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Albert Saisset va neixer a Perpinyà ·I dia
de Novembr e de l'any 1842. Era fill
d'una familia onrada qui ha produït jutges i
advocats distingits . Va comença r ses estudis
en el coi·Jegi de Perpinyà i les va terminar en
el liceu de Montpell er. Volia seguir Ja carrera
militar; més se va repensar aviat i se va decidir a entrar a l'Escola Superior de Comerç, de
París. Tornat a Perpinyà , se va fer banquer.
Dingús seguram ent no podia pensar, en aquell
moment, que en Albert Saisset portava en sí
un veritable poeta i un psicoleg de bona mena.
Més, desde l'edat de 2S anys, la Musa de la
poesia cantava en lo seu cap: ell anava notant
ses impressi ons i escrivint versos i versos en
francès i en català, sense que dingús no·n sapigués res. Aquell orne jove, rialler, ahurit, de
dolç i amable caracter; aquefl om e de xifres
N
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i de moneda, era un literat complert i un
poeta soperbament inspirat.
Casat de bona ora, se va dedicar totalment
a sa nova familia, als amics i a la literatura, sense que· n patissin en cap modo ·ls afers
de la banca que avia fundada a Perpinyà.
Sapigut això, un om pot ben se figurar que
la vida d'en Albert Saisset fou una vida calma
i quieta, una vida de casa pairal. Rarament
anava viatjar, més coneixia corn per corn i
recó per recó Perpinyà i los pobles i llogarets
dels entors de la vila. Ortolans, treballadors
de terra, masovers, peirers, gents de tot ofici:
ell parlava amb tots, observant i notant tot lo
que veia o sentia. Igualment feia amb los qui
venien a la banca per llurs afers.
Es d'aquella manera que va recullir lo
llenguatge i la materia que va emplear en la
composició de ses poesies cat~lanes: cançons,
monolegs, contes i faules, qui demostren ben
bé que viuen encara a Rosselló, encarnats l'un
en l'altre, la llengua i lo caracter de la terra
catalana.
L'any 1888, un editor de Perpinyà va posar
en venda un petit aplec de poesies catalanes
titulat Un punyat da catalanadas. Va ser
això com una revelació, i l'èxit extraordinari:
' totom en volia, d'aquest ·llibret, i després de
p.ocs dies la primera edició· era agotada. De
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tots costats un om sentia cantar L'Hortolana i recitar los monolegs Lo Guignon de
Mussu Jusep Un pey d'Abril, Un casament tramblant, qui foren aviat populars, no
solament a Perpinyà, sinó en tota la terra rossellonesa.
Lo llibret qui contenia aquestes poesies, i
qui corria de mà en mà, no portava pas cap
nom d'autor, i la gent se demanaven qui podia
ben esser. En Albert Saisset se va decidir a se
fer coneixer, més d'una manera que ·I public
no va pas sere gaire millor informat:
-Mira-me diu en Po-que la gent per qui scriues
volen sapiguer com te diues.
-Això rai I Hi vei pas cap mal:
que· u sapiguen: me dic Un Tal.

Amb tot, aviat se va sapiguer que Oun Tal
era pla «Moussou Saisset>>, o «En Saisset». Fa
força i força temps que·! Rosselló avia pastingu't un nom d'orne tant popular com aquest.
Un quelcom de nou, un llenguatge sonor,
energic, faci! a entend~e, ple de paraules pintoresques, unes istories o farces a fer -crevar
de riure, escrites amb esperit i senzillesa:
veus-aquí lo que desseguida varen veure la
generalitat dels lectors en les catalanades den
Saisset.
·En Sa-isset escri.via ··1 català "tal com se parla
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pels carrers de Perpinyà i pels enters de la
vila. Ja feia temps que ·ls rossellon esos, a excepció d'alguns literats i erudits, no escrivien
pas pus la llura parla materna: la llengua catalana era descuida da i menyspr eada com
forma !iteraria per los mateixos que la parlaven
a casa o pels carrers. En Saisset, doncs, va
pensar que si escrivia ·I català literari dingús
no ·1 llegiria: això fa que no solamen t va usar
lo català popular de Perpinyà , força adulterat
pel francès,.m és encara va emplear l'ortografia
francesa, escrivint -hi los mots catalans tal com
se pronunc íen al Rosselló.
Alguns dels seus amics, literats i crítics,
formant un "petit círcol de persones enteses,
intentaré n de li fer compend re que això era
una veritable revolució , qui seria nefasta per
l'esdeven idor. Ell no volia entendre res i responia:- Jo no som pasu.nje libre: el meu desig es d'esser comprès del poble, de l'amusar ,
~~ si es possible, de ¡¡. fer oblidar, no fos que
per un moment, les amargur es d'aquest mon.
I, de fet, lo poble ·I compren ia ben bé. No
ha .pas fet deixibles , més les seues obres enclouen l'express ió saborosa i típica del Rosselló. Queda en Saisset una de les figures les
més simpatiq ues, les més atractives , que hem
tingut. L'ensems dels seus escrits constitue ix
un quadro curips i exacte· de les costums i ~
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tradicions locals. L'èxit de la literatura catalano-rossellonesa creada per en Saisset lo varen
fer dues qualitats que l'autor posseïa perfectament: l'observació i la senzillesa. Dingús no
ha sapigut agafar i expressar com ell la bona
u mor i la finesa del rossellonès; tots los
tipos que ha posat en escena son d'una absoluta realitat. Les poesies catalanes den Saisset
bastarien a l'istoriador per retraçar lo caracter, les costums i lo llenguatge dels abitants
de la plana del Rosselló durant la seconda
meitat del segle XIXè. Si no ha pas fet progressar la llengua catalana, ha restaurat l'esperit popular català en lo seu país. Aquesta es
la nota característica den Albert Saisset.
En Saisset, o Un Tal, va morir a Perpinyà
lo dia 14 d'Agost de l'any 1894, a l'edat de S2
anys.
PERE VIDAL

UNA PAR TIDA DE IvlAR

Un diumen ge de l'altre estiu
(feia una calor descar ada),
del costat de la Passeja da
trapi an en Pere, que me diu,
tot fuman t la seua bofard a:
-Vaig a la mar, aquest a tarda,
ambe compa nys. I tu, què fas?
-Jo, rel
-Don e vine, i ja riu ras 1
-Entè s!-li dic.-S u·J pic d'una ora
sem tots al Portal de Canet:
tots ben conten ts d'anar defora
per nos esbarg ir un brinet.
Hi ha l'en Micaló, l'Anton de Peirest ortes,
en Jaume tó de Bou, que estima a beure sec,
en Perota , que es un poc quec,
en Pere, el meu amic, que té tres dones mortes ,
en Cesó, en Rafel i jo
(jo, que me dic Galdri c, un bonic nom això!).
Partim sus d'una jardini era,
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tots vuit, malament trontollats,
amb una besti lluertera
que se gita de tots costats.
De pols Ja ruta es tota blanca I
La cigala, sus de la branca,
nos aixorda amb el seu zic·zic,
i Jo sol nos rostei l'esquena!
A m'aixugar Jo front tinc fena:
m'acabi de fon re. Els hi dic:
-Si això dura, en aquesta plaça,
din d'un moment, si qualcú passa,
al lloc den Galdric, den Perot,
traparà fora qua un gassot I
-Anem 1- diu en Pere.- Per veure IQue ·n treurem de nos tracassar?
Que tenim pas bon vi per beure,
allí la mar per capbuçar?
De bés, de mals, la vida es plena I
Espera I El plê seguei la pena 1Es pas sempre vritat, això. Mé, jutgeu-ne·n:
Arribem s u la pla ja: era negra de gent.
(Me ·n recordaré temps, d'aquesta I)
Com de Sant Jaume era Ja festa,
d'ortolas de per tot n'hi avia un regimenti
Amb els llurs carriots sus del sorral campaven:
les bestis i la gent, tot era barrejat I
Los omes reien i cantaven,
los mainatges se volodaven
al mig dels burros, que bramaven I
Pel sol totom era torrat!

