li presenta l'engany y '1 purty; tot ès en va. 

Van creure que, fins l'endemà, 
El malahit aucell, ab sa garra insolenta, 
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Niaria allà sobre, a pesar del brugit, 
Y sobre '1 nas del rey pas:saria la nit. 
Tot esforç per le'n treure irava 'I .seu caprici. 
Enfi deslllura '1 rey qui diu : Deixeu sortir 

L'home y l'aucell qu'ha volgut m'oferir. 
Han cumplert bastant bé, tots dos, el llur ofici : 
L'un a tall de milà, l'altre de ciutadà 
Del bosch. Vajin en pau, salvos de tot suplici. » 

Y la Cort l'admirà. 
Tothom alaba semblant obra; 
Més, hont és l'home, rich 6 pobre, 

Qui la vol imitar? 
El caçayre donà grâcies al soberà, 

Ab forma més 6 menys cortesa. 
Culpables solament, ell y l'aucell de presa, 
D'ignorar quins perills volten la realesa, 
Coneixien tant sols, home corn animal, 
Els hastes de la selva. Era donchs un grau: mal? 
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60. LA GUILLA, LES MOSQUES 
Y L'ERISSO. 
(37. Veure Notes,) 

Pels boscos del Carlit, una guilla andorrana, 
Ferida pel caçayre y cayguda en el fanch, 

Atragué, un dia, al rastre de sa ,sanch 
Una mosca importuna empesa per la gana. 
Se'n queixava al desti, dihent qu'era ben trist 
Que la sort la tingués a tal pont aborrida, 

En la selva may viist, 
Qu'una mosca atrevida 

Se la mengés a pich a pich. 
« Com ha pogut sense vergonya, 
Y sens que'ls ulis li fessin gonya, 

Atacà '1 més astut, més llest y més bonich 
Deis hostes de la selva ombrivol? 

Dés de quan una guilla és un menjar tan fi? 
Y de cua que'n faig, si no me'n puch servir, 
Essent per ma defensa una arma soviny frivol? 
Vés, qu'un llamp te partis, animal importu! 

Perqué 110 vius a costes del oomù? » 
Un eriss6, qui per alla. s'estava, 

— En mos versos aquet fins ara no's trovava. — 



154 FAULES 

El volgué deslliurar de l'importunitat 
Del gobie plé d'aviditat 

« Ab mos darts te les vull enfilar per centenes, 
Vehina guilla, diu, y terminai tes penes. » 
« Guardate'n prou, diu l'altra! Amich no facis ré 
Deixales acabar llur apat ab plaher. 
Aguets animalets sén farts. D'altres vinrien 
Afanyats y cruels qui se m'acabarien. 

Per tant que fem, y per tant que diguem, 
Sempre un manjayre trovarem 
'Per viure a costes de ço nostre, 

Com el jutge qui se va tragar l'ostra. 
Més, manjat per manjat, 

Més m'estimi qu'ho faci un tip, un desganat 
Qu'un ventreprim, un afama.t. 
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61. LA SELVA Y 'L BUSCAROL. 

Diuhen qu'un buscarol, un cop, esgarrià 
El manech vell de sa destral primera. 

Perdua que no poqué desseguit reparar, 
Aprofitantse de l'espera 

La selva aquella haat se guanyava 'I pà. 
Enfi l'home demana, 

Ab tata forma y parlant humilment, 
Que se li deixi extraure una branca mitjana, 

Per terne un manech pertinent. 
Promet d'anar més lluny a guanyarse la vida, 

Deixant en peu manta alsina fornida, 
Algun roure, algun faig y també algun abet 
Dels quais tothom admira 'ls anys y la bellesa. 

La selva ingenua otorgà '1 seu placet : 
Més l'home, obrant ab tota la vilesa, 

La'n va fer penedir, 
Perqué del manech nou prompte se va •servir 

Per despullar sa benfactora 
Dels seus principals ornaments. 
Aquesta se llamenta y plora, 
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Al veure qu'ab els sens presents 
Se la perjudica a tota hora. 

Aixi va '1 m6n; aixis tots els seul sectadors : 
El benfet s'hi regira en contra 'ls benfactors. 
Estich tip de'n parlar. Més que bonichs ombratges 
Se vejin expc>sats a tractes tan salvatges, 

Si que me'n queixaré; 
Ay las! inutilment. Perqué de temps jà sé 

Que per alguns ma queixa és incomoda; 
Y que, tant com et m6n irà, roda-  que roda, 

L'ingratitut serà de moda. 