li
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Dones din de la mar fan rotllo: xò m'anna iga ,
i, arreu despul lat, me giti din de l'aiga I
Capbu çant com un ciure i nadant com un roc,
m'amu si tot solet. Mi-el que, al cap d'un poc,
me senti quelco m per l'esque na
bufant com la mare-b alena;
q l!elcom que fa venir fretat I
Me giri, tot escaliv at!
Veig un orne pelut, amb una grossa panxa,
que s'esfor ça per fer la planxa !
[lluny !- Compa ny l-li dic.-S i·us plau, 'neu n bufar més
Ell, d'un aire empinn at i me mostra nt lo puny,
al seu torn cap a jo se gira.
Més aquei movim ent, massa viu, lo capgir a:
s'csfon sa cap per 'vai, mc s'engan xa a la pell:
capbuc em tot' dos, jo i ell!
Jo, per me ·1 treure de les cames,
ficavi reguin nets a tort i a travèsl
Vaig encert ar dues madam es
que van fóge en cridan t, sense hi compe ndre res I
La gent criden ; dones gemeg uen:
-Hi ha dos omes que se neguen ISon crits, guisqu ets, a fê atordir I
En fi, nos varen despar tir I
I que era temps! D'aiga salada
Ja m'avia empas sat una tala glopad a
que n'eri tot embar bostit!
Quan me son reving ut, i que me son vestit,
dic an els meus compa nys:-A nem-n o·n de siguit iMés en Cesó respon :-Espe ra: tenim gana I
Cal fer com els cavalls ! nos cal menjar la grana
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abantes de partir. Hala! Ajeu lo sarró!Més aqu{ n'hi va a ver I Amb aqueixa caló
lo porró nos s'era fet agre,
i tenien, al lloc de vi negre, vinagre!
Calia veure ·I cap que feia en Jaumetól
Ane jo m'era igual. Facilment podreu creure
que eri fart i refart de beure!
Lo menjar era pas milió I
Amb el trontolladiç que feia Ja votura
tot s'era barrejat: fruits, carn i confitura I
Era un quelcom d'afrós I Ho va calguê gitar I
Los peixos de la mar que·u van aprofitar
se van pas gaire regalar I
-Minyons! Sem embruixats avuil-diu en Perota.Nos sem pensat negar I Podem pas fer ribota!
Això son partides de plês?
Filem: que se·n parli pas més!Nos vet-aquí partits I Es en Pere que mena.
De mosques la cavalla es plena:
això l'enfada, i, més que mai,
nos grenxola per munt, per vai,
tot fent remingols per la ruta.
Mé Ja pena es pas aquí tota:
en un retorn que fa ·I camf,
embromada de pols, nos viem a veni
una carretada de palla.
Lo carreter s'es endormit.
Arreu, en Pere, l'aixurit,
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fica un ribet a la cavalla
per la fer passar redde: ella pren lo galop.
Mé la plaça se trapa estreta:
en Pere manca lo seu cop;
tomem contra de la carreta I
I quin tan to I De tant fort que es
tots ne sem re bitllats a tort i a travès I
Tinc una bossa al cap, i, su la cama dreta,
un patac que me fa marxar a peu roncot I
Xò fa dos capbucets : din l'aiga i din d'un cloti
Veig, din· d'un fangas, en Perota
aclapat com una granyota;
en Cesó estirat su ·I marge d'un rostoll,
un pegat de terra su l'ulli
L'Anton, de trauca-sac s té la camisa plena,
amb una pel laia a ... l'esquena I
En Pere, en Jaumetó de Bou,
son nafrats d'una galta, i lo nas els hi escou I
En Rafel, aquei gros, que es un armanacai re,
rodola, les cames enlaire,
en cridant: -Ai, ai, ai I Son mort!Ho es pas! Té pas re, fora ·I coll un poc tort!
Mé, com se vol casar, creu que li farà tort! ·
En Miqueló, que es.un farçaire
i que, sol, ha caigut d'escaire,
li diu :-T'espan tis pas, l'amiel
Creuran que escotes lo repic!QBin dessossego tinc I Son cinc ores de tarda..
Sem fora ·I Mas de Ja Girarda
amb un sol a poguer fregir una roarda I
I com farem per no ·n tornar?
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La ventrera es tota trencada,
la votura desmaneg ada:
dingú no la pot adobar I
Per ventura una altra carreta,
se·n tornant cap a Perpinyà,
tot prop d'aquí ven a passar.
La coneixenç a aviat feta,
l'amo nos pren, tornem partir.
Mé com jo vari trefugir 1
i que va ser llarg lo camí I
Qgan passaven clots o roderes
m'arrapav i a les taleres
per no ·n pas capbuçar encara un altre cop.
Mé, sus del ronyonal, vai rebre més d'un copi
Ventre-pri m, esquena madura,
lo cap com un perol, suant, mig estofat,
cama-blau i canyó salat,
en fi, vaig acabar la partida traïdora 1
Si mai més torni a Canet,
iré a peu ... quan farà fret I
(Coses i altres)
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LA FONT DEL GAT

Al fonso de la Passejada
es una viella font, altre temps renommada ,
que ne diuen la Font del Gat. •
Per tres gran' canalots ancienamen t rajava .
Cadascú que se passejava,
sigués o no assedegat,
venia hi passar una estona
per se ben regalar d'aqueixa aigaa tant bona,
pura com Jo cristall i fresca com Ja neu I
Del cantaire endanyat ésclaria la veu,
tornava donar gana an tot' los que ·n faltaven,
i los que un bri malalteja"Yen
vo·Js-e reviscolava arreu I
Tabé, de bon matí, ja més d'un s'hi trapava,
i fins a tant que entrelluscav a
hi avia prixe en tot moment.
Per la Sant-Joan; quan la gent,
se ·n tornant, carregats de flors i de verdura,
de cúller la bonaventura ,
passaven a per 'quí davant,
s'arrollaven su ·ls prats que son a tota vora,
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i, tot beve nt i tot menj ant,
tot canta nt i se volud ant,
aquí s'esta ven fins altra ora.
Al peu d'una plata na, en un banc assen
tat,
semp re conte nt i ben carat ,
un orne gros i vell, lo Serrano, ofria
a cada un que per 'quf venia
rosqu illes, xicol ata, amb un corne t d'aní
s
per li fer ... creix er l'apet (s.
Me semb la d'aci ·1 veure , ambe la barre
tina
feta d'un drap roig, peda çat,
que li penja va per costa t
com la crest a d'una galli na;
me semb la de ·ls-e veure enca ra aque ixos
prats
on nos 'vien tant alegr ats,
del temp s que eri petit, ambe d'altr es
main atges ,
delito sos com d'esq uirol s,
a segui r, per les flors i les erbes salva
tges,
cingl antan es i parpe llols;
me semb la de la veure , aque ixa font tant
clara ,
on, de corre anim ats enca ra,
venie n, descu idant que nos era defès,
impr uden ts com tot' los palla gos,
a beure d'aig a un munt de trago s,
sense que mai cap mal nos fes.
Allav ons, font xarm anta, era ·1 temp s
de ta glori I
Toto m te cone ixia i parla va de tu I
Més, ara, quan t de gent ne guard en la
mem ori?
Qui de tu s'apr opa? Di-ng ú I
Aque ixos canal ots que, com lo bra_ç., rajav
en,
son rovil losos i aixut s I
2
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Aqueixos aucellets que als teus entorns cantaven
ara son muts I
Adiu la xicolata I Adiu la paperina!
Lo Serrano s'es mort; la pobra barretina
amb ell fa malves al canyer;
aqueix ample camí que cap a tu menava
ara es fora un petit sender;
aqueixos bonics prats on totom s'alegrava,
son descuidats i son deserts,
i din d'aquei bassí on l'aiga ressaltava
salten galapats i lluerts.
Ai I Qui te veu i qui t'ha vista,
pobra font, pobra Font del Gat,
se ·n torna a casa l'aima trista
i el cor serrat I
Mira: en aquest mon, re que sempre se conservi I
Per tu, com per la gent, es just lo reproverbi:
«Avui corrim:
demà pudim 1~ ...
Mé no I Qui sab! Belleu, belleu, calque bon dia
la teua aiga te tornarà!
Belleu, belleu, en desmasia,
com feia a ban tes, rajarà I
Aquei dia om veurà tot' los poals de la vila,
ferrades i bidons i porrós a la fila,
com una llarga professó,
se venir emplenar d'aqueixa aiga tant frèsca,
que refresca
com la del cim del Canigó!
aquei que t'aurà vista al ban temps que era jove
quan venia a per 'quí riure ambe calca jova,
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o fer la briva ambe compa nys,
te tornan t trapar la mateix a,
a pel seu cor sentirà neixe
com un ressol dels seu' vint anys I
(Histór is y Comedi)
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LO GUINYON DE MUSSU JOSEP