01e0(reD 
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62. LA OUILLA Y 'LS PIOCHS. 

Un animal més fi qu'en Nyisqui-Nyasques 
Era la guilla qui, volent dinar per Pasques, 

De caria de gall 6 de pollet, 
Y atreta '1 Dijous Sant per uns catacatasques, 

Se va riscar fins al pont de Ceret. 
Entrant, alli, lins una parraguera, 
Hi, va trovar quatre piochs, 

Qui promptament varen saltar su'ls brochs 
D'una vella figuera, 

Hont se'n reyen, tranquils sota llurs mochs, 
Com sab riure la gent que'n diuhen pioquera. 

Ço que vejent, la guilla s'exclamà : 
« Es dir qu'aquesta gent de mi se burlarà, 
Escapant a la sort de la viram comuna! 

No, valgam Deu! no se'n riurà. » 
Y va tenir paraula. Aquelln  nit, la lluna, 
Lluhint ab tot l'esclat, semblava afavorir 

La viram tonta y -iranitosa. 
Més nostra guilla era enginyosa, 
Y son enginy la va servir. 

Se va treure del sach !nanta manya encisera : 
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Quillada sus les potes de derrera. 
Feya com si volgués pùjar figuera amunt; 
Revolcantse cauhia, aixis un moribunt; 

Reviscolava; aixecava la cua, 
Y, contrafent aquell qui sua, 

Ara llençantia amunt, ara llençantla avall, 
Se'n servia com d'un ventail. 
Després venien monaries, 
Y mottes altres tontaries; 

Enfi trenta sis jochs. 
Més mentrestant nostres piochs 
Cançats de permaneixê inertes, 

Y esforçant se'n tenir les parpelles obertes, 
Fins y donantse algun pessich 

Per no perdre de vista '1 mortal enemich, 
Poch a poquet s'enlluernaven, 

S'endormiscaven, 
Volguis no volguis capbuçaven. 

La guilla 'ls escanyava y 'ls portava al rebost, 
Que tank amagat en un aspre congost. 

Qui tant tem el perill per ell se deixa atraure, 
Y acaba per hi caure. 

...0(300.0 
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63. EL MONART. 

A Perpinyà, segons m'han dit, 
S'és casat un monart ab la seua monina : 

Y, per fer com algun marit, 
La trucava. La pobra niera 

Tant y tant ha plorat qu'ha acabat per morir. 
Se plany el ,seu fillet y rés no l'aconorta, 
Cridant inutilment, molestant el vehi. 
El seu pare se'n riu : La ,seua clona ès monta; 
Ne ten una altra a punt, y creu tot el veynat 

Qu'un cop casat, 
A la nova també farà passar rebuda. 

Mentrestant à l'hostal se clona a la beguda, 
Y, tot soviny, fins hi pert la rah6. 

Del poble imitador 
No n'espereu may rés de b6. 

Que faci una monada, 6 bé un llibre d'estampa, 
Poch que trigareu gayre a li veure la trampa, 

Boy notant que '1 pitjor 
Sempre serà l'autor. 
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64. EL FILOSOP CAPCINES. 
(38 Veure Notes.) 

Un filosop auster y nasrut al Capcir, 
Haventse proposat de fer vida més dolÇa, 

Començà per umplir sa balsa, 
Y desprès se'n baixà cap al rich Vallespir. 
Va trovar camifent un home qui semblava 
Disfrutar d'una ditxa igual a la d'un rey; 

Y, per tot mal, tenir sempre remey. 
Tota sa ditxa estava en la. bellesa 

Y en l'estranya riquesa 
D'un hort. El Capcinés, entranthi, li trovà 

Mentres, armat d'una falcilla, 
Dels seus aybres fruyters ne treya la rnangilla, 
Tallant a tot arreu, podant ença y enllà, 

Corregint pertot la :ratura, 
Excessiva en pagar son travail ab usura. 

El Capcinés li demana « Que feu? 
Y perqué maltracteu aybres qui estan en peu? 
Llenceu vostra falcilla. Aqueixa eyna aqui sobra, 
Y deixeu qu'ab sa falç el temps faci son obra; 
Massa aviat Iran a mans dels llenyaters. » 
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«Trech, diu l'altre, tot ço qui 'n l'aybre és per demés 
El restant n'aprofita 

Y ab l'adjuda de Deu donarà més cullita. » 
Un cop tornat a casa '1 pobre Capcinés 
Agafa la falcilla y, poda que te poda, 
Consella 'ls sens vehins, demana 'ls seus amichs 

De fer com ell y de seguir la moda 
Qu'ha vista en els paysos richs. 

Dels seus aybres ne treu les branques les més belles. 
Espurga '1 seu verger contra tota rah6, 

Sens observar temps ni sah6, 
Dunes noves ni Hunes velles. 

El resultat, lectors, l'endevineu : 
L'home va fer malbé tot aqueil bé de Deu. 

El Capcinés aqui nos representa 
L'estoych indiscret qui de l'home retreu 
El desitg innocent, la passi6 qui '1 tenta, 
Tot ço qui '1 fa sufrir, tot ço qui l'acontenta 

Y qui li vé del naturel, 
Sigui pèr bé, sigui per mal. 

Contra semblable gent, en quant a mi, reclami, 
Y de tot tracte ab dis m'escami. 

Trenquen del nostre cor els principals ressorts : 
Nos fan deixar la vida antes d'esser ben morts. 
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65. EL SOL Y LES GRANYOTES. 

Les filles de l'estany treyen del rey ciels astres 
Assistencia y proteccid. 

La guenra, la pobresa y altres semblants desastres 
No alcançaven jamay aqueixa naci6, 

Qui feya valguer son imperi, 
Per sobre de cada hemisferi. 

Les reynes del jonear, les granyotes vull die, 
— A tothom quan se pot, nos cal atiribuhir 

Uns cognoms honorables —, 
Contra llur benfactor gosaren murmurar, 
— Ço qu'hagués estat poch més varen conspirar, 

Fins a tornarse insuportables. 
L'imprudencia, l'orgull y l'olvit dels favors, 
Sempre fills 6 comparlys de la bona fortuna, 
Ben tost feren cridar la gent de la Ilaguna, 

Qui redoblant sos planys y sos clamors, 
Esd•evingué tan importuna 

Qu'entorn dels mollarius no's podia dormir : 
Es dir que cada nit era un nou xirbilli. 
Y si tothom bagués atés a llurs querelles, 
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Haurien per Murs crits 
Amotinat grans y petits, 
Contra del rey de les estrelles. 

Segons deyen, el sol ho cremaria tot. 
Calia donchs cridar tropes prou numeroses, 

Ab armes poderoses, 
Y llençarles pertot, 

Hoat Penemich portés ses flames desastrostes. 
Tan aviat aquet, sortint del mar preg6, 
De sos raigs matutins dorava'l Canig-6, 

Coassants ambaixades 
Ais pobles granyoters eren prompte enviades. 

Haurien dit que d'un brut ayguamoll, 
Qui sens motiu la terra •umplia 

De tan molest y cansivol soroll, 
La pau del môn ne dependia. 

De llur plany imprudent 
Encar tenim l'oraci6 trencada : 

Granyotes fareu santament 
D'en acabar d'una vegada. 
Perqué, sil sol se vos enfada, 

Llavores si 
Que paria, ab poch temps, fernevos penedir. 

.060 00.0 
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66. LA LLIGA DELS RATS. 
(39 Veut'e Notes.) 

Un raton tenia par d'un gat, 
Qui ja feya molt temps l'e.sperava al passatge. 
Que volieu qu'hi fés? Circumspecte y assenyat, 
Consultal seu yeti, princilpal personatge 
De la ciutat ratera, y qui s'era alabat 

De no temer ni gat ni gata, 
Ni cops de dent, ni cops de pata : 

Ratoli, mon amich, Ii diu el fanfarr6, 
Per tant qu'a mi no me faci cap por, 

Sol, no puch apartar d'aqueix gat l'amenaça. 
Més apleguem els rats de tot el rodador; 
Y m'encarregaré de ferne bona oaça. » 

El ratoli fa un pas 
Atràs, 

Y ensaja una humil reverencia; 
Menties el rat ab diligencia 
S'en va al rebost, hont sos companys, 
Havent burlat tot., els paranys, 

Feyen la teyna a dispeses de l'hoste. 
Nostre rat se'n acosta, 
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Commogut de sentits 
Y'ls pulmons ablanits. 