Un cop, fumant la cigarreta,
me passejavi cap al Puig.
Senti que sonen la trompeta:
m'apropi per mirar que vol dire aquei bruig.
Cridant i se pussant, ja totom s'arrotllava.
Al mig, un porc era estirat:
en Camboliu l'en companya va , 1
i de quan en quan se posava:
- Q!:!i me pindrà bitllets ja serà ben firat IMai s'era vist besti tant grassa:
tot porc es magre en vist d'aquei:
siguent tot blanc, semblava, ajupit su Ja plaça,
una immensa bufa de grei.
1) La loteria del porc de Sant Antoni se tirava, a vuit
ores de nit, s u Ja porta :de Sant Mateu i al benefici d'aquei. xa iglesi.
Un mes antes del tiratge, un vi ell i brave cridaire pubJic,
nommat CamboJiu, se passejava peJscarrers de la vila, amb
el porc, permor d'engatjar Ja gent a pendre bitllets.
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En lo cotxant al cim del carrer de l'Anguil a,
segur que, al mendre poc que l'agessen pussat,
fins a l'altre but de la vila,
sense s'arresta r mai, ell agés rodolat l
Ql!an se volia alçar, panxega nt, s'esforça va;
i, com podia pas hi acudir tot sol,
el mestre, pe la cua ·J tirant, l'ajudav a,
lo ventre li tocava al sol,
i, quan avia fet quatre passos apenes,
rembola va com quan su ·I foc bull un tu pf,
i de-caps- i-de-culs , de ventres o d'esquen es,
cansat i tot bufant, se tornava ajupi I
-Minyo ns, mireu la loteria Icridava en Cambo liu.- Pagueu- vos un bitllet:
tindreu de butifarr a una borratge ria,
i llongani ça en desmasi a,
que vos farà més be que bou o vedell et I
Quis tips vos fareu de ventresc a l
Lo saucisso t, lo cambajó ,
i, darrera, un cop d'aigua fresca;
tot això sabeu com es bo I
Mireu que es bell Quina esquena çal
Es tant gros que, din de la Bassa
al posant air pe·l rentar,
i bé, la Bassa va rotar IEscotan t, tot rient, la raó que ·Is hi feia,
pel cap me va passar l'ideia
de veure sl lo sort, que m'ha sempre en'g anyat
(jo que son pas mai res guanyat ),
seril!, encara un cop tant dolent com m'ho creia.
Done, vai fer com totom:

:u
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per tres sous vai posar su la llista ·1 meu nom
i me ·n vai tornar cap a casa.
Calques dies emprés rencontri la Tomasa,
que me diu, d' un aire aixurit:
-Si vol riure, Mossurt, vagi-sen dessiguit
davant de Sant Mateu, que aquí lo porc se tira IAcossat me n'hi vai, caram I, això me mira I
Semblava un dia de relleu!
De Sant Jaume, de Sant Mateu,
tota la gent del poble aquí avia caiguda!
Dones, goços i mainatxus,
tots cridant a ·n poguer pas pu~;
i jo, tot roig, premit al mig de la voluda,
o, de cops, apretat contra calca paret,
que encara ·n suï de destret!
En fi, quan Deu ho v0l, tiren i_!!. loteria.
Lo que tenia ·1 sac treu un paper, l'espia,
i diu :-El que ha guan}'at se diu Mussú Josep!»
Mussú Josep I Son jo l De siguit cridi:- Ep!
Minyons, porteu ací I Minyons, son jo que guanyiiMé, d'emmenar lo porc com veuen que m'afanyi,
tots me s'aborden, tots criden en reneganl:
-Aqueixos ficuts rics done sempre guanyaran IM'esclafen lo barret, m'esquixen la llivita,
i, si no agués jugat de les ca·mes ben vita,
de jo se ·n 'gués pas més vist ni palla ni pols I
Per me fer perd,onar aquei bitllet, tant dolç,
me va calguer donar per les «Santes Espines»,
prometre brou-bufat an-totes les veïnes,
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i, per l' un i per l'altre arrestat pels carrers,
d'estrenes me·n vai fer sé pas quant de diners!
Lo gran dia se lleva: els ma tai res me venen,
tot fiers, menant lo porc; los perols se remenen;
.
gnisale, aiga calda, bidun,
din de la cort tot es a punt I
Mé quan ven lo moment de la ganivetada,
ai si m'agessu vist I Quina cara apurada I
Adi.u, llonganiça i budell! ...
Aquei brigant era maselll
Pel meu cor quina cosa dolça I
Tenia pas cap _porcl Me·n 'via fet la bolsal
Tenia ·I vestit pedaçat
i lo barret sempre esclafat!
Mireu! Me parleu pas d'aquei que té pas xança:
de li caure dessús lo guinyon mai se cansa:
si perd, agafa pas res·!
si guanya, hi perd encara més!

(Un punyat de Catalanades).

UN PEl D'AB RIL

Per un dels meus compan ys avia oit a dire
que Ja pesca a la linya es un dels milions plês.
- Aqui te canses pas- me deia;- fas pas res:
fora espies el tap, sentes quelcom que tira,
tires del teu costat, i, quan veues lo pei
que ix, enganx at a l'arn, ets eurós com un rei I
- Veiam I Caldrà provar 1-vai dire an jo ma tei.
Done, un dia d'Abril de l'altra primav era,
ambe canyes, cistell, cucs, tot lo batacla m,
en un recó de la ribera
tot sol me ·n vinc a gitar l'am.
M'assen ti, ben conten t: l'endre t fa bona cara,
i, com l'aigua es pas massa clara,
segur que ·I pei picarà bé,
i jo, fi, te l'agafar é I
Sí I La pesca serà granad a:
ja me sembla sentir fia1re de bullina da I
Purtan t, re no se mou: tot a l'entorn del tap
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un munt de sabaters , mé de peixos pas cap I
-Bah 1- me dic.- Fa pas re I Cal pendre pacienci l
Esperar , del pescaire es tota la cienci I
Aviat, aviat, les bagres llaurara n;
les anguiles , los barbs, ta bé s'apropa ran I
Mentres tant, su ·1 caml veig un ome que passa
amb un fusill, un goç. Se·n torna de la caça,
mé din del sac porta pas re.
Me s'espia, i me diu, d'un aire burlanê :
-Al menos, eh !l'amic I, pels altres dixeu-ne I
-I vós-li dic-ja seu calque famós caçaire!
El sac vos deu pas pesar gaire I
Me respon :- Calla-te, troç de bernat-p escaire IEn me sentint això, m'aixeq ui, furiós.
Més, al matei moment , lo goç
(sé pas quin dimoni lo pussa)
d'un salt, din de l'aiga capbuss a I
Lo fang resquitl la de pertut I
canya, tap, sabaters , totom es en derrota
pendent que ·I maleït caçaire per la ruta
se la campa i me deixa apurat. .. i tot brut I
Quan n·om hi es pas fet, això vos refastiny a I
Purtant adobi tot, torni gitar Ja linya ...
i se passa una estona ... En fi, fart d'estre sol
a fer la figueret a al repetell del sol,
me dic:- Anem, compan y: deixa-te de la pesca I
T'ets estat ajupit tres ores: es bé prou.
I, ja que piquen pas, ves a pendre la fresca;
que, si t'estas aquí, se ras cuit com un ou 1-
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Mentres que dic això, senti que l'a~. s'acrotxa,
lo tap s'esfona a mort, l'aiga fa remolí ...
Jo tiri, tiri fort!. .. I què veig a ven i?
Un gros pei negre! Noi. .. Una viella galotxall!
Apurat més que mai, miri de tot costat
si dingús a per 'qui se n'es pas envisat.
De passejaires cap: .fora una bugadera,
de l'altra ban de la ribera,
que s'afanya a rentar, se despatllant lo braç
a cops de batedor, mé que m'espia pas.
-Va bél-me dic.-Sallim d'aquei lloc de des[graci l Més, al moment que me la cassi,
la senti que me crida:- Eh I l'orne del cistell I
Vo n'aneu pas I Mireu d'agafar lo parell!
Jo, sense me girar, me ·n fugi cap a casa I
Me sembla que s u ·I cap tinc un quinta! de brasa:
talament Jo sol m'ha rostit!
Amb aquei pei remaleït
me ·n vai fer tres dies de llit l
Contra d'anar pescar, minyons, feu-vos a botxes ...
apart que no tingueu menester de galotxes I
(Un Punyat de Catalanades.)

UN CASAM ENT TREM BLAN T

Me salvi d'un endret
que m'han pensat matar I
Sé pas com me· n son tret I
Me vos ho cal contar.
Tinc un vell amic meu que casa la minyona,
que es guapa: se diu Annatona.
Me diu:-Mt que ets del casament!
Tindrem un gros esbargime nt!
Vindras? -Li dic:-Cer tenamen tiSabeu? de temps en temps cal alegrar la vida,
i, quan un amic vos convida,
es malonest de refusar ...
Sobre tot si n·om creu de se ben amusarl
Xò fa que aquêt matí, su ·I pic de l'ora entesa,
per tenir la meua promesa,
arribi a ... Lo nom ara me revén pas;
mé lo que vos puc di re es que es prop de Ca ixas.
Trapi totom a punt, totom, asta les dones,
que es lo que m'estona lo més:
per se fê esperar ja sabeu si son bones!
I que se_mpre ·ls hi manca una peça d'arnés l
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(Això· s'adreça pas a les que son ací,
que ja, to tom ho sab, se saben enllesti.)
Toqui la mà an tots, embraci l'Annat óna,
i no ·n 'nem a la Comuna.
Eren cinquanta-sis que anaven a bracet.
Su les portes totom íxia per l'endret:
no·n sentien dire de crues.
Jo, per la meua part, ne rocegavi dues
que me donaven prou destret I
La una era prou joveneta,
prou guapeta,
mé l'aire un tant-si-po pioc:
L'altra era vella, grossa i tortejava un poc.
Marxaven pas d'acord: era un mal atelatge.
~an teníem un rec a saltar, pel vilatge,
jo deia a la vella:- Coratge IElla alçava la cama, en fent un gros gemec,
i. .. puf! ... saltava al mig del rec!
~an van a ver dit:- Que se faci li tant d'altres coses que passi,
a la casa pairal nos varen arrotllar,
i me vari desacollar,
que, desde temps, prou me trigava!
Com la taula nos esperava,
nos hi van posar de siguit.
'Mé lo salon, que es gros, se trapava petit
per tant de cor1vidats I i tant de convidades I
Deu no·n guard d'aqueixes -taulades I
Eren premits com d_'arengades I
P..er principiar lo repei,
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a perolats porten la sopa;
i mentres que totom xorrupa,
tota una professó de criades parei
ambe peixos, llegums, carn de tota manera,
costelles, estofat, boles, fetge, ronyós,
llonganiça, lla pins, pollastres i capós I
De ràvecs, d'enciam, n'hi avia una garbera 1
Din d'una samal-bugadera
pensi que avien fet la crema I Era espantós I
Mé, tota aquesta gent, ah I poc que s'espantaven I
Fills de Maria, com menjaven I
Aqueixes barres com anaven I
Tenien pas mal de queixals I
I, per se donar bon coratge,
tustaven su ·I vi negre i su ·I vi de granatge:
cop d'ampolles I cop de barrals 1
Jo tenia a la dreta una tia del nuvi;
a l'esquerra, un pagès que li diuen Ponot.
Si lo coneixiu pas, aquei, vo ·1 recomani
quan vo ·n faltarà un per despedir fricot1
Es aquei que se n'encarrega 1
Ell menja i beu a reguitzer I
Dolent o bo, tot ho rosega;
fret o calent, tot ho mastega.
Fa venir goig del veure fer I
Es regot, solid com un rure,
es boca-gros, té la dent dura,
un nas de ràvec-català.
A taula, quan totom crida! la,
sempre ell fa la mitja rialla,
mé perd pas lo temps a parla.
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~ines queixalades ficava!
Jo sé pas en on s'ho posava I
Me feia recordar un viell, nommat Lisat,
que, quan li dei u:- Que caldria
per t'afartar?- vos responia:
-Sant Joan ple de pa, i ple de saucissot! La tia que tenia a dreta,
sense ·n fer tant, anava be;
tambés era bona forxeta,
i dixava pas passar re.
Sempre ane jo me tabala va,
en me dient:-Mengeu pas proul~an servien quelcom de nou,
del meu costat sempre ·u pussava:
jo menjar tant me feia pou I
Un cop, per ramassar la meua servieta,
m'acati un moment, i, quan son aixecat,
que me trapi din de l'assieta?
Quatre boles de picolat I
Me ·Is-e vai empassar, tot en fent la grimaça:
Pe ·Is allotjar, tot just ~i me restava plaça:
talament eri enfitat!
Desde middia taulajaven:
cinc ores i mitja sonaven
que encara era pas acabat.
Sempre ell us eren boca plena:
jo, cap al restell de l'esquena,
me venia dolors de tant d'estre assentat!
Eri roig com una· pebrina,
botat com un canard que mostra lo guifer:
sabii pas més com m'ho fer;
quan, en fi, la meua veïna