— « Que tenu? ii demana una rata. Que passa? 
« Sé tracta de salvar, noresmenyls, nostra raça. 
Per aix6 fer convé socorre'l ratoli, 

Qui sempre ha estat un bon. vehi. 
En Garramau fa per aqui 
Un espant6s y estrany carnatge. 

Serà, per cert, el dimoni Bels gats. 
Si falten ratolins se les heurà ab els rats. 
Més, no cal bascajarse, amichs. Preneu coratge, 

Y mori'l Garramau! » 
En el rebost com clins del cau, 

Tots varen exclamarse « A mort, y via fora! » 
Les rates, mentrestant, totes plora que pion.... 

Més; els, valents guerrers 
No s'apurera per rés. 

Cad'un se posa en equipatge; 
Cad'un posa en son sach un trocet de formatge; 
Cad'un, promet enfi, del més jove al més vell, 

D'arriscar'hi la pell. 
Semblava qu'anaven de festa, 
Contents, tots com uns passarells, 

Mentres el gat, més llest y més fi qu'ells, 
Tenial ratoli capturat per la testa. 
Ells qu'estiren el pas y s'avancen un xich 

Per dons ajuda al llur amich. 
Més el gat, sens deixar la seua bona presa, 
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Reganya y va al devant de l'esoomesa. 
Ço que vejent els nostres valents rats, 

Tan prudents coin desconfiats, 
Tement que se'lshi  fés una mala passada, 

Van empenre la retirada. 
Cada rat s'entornà dintre del seu forat; 
Y si'n surtis algun : « Cuydado! que vé'l gat! 

Fl DE L'ALTRA MANADA DE FAULES 



NOTES 

s. En el numéro 7 de les « Cent y una Faules de 
La Fontaine traduhides al Català » hi ha un• contra-
sentit que me toca oorregir. Els versos 21, 22, 23, 
24, y 25 tenen d'esser substituhits pels seguents : 

Qui, tot y essent prudent, igual digué, jutjant 
Qu'a son gust la halena era un xich massa grossa. 
La formiga, creyentse un verdadet colosse, 

Va trovar que'! mosquit 
Era massa petit. 

2. La ravalla és una barreja de peix menut qui 
resuita un menjar de pobres. 
Teyna vé del grech toyné qui vol dir festi. 

3. El llibre al quai se refereix aqueixa faula és el 
'libre de les « Maximes de la Rochefoucauld ». 
Falset : falsa butxaca. 

4. La Font dels nou raigs és una font monumental 
de marbre blanch, rematada •per un lléo assegut, qui 
adorna una plaça de Ceret, antiguament la plaça 
major. S'hi veu rastre d'una inscripci6 quels Cere-
tenchs varen fer gravar, per burin, quan el Rossel16, 
va passât- a esser francés, en l'any 1659, y qui diu : 
Lço factus est gallus. 

5. Esca : en francés, amadou. 
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6. La canço ninyera. Quan nias 6 aines volén. jugar 
a La Clich 6 ai Paramà, fan un rotfle, y'l més atrevit, 
(sempre n'hi ha un qui s'encarrega de dirigir el 
joch), toca successivament els secs companys ab el 
cap del dit, diguent en forma canço:nera : 

Pica murrolla 
De l'ou de_ la poila, 

Quin peix 
Qui neix 

A la porta de França 
Hi ha una 

Ves hi palla, vés hi tu 
Qui fas pas rés de b6. 

L'ultim tocat és el; qui para 6 qui queda malparat. 

7. Monart, monina, simi y simiot designen l'ani-
mal que 1s Francesos ne diuhen : Singe. 

8. Brais : toro. 

9. Lela : imbecil. Orandola 6 Randola : Oreneta. 
Visca la Bepal Aqueixa exciamacid  refereix a ana 
canço qui era propriament, xeixanta anys en derrera, 
la canço dels monarquichs partisans de la flor de 
Iliri. 

io. Sabata : pocasolta, tonto, imbecil. Tarannit : 
caracter. 

ri. Manié, del llati mansio : casa, morada. 
12. Sach dels gemechs : cornamusa. Barra : gosa- 

dia, atreviment. 
Sicofante : traydor, enganyador, mentider 

13. Esprit : esperit. Ral : Monda catalana qui 
valia 25 centims. 
Barrai : barril, tonellet. Miaula :  engany. Mai n : 
beguda. 
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14. Jugal,  à Santloan 6 barres : en francés, à 
pile ou face. La moneda de Perpinyà portava, d'un 
costat, el cap de Sant-Joan, y, de l'altre, les barres 
catalanes. Duro : escut de cinch franchs. Maranya 
enredo, conflicte. 