P€.rpinyanenques
va di re : - Porteu lo cafè 1Ailavons van ser cantarelles,
crits a vos trencar les orel les,
a fer tremolar los cossols I
Un sabater que se diu Jepa
nos bramava An ont es ta Bepa
i La Nineta de Fillols;
en Bepó deia L Oriolana
en Jepota La Llaurençana,
I'Anton refilava ·J Pardal;
tot en xirritant amb el purro,
en Pau cantava Lo meu burro
i L'Enterro del Carnaval.
Jo, tot en m'escotant aqueixes farivo les,
bevii tragos de conyac
per fer baixar les quatre boles
que tenii su l'estomac.
En fi, com mai no s'aca bava,
i que ja sentia en J a u m et
que parlava de res sopet,
encertant lo moment qu e cap no m'espi a va,
m'angui li cap a l'ort , i ca m es cap ací!. ..
Me ·n s otl vi ngu t a pe u , per mirar de pai.
Més .. . ( esco lteu ai xò, que ja me d escuidava) ...
en ixint de l'e nd re t, la tia m'esperava,
i, com si la fam m'enllardava,
m 'ha ficat din la potxa , al moment de parti,
sis canyos per passa-camí .
Sé pas co m se·n traura n si •ls h i ven pas ajudes;
com volen protitar tot lo que s'han cu inat,
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més d'un n'ixirà mig crevat.
Me ·Is hi cal cercar gent que estimin les begudes,
que puguin menjar tot, cuit, fregit o rostit!...
· Si seu pas ben sopat, aneu-hi de siguit I
(Un Punyat de Catalanade s.)

LO BORRIQ UET PERDUT

Un dia, en Miqueló. de la fira tornava
ambe sis borriquets que s'hi avia crompat.
Al cap d'un galan poc, com se tra pe cansat
d'aver marxat,
grimpe sus de la un dels rocis que menava.
Mé de fê ·l cavaller tot-just si es en trinc,
que crida, tot d'un cop: -Malajal Q}!ina penal
Mé ... que vinc llusca, o que tinc?
Ne menavi mitja dotzena,
i ara ·n veig fora que cinc I
N'hi ha un de perdut 1- I el cap se li munta.
Vint cops torna fer lo seu conte,
descuidant sempre, l'innocent,
de contA ·l burro que li trota
per dessota,
i el seu xagrin se fa de més en més violent.
Tota la tarda rondineja,
i, en renegant, cavalqueja
din dels camís desgarriats,
pels c'a mps, pels boscos i pels prats.
A per tot llurca i parpelleja;
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se dóna un terrible torment
inutilment.
En fi, fart de cercar, lo pobre borricaire
(podeu pensar ambe quin aire!)
se ·n torna a casa. Totom ven;
i la dona, el veient tant trist, li diu:- Ara, ara I
I que t'es arribat? Com fas tant mala cara?- Que·n veues pas?-diu ell.-Me falta un borri-Aneml-e lla li fa. -Calla-te, lluqueret! [quetl
Tu ·n veues re que cinc, mé jo ne trapi seti

(Gemecs)

UN POU QUE FA POU

Un orne molt valent, que se deia Ponot,
del costat de la Llavanera
tenia, amb una vinya, un bocí de casot,
quatre olius i una figuera.
Per tant poc que ·1 temps sigués bo,
lo nostre orne, en tota sasó,
s'escapant de la vila, allí bai se n'anava,
i s'amusava
a escossellar, esmagencA,
a fer tots los treballs que en una vinya om fa.
I quan era cansat de manejar l'aixada,
poguent pas amb dingú fer petar la xerrada,
estifiat sus d'un banc, i rumiant tot sol,
s'escalfava la panxa al repetell del sol.
I xò ·1 feia content. Mé quelcom li faltava.
(En aquest mon, això ja se sab, que an totom,
que sigui pobre o ric, sempre falta quelcom.)
Vet-ací lo que ·1 tracassava:
tenia pas cap pou, i n'agés volgut un I
I se deia:- Es cruel, treballaire com son,
quan me senti ·t canyó aixut com un tall d'esca,
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de poguer pas tdmar un trago d'aiga fresca I
No: això pot pas durà així!
Son fart d'estre a l'aspre , a la fi I
Me cal aiga, me ·n call Hi ha pas aq uf di re I
Mé la vull ajar soll Tot sol me vull fê 'n pou
que, de tant fondo, farà pou.
I mi-l-ci que, pendent una semmana entera,
palpa, pren mides, tira plans
dels més sabents i dels més grans.
En fi, un bon matf, arreu que ·1 cel clareja ,
que ·I sol punteja,
arriba carregat de tot un atirall
(corda, banasta, pic, pala, vigós, magall),
i comença ·I famós treball.
S'hi fa de foc! Ple de coratge,
sonda, cava, tusta arn be rat ge,
com si treballava a preu fet I
S'era congeminat un enginy, molt adret,
per se tornar muntar ell matei a l'entrada
quan avia acabat la jornada.
Tres mesos han passat I
L'obra a gran trinc s'avança,
i lo nostre orne mai se cansa.
Tot a l'entorn del clot om diria un serrat,
de tant de terra que ha tirat I
Cap raó, cap sant no l'arresta l
Dies feners, dies de festa,
les eïnes sempre en avant I
Es un quelcom d'esterriçant l
Ven magre com un clau I Li es igual: 1::al reïxe I
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Mé quina ambició tant drola que es aqueixa I
Un ambiciós vol, sempre, sempre muntar,
i ell no pensa que a baixar I
Se diu anell matei:-La meua obra que es belai
Que es això, lo pou de Grenel·le,
que es lo pou de la Citadel·le,
en vist del que serà lo meu I
I els meus pobres veís, quin' atsurs se·n van tendre!
A l'aiga poden fer la creu I
Tota jo me ·n vaig els hi pendre I
Tota, tota, en seguint la pen da, vindrà ací I
Quan ne tenii pas se burlaven de mi I
Ja·ls en faré peneditAixí s'enraonava en Ponot, i se ·n reia,
i aquei bon sang que se feia
l'ajudava a ben treballar.
Més, un dia, mi-ci, lo que se va passar:
La seua jornada
acabada,
tranquil·le, cap al cim era en trinc de pujar,
fJ.Uan tot d'un cop la corila, usada ...
crac! ... se trenca, i ·1 temps de di re «ai I))'
lo nostre orne, redde d'esglai,
baixa la guarda fins a bai I
Crida al secors i se remena
pel mullader,
com un dimoni din d'un aiga-senyader.
Mé dingú l'ou pas. ~i na pena I
Ah ! ·Volia un pou
queíespoul
·
I bé: la pou la ten, la ten en desmasia ¡
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i, per tornar joir de Ja claror del dia,
per poguer s'engrimpar per 'munt,
donaria ·I seu pou ~tots los pous del món I
Al l'endemà mati, pobraçl hi era encara!
Tot negre de fang de la cara,
se sentia dolors, tot lo llarg del clatell,
d'un gros patac rebut din del seu catgirell;
tenia un verdanc su la cuixa,
que li donava prou congóixa.
Per la fret mig esblasigat
i l'estomac espeltirat,
cridava:-1 quina fami-De set poc que ·n parlava!
l'aigua al ginollli arribava I
(Se trapava punyit per n·ont'via pecat!)
I tot això sé pas com s'auria acabat
si un dels seus amics, gran caçaire, en Perota,
per 'qui no fos passat. En sentint una veu
que gemega per 'qui dessota,
vlingat su la virolla, espia ... espia ... i veu
en Panot, que fa la granyota I
Cort a cercar secors, i arreu, arreu ven
un munt de gent.
Om l'aj.u'da, om s'afanya, i a la fi n'om pesca
en Ponot, blau de fam, regalant d'aiga fresca I
Quan s'es revingut, un ve[,
un farçaire, que era a per 'qui,
li diu :-Ara, Pon ot, cal· pas perdre coratge I
Tornaras aviat acabA ·1 teu obratge?
Ell respon :-Deu me ·n guard! Tal com es dixem-lo I
L'aiga que me cal ara es l'aiga ... del Voló!(Gemecs)

AVARICI!

Un dia me veig arribA,
a casa, En Xiquetó , que es fill de Cornellà
i nebot del padrí de la meua cuinera.
-Ets aquí, Xiquetó ? Senta-te . Com te va?
-Miri, pas gaire bé, mossurt 1- I xò, que hi ha?
-Es que me se passa una afera
que me dóna un t_orment, un trencam ent de cap I
Si volia, vostè, mossurt , que tot ho sab,
facilmen t me ·n podria treure,
i es per xò que ·I vinc a veure.
- ·Parla. De què s'agei? - Vet-ací la questió:
Me cal ana passà ·I consell de revisió,
perquè vai caure al sort: Com mai som tingut xança,
d'això n'eri segur d'avança ;
i li venia a demana r
de m'ensen yà ·1 muièn de me fer reforma r.
Reforma r I Ce que es pas tant facil com t'ho creues!
Això no se pot obtenir
qqe quan om té quelcom que empedei de servir.
Oh l quan om es malalt, això va tot sol, veu es.
I bé: n'ets¿ de malalt? - No! ferreny I Això prou I
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Miri: son dret com una barra;
tinc bon estomac, bona garra,
iambe un cop de puny estossaria un bou.
Ah I poc que sé ·I camí de xò l'apotecari I
- I bé: seras soldat, mon amic: ne tinc pou.
-Ce que tinc pas cap gust pel mestier militari I
Oh I per xò, cregui pas, son un orne de pit:
més d'un cop me son atrevit,
sol, contra dos o tres, cap a la Passejada,
a donar, o a rebre, una galant llisada I
Mé lo que me va pas son aqueixos canós
que, de tres ores lluny, d'un om e vo ·n fan dos:
jo de me trucA així son pas gota gan6s I
-Bah orne, t'hi fa ras I En tot cal la costum a I
Mi-l teu burro: din del principi, l'animal,
fugia quan solment li mostraves lo pal:
ara se·n fica tant com un pei d'una póma I
Podes tustar a torn de braç:
sembla que això lo mira pas I
Done, mossurt, si pot pas me treure de tracassos,
que me servirà de fer passos?
Me vull pas tant sols presentA;
me·n torni cap a Cornellà!
-No, no: ho facis pas I Xò son mainatxeries
que belleu te·n penediries!
I si ten es quelcom que te ·n malfies pas?
Ves-hi sempre, i, qui sab I bell eu te n'ixi ras.
- I bé, done: me n'hi va i 1Apenes mitja orada
s'es .passada
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que torna ser aquf tot moix, tot apurat:
sembla que l'han bastonejat.
-Quina cara! -li dic.- Done, et' pas reform:~t?
- I sí , mossurt I ne son I Mé tinc una malici I
Sab pas lo que m'es arribat?
M'han reformat. .• per avarici I
-Mare de Déu I I com això?
-Vostè ·u compr èn pas: encara més poc jo I
Mé ... tin g ui: si li fai pas nosa,
m e ·n va i de punt en punt a li contar la co~a
- S l, Xiquetó, conta-m 'ho! sí I
-Xò fa done que en ixint d'ad
me·n vai dr et a la Prefectura,
on fan aqueixa revisió traïdora I
Veig a passar de tot' costats
domestics, escrivans, comissaris, soldats,
que van i venen acossats.
Me fan muntà per una escala,
i me pussen din d'una sala
on se trapa una estrada; i veig, aquí dessús,
gent que sé pas qui son, carregats de galús
que·ls hi ragen del cim del cap fins als talús!
La seança es molt animada:
de minyós com jo un aixam
munten i baixen de l'estrada,
vestits com nostron pare Adam,
que parei que estimava a s'estar a la frescal
Jo eri aquí espiant. Me ·n van treure aviat I
M'ix un gendarme mal carat,
que me crida: -Eh/ vousl pourquoi-t-es que
que, comme un estaferm, pous reste{ planté /à?
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Allons, à poil, june homme/ et plus Pite que ça/
Quan om parla tant bé, hi ha pas res a dire¡
i, com veig que totom se gira,
m'amagui darr~ del rideu,
me despulli rabent, ne torni ixe arreu,
i me·n grimpi, garra tibada,
cap an aquella gent que son sus de l'estrada.
Tenia al meu davant un petit minyonet
vestit. .. de pell, com jo. Sé pas que avia fet:
lo que hi ha, que tots ells li ficaven reprotxes.
Ane jo, mentrestant, me venia una fret ,
sobre tot a les mas l mé comprèn que, pobret,
me· ls-e podia pas posar din de les potxes l
Lo meu torn arriba, a la fi.
Un, que té sé pas quant de regues al kepí,
que quan parla sembla que brama,
me s'apropa, s'acata, i me palpa la cama.
En el matei rodal sempre anava palpant.
Això que n'era, d'agaçant l
Me feia un munt de pecigoles l
Tenii ganes de cridar;
mé me vai· díre: Gara! et' perdut si rambolesli me vai sapiguer callar.
En fi tant, tant se torna alçà,
me s'espia i crida:- Avar ice I
Demi-tour I impropre au service l I me fica per 'quí en enllà.

Ho comprèn, mossurt, quin apuro!
Ambe plê agés donat un duro
per tenir pas aqueix afront!
Mé aquejxa gent sé pas com soni
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D'on s'ho treuen que son avare?
Xò belleu se pot veure al regard de la cara,
més a la cama, no I D'abord jo ne son pas
d'avare I Dels diners, jo, mai ne son fet cas,
i an dingús ho faran pas creure I
Quines coses, purtant, mossurt, que se cal veure I
I ara, a Cornellà , quan saberan això,
totom se burlarà de jo.
Mé com, mossurt, se·n riu? com? Vostè ne plasenta?
-1 s{: ne ric, perquè la cosa es molt plasenta I
Sabes per què t'han reformat
i t'han dit: -Improp re au service? Es que tenes una varice:
tenes, a per la cama, un quelcom de botat
que te pot empedir de fer marxes ben llargues
o de fer calque esforç violent.
-Oh! si no es que això, mossurt, me·n vai content!
Una bóta de dues cargues
me la posi su ·I coll com si era pas re,
i, pel que es de marxar, son com un ca llebrer:
per un reformat veu que això ja va prou bé!
Sense vostè, per xò, mossurt, poc que me ·n treia I
De me fê anA allí bai com ha tingut raó I
Lo meu besavi ja m'ho deia:
-Si vos anar bé, Xiquetó,
sempre escota ane los que ·n saben més que tu.
Sí, mossurt: m'ha ren dut aquí un servei rare I
Mai ho descuida ré I Merci li a molts anys!. ..
I, per mostrar si son avare,
corri pagar la gota an tot' los meus company s!

(Provem de riure.)