15. Tafreig : del grech tafreus, bassa d'aygua, 
fossa. En fora del Vallespir, diuhen Safreig. Cany6 : 
garganta, gargamella. 

16. Engracia. Santa qui és venerada en una capella 
forana prop d'Amélie-les-Bains. 

17. Ballmanetes : Joch per distraure els crions, 6 
sigui els més petits. La Clich :• en francés, Cache-
cache. 

18. Costa vermelta : és el nom que donen ara a les 
costes marines del Vallespir. 

19. Pletis : favors. Buf6 : 
20. Embasar : fer provisi6. Ardit : petita moneda. 

21. Cri6ns : els fills petits. Acugulats : abrigats 
per les ales de la mare. Jutglars : cobla de musichs. 

22. N'Anna de Bretanya, qui tenia fama de bona 
filadora, segons diu el proverbi francés. 

23. Brou : potatge. 

24. jean-de-França : segons les regions és tramon-
tane,cers, bise, mestral, etc. Bufanda : tapaboques. 
Balandrà vestidura. 

25. Tafareigs del grech tafreus, fossa, bassa. 
Culleretes : caps de bou; en francés, tétards. 

26. Ay digam! expressa l'estranyesa, l'admiraci6, 
y és usada en dôs 6 tres pobles del baix Rosse1l6 
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caracterisant els habitants dels meteixos. Tat : abre-
viatura de veritat; en francés : N'est-ce pas? En el 
Vallespir, diuhen : fa? En el Conflent, diuhen : feu? 
Els Grechs deyen : fao? 

27. L'herba romanial : l'herba qui tot ho cura. En 
francés, panacée. 

28. Volters, 6 buytres : en francés, vautours. 

29. El paramà : en francés, la main chaude. Jugar 
al paramà isignifica, en paraula figurada, cobrar el 
degut pel travail fet. 

3o. Honres : honors fùnebres. Pesar : enuig. 

31. Papagay : en francés, perroquet. 

32. Gent rampoyna : gent baixa y despreciable. 
Musso/ : aucell de nit. En froncés, hibou. 

33. Maragall : oelebre escriptor y poeta baroetoni. 
F.S. Pons, y Cartes Grande) : llorejats poetes ca-
talans rossellonesos. Deodat de Severac : il'lustre 
musich ceretench. 

34. Mengua : disminuci6, inutikisaci6, penuria, etc: 
Escorsd : Vibora; sol esser més corta que la colobra. 
Vé a esser colobra escorsada. Tassa : fin. Posar 
tassa, vol dir : posar terme. Aqueixa faula y la 
seguent tenen fums de moral socialista, de iluyta 
de classes... 

35. Trapacer : mentider. 

36. Tenir maïa gilla : tenir gestes 6 modos incon-

siderats, brutals... 

37. Gonya : moviment involontari dels ulls al 
mirai el sol. 
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38. Mangilla : branquilléns inutils qui menjen y 
no produheixen. Escamar corregir. 

39. Noresmenys : en francés, pas moins. Via 
fora! Crit de guerra dels-  Catalans. Reganya 
s'enfada. 

FI DE LES NOTES 



ERR ATA 

Pàgina 30, vers 18, al lloch de llegir : se'en va, 
cal llegir : se'n va. 

Pâgina 44, vers I i, al lloch de llegir : costatô, 
cal llegir : costat ô. 

Pàgina 55, vers 20, al lloch de llegir : mamare, 
cal llegir : ma mare. 

Pàgina 71, vers 1, al lloch de llegir  vos, cal 
llegir : vols. 

Pàgina 113, vers 20, al lloch de llegir : anar a, cal 
llegir : anâ a. 

Pâgina 134, vers 3, al lloch de llegir : un pota, 
cal llegir : 'ma pota. 

Pàgina 139, vers 17, al lloch de llegir : facilement, 
cal llegir facilment. 
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