LO SOPA R ESTA LVIA T

Un orne, que era un troç d'ava re,
de tres mainatge s era pa re.
Ja tenia de que pogu ê ·is-e ben criar ;
més, amb el seu desi g de sempre arramass ar ,
lo més util soviny gosava ho refusa r.
Q}!in dolent vici
que l'avarici I
L'avare ten un roc a la plaça del cor :
si prega Déu , es per que ·ls diners li conservi ;
i, com ho diu lo reprover bi,
«es com el porc, que es bo fora que quant es mort.:.
Lo nostre orne, vella ratera,
sempre era a tirar plans, sempre era a rumiar
per mirar de quina manera
d'ací, d'allí, quelcom podria estalviar.
I, un dia, aquei pare tendre,
mi-ci l'idea que va tendre:
Quan de soear veu lo moment
que ven,
crida·ls seus nins, i se ·is hi posa:
-Aquei que se n'irà al llit sense sopar
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tindrà un sou. Qui·l vol guanyar?Cad'un crida: -Jo, jo, papà IEls-e paga, i se ·n va contenta la mainada.
(Es be la primera vegada
que se veuen un sou en mà.)
Mé vet-açí que al l'endemà
tenen, en se llevant, una fam descarada,
i tots, en somicant, demanen a menjar.
Mé ·I pare ja se la pensava,
i es aqul que·ls esperava.
Els hi mostrant de lluny la xicolata i ·1 pa;
els hi diu :-'Quest matí, qui voldrà esmorzar,
un sou me tindrà de donar 1Pobrets I Per l'estomac los rats els hi corrien:
de s'estar aixf, dejús, ja n'hi avia prou;
i, per se fer passar lo destret que tenien,
varen tenir de tornA ·I sou.

(Un munt de coses)

LA CASA DESTI MBUR LADA

Ja feia sis anys que en Jepota
era l'orne de la Belota
i sempre amics 'vien estat.
Tenien un nin gras i gr:os i ben florat,
un aucell, un goç i un gat.
Tot això ben d'acord vivia:
de ploralles, de crits, aqu! mai se n'o'ia.
Mé ... mal-a ja I mi-cí que lo nos'tre om e, un dia,
a la festa major d'un lloc, prop d'Argelès
se ·n va, joga, perd prou dinês,
i torna, en l'endemà a casa, envers mig-dia,
borratja com un polonès.
Se posa·a taula, diu que la sopa es pas bona,
. i fiau! un revés a la dona!
La dona, de despit, arreu
fira ·1 nin de tres clatellades ...
pam I pim I pam 1. .. tant ben aplicades
que trenta-sis candeles veu.
El nin, tot botat de malici,
'gafa ·1 goç, i, d'un cop de peu ...
puf!. .. a per qui n·enllà, com un troç de brutici.
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El goç s'aixeca, enfuriat,
salta su ·1 gat,
li fuma la parrabosta da,
i... cruel. .. amb una queixalada ,
del nas li enceta la pell.
El gat, enrabiat d'aqueix esquix que ·I pica,
d'un cop d'urpa arrapa l'aucell
i ... nyic ... nyac 1. .. al ventre se '1 fica I
De la dolenta imurt dels que son més forts que ells
gent i bestis soviny pateixen;
més una altra lliçó, pels joves i pels vells,
poden treure d'aquí tots los que s'hi coneixeh.
I vet-l'acf: bevem poc,
com la pesta fugim lo joc,
i axí podrem tenir la pau din de la casa.
Avís an aquei que se casa I
que descuidi pas mai, 'quei malaventu rat,
l'aucell, la dona, el nin, i el gos i el gat.
(Pe la gent fi s)

LO TRINC MANCAT

Un cop, a Ja Font del Voló
se trapava en Jaumet. Aquei brave minyó
se ·n volia tornar amb el trinc de quatre ores;
més això feia pas l'afere dels amics.
Li deien:-Resta-tei-Ell que noi. .. Allavores
van començar de fer trafics,
de cercar un munt d'envolics
permor que partigués més tard que no caldria,
i que aixins a Ja gare arribés en retard.
Com ja se sab que aquei gallard
es un terrible pel billard,
la un d'ellus l'hi desafia.
Arreu entès, mi-l 'quí jugant
an aquei joc que estima tant:
bri coles i efets, cops de cues i (ora I
I mentrestant passava l'ora;
Més ell se n'envisava pas,
de tant que era agafat amb els carambolatges I
L'un esperava pas l'altre I Endavant les atges l
I, de pler, los companys se fretaven les mas,
i tots se ·n reien en dessota,
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i se deien :- Tu restar as;
o si te·n vas d'ací, arreu hi tornar as IEll se pensav a que en Jepota ,
que mena l'omni bús, el vindri a averti r
quan seria ora de partir ;
mé, com aquei Jepota era din de l'aft!ra ,
va fê ·I patet pel seu trebal l,
va po ar sé pas quant per acollà ·1 cavall :
en fi, totom va fer d'una tala maner a,
van perdre tant de temps , se varen arrest ar
tant, tant de cops, per ramas sar
la casque ta i lo fuet que en Jepota perdia ,
qu~;, quan van arriba r al Voló, ja
·i avia
mig quart, i belleu més, que·) trinc 'via fugit
com un viell malon est, corn un troç d'emp roperi
,
que tant sols vos diu pas:-C uitiu, que vos esper
i!Q~an se va veure això, en Jaume
t, quin despit I
Cridav a com un sord, an tots cercav a brega;
més, com li falta pas esprit,
aviat va pendr e ·I partit
de se·n riure ell matei d'aque ixa mala sega.
Mé, perxò, a la Font mai va volgue r torn1l:
va pas volgue r res escotà :
no pensav a que a Perpinyà~
i, din la seua implc ienci,
'quei temcr ut,
si agués calgut ,
hi agués anat a peu, jo pensi.

A la fi, purtan t, a la fi,
tot rondin ejant pel vilatge

4

So

Albert Saisset

van acabar per descobri
una votura de Jlogatge:
s'hi va posar, i va partï.
Va partir, mé quin dessossego l
Tenia dos cavalls: l'un tort i l'altre ci ego,
befis, pcnard i coronat!
Va partir ... mé sé pas si mai es arribat I
Aquei boci d'istori mostra
que, quan om vol partir, cal espiar la most1 a;
i prou nos ensenya tambés
que, quan se trapa un minyó que es
alegre, bon vivant i traçut per fer riure,
amb ell 'grada força de viure,
i c¡ue om fa tot per se ·1 guardar,
non pas que un enfadós totom l'en deixa anar I
(A tort i a tt·a,,ers.)

LO MEU GOÇ

Un cop me varen fer cadó
(ben malorosament per jo)
d'un certèn goç que om feia satge
com una imatge.
Deien:- Es ple de cali tats:
un goç intel·ligent i dels més recercats I
Sab fer jocs i donar la pa ta;
arreu que veu un rat, lo mata;
es ben reblat, es gros i fort:
oh I sí I ja val, aquei Medort,
lo seu pes en or i en plata.Mai n'avii tingut cap, jo:
va i pensar:- Bona a fere, això I
Te serà una companyia,
al dia,
i, a la nit, un gordià
que te•n podras ben refiA.Tot se va passar bé la primera mesada:
era manyac, on est; me seguia per tot;.
Jo que om li deia, ho feia tot.
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Pensa vi:- Quina bona besti que t'et ' tra pada I
Aquei Medort
es un tresor 1Mé Ja cosa aviat va sere canviada:
~Escombra nova esco mbra bé:
escombra vella no val re » :
ja té raó lo reproverbi I
Preguem al Cel que nos preservi
d'escombra vella ... i de mal go ç.
Amb ells din quis dolents tracassos om se posa I
Donques, al cap d'un mes , va ca nvia r , la cosa:
escotava pas re, rne seguia pas pus .
Q~an eren fora de la vila,
se n'anava al safrà, lluent i g rei-espès,
i, soviny, me tornava , un a semm a na empr ès,
brut, brut com l).na xinxa i prim com un a an g uil a.
Quan venia a passar un rat ,
com un esporuc se·n fu g ia.
Tots los gats del carrer (i Deu sab si n'hi avial)
li urpien lo nas que era una pietat I
L'emmenavi , de cops, d'una corda estacat
(lo sol estacament que eotre ell i jo ·i avia) :
allavons encara més mal:
s'arrestava en cada rodal
pels menesters petits, o grossos, que tenia;
i jo me deia, en l'esperant:
-Bé ·n cal tenir de paciencil
I quin es l'amo, de tot' dos?
Creus que et' tu -? No I Es el goçi'Quei brigand feia esprés, jo pensi ,
de jaupar quan calia pas.
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Sempre volia anar fer bonjurt a les góces,
i jo, pe ·I detenir, me despatll avi ·J braç.
Era insolent i ple de puces.
Feia ·I refastiny ou per se menjar un os,
desgalla va lo pa: agés volgut gatós.
Ell, tant jugaire abantes que era,
ara volia pas se fer pus en cap joc:
s'estava estirada ç a la vora del foc
mirant de revés-ull tupis i greixon era
i cercant sempre a en fer quelcun a a Ja cuinera.
En fio, era vingut lo més vilèn dels cas.
Un cop me va posar dins un ben dolent cas.
Nos trapaven al bell mig de la Passejad a.
Tenien, al davant, grossa i empapo çada
din d'un xalè-car rat, d'un groc enlluern ant,
una dama, que feia un efet ... epatant.
Tot d'un cop, lo goçaç destacat , s'escapa nt,
se·n va dret an aqueixa dama,
li flaira ·J bai del xale ... i aixeca la cama.
Va fer re que Jo movime nt,
orosame nt I
.Mé ja n'hi va a ver prou I La dama me se gira,
me mira ...
I quin regard! Com dos llucets I
Si agessen estat, els seus ulls, pistolets ,
su ·I cop me·n ficavi la vida!
La corda als dits, me vai salvar, tot apurat,
e-nfuriat
contra la besti maleïda
(quan dic «besti» parli del gòç).
-1 vai dire:-N e vull pas pus!
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Es acabat: separem-nós:
n'hi ha prou, així, de masegalMé, per me ·n desfer, altra sega:
m'agés cor-trencat de ·I matar,
i lo podi i pas donar:
veiam, a qui, en concienci?
Usavi Ja meua cienci
a cercar, sense trobar re,
i sabii pas com ho fê.
Mé vet-ací que un cop, de casa, ambe la fresca,
partei per anar fer Ja vida belitresca.
Jo pensavi: -Xò va pas mal:
si tornes pas, m'es ben igualiDin d'aquei temps ancièn, hi avia passades
que, per matA ·ls goços perduts,
om gitava, pels carrers bruts,
botifarres empoisonades.
Cap al carrer de Sant Martí
com passavi, un bon matí,
que veig? lo goç, estès en un clap de brutici,
mort, i redde com la Justici.
Xò me va fer quelcom, i, en aquei moment,
vari ben desitjar son reviscolament.
Mé vari pensar a la dama,
a la dama dels pistolets l
de dos llucets
vari veure a lluir la flama;
i, estofant la veu del cor, vai dire:-Adiul
reposa en pau, Medortl que, si tornaves viu,
tornaries alçar la cama 1( Passatemps.)

L'ESC ALDAT VOLU NTARI

Un dia, un foraster de cap a la frontera,
que era pas dels més poc tomanys,
a l'establisse ment de banys ,
que allavons a la Font-Nova era,
entra, i diu a l'amo :-Compa ny:
quan costa, ací, per pendre un bany?
-Vint sous.
-Caram I Vint sous es massa!
Vos hi podeu entretenil
Vo·n doni dèu , anem I Teniu: vet-els-aqu í.
-Se regateja pas ací com a la plaça.
Vos dic vint sous: vint sous o re.
I cuiti u-vos dependre ·I bany: vos farà be 1'Gués pogu·t ajustar:- Vos farà menestêi Perq uè, sense tenir lo nas d'un goç de caça,
ja se sentia prou que aquei quitja-din ês
se rentaya pas mai que ·J trenta-dos del més.
En fi, lo preu entès, entra din Ja cambreta.
Tant bon punt hi ~s, s'ou l'aixeta
rajar com una font: raja~ que raja ras!
I per l'imposta om veu ixe una fumatera
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com ne sol fer tala cuinera
amb el seu foc d'infern ... quan Madama ·i es pas .
-~in rajadiç estranyi Mé quan es que s'acaba?se ¡.¡osa, en rem boiant, l'amo, q ue·u escotava.Mé, 'queix orne, qui sab I bell eu s'ha trap a t mal!
Li cal portar secors.- Om lo crida a veu forta.
Respon pas. Allavons om desbota la porta ,
i om lo trapa, l'animal,
els ulls fora del cap, roig com una llagòsta ,
mig escaldat per l'aiga i estofat pel fum,
regalant de suor, en fi, tot sé pas còm,
mé que sus de l'aixeta tusta
per la fer raja encara més l
- I be: que veniu boig? o que es?li crida totom, que s'estona
de la calrada que se dona.
Ell, sense se troblar, se resta aquí, digu ent:
-Pagui be, puc pendre calent 1-

(Passatemps.)

LES NOGUES

Era ·1 dia de Sant Antoni.
'Via estat de bateig en un lloc prop d'ací.
En tornant de la cerimoni,
-Companys, cal menjar un bocínos diu la padrina, la Paula.
-Vaja 1- respon totom. I nos posem a taula.
Jo me deii:- Menjotaras
poca cosa (una costelleta),
beuras un cop, i te n'iras
cap a caseta. Mé poc que així se va passa l
Va sere tota altra, la cosa I
Dins d'aqueixos endrets, qui a taula se posa
pot pas sapiguer mai quan ni com se·n traurà.
Nos varen servir plats i plats en desmasia,
i d'ufla ora a la fi del dia
les barres sempre van marxa.
Tot vis-a-vis de jo tenii un mainatge
que podia tenir sis anys. En aqueix atge
om trapa un repei enfadós
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quan dura més d'un quart o dos:
om sali de taula, om se remena,
om va, om ven, un poc per tot.
Aquei pallago no I Era pas de la mena
que ·n fan los llepa-fills: ell menjava de tot,
un quelcom que se pot pas direl
Ferm sus de la seua cadira,
com si hi agués estat agafat ambe vesc,
roig, ambe galtes de pa fresc,
i mostós fins a les orelles,
poc que s'agués, com jo, contentat de costelles!
A cada plat que veia, allargava la mà
i dèia:-Jo ne vull, mamàl1 la seua mamà un bon troç li ·n donava,
com si ja era pas prou fart I
Jo, en m'ho vegent, me semblava
de veure embocar un canard,
i me dèii:- Si xò aviat no s'acaba
esclatarà com un petard 1~an se va trapar acabada
aqueixa grossa repeixada,
que tots, de més en més tipats,
a la fi del dessert varen sere arribats,
lo pallago fa mala cara,
i, emprés, cop de panxegar,
de plorar i de somicar.
-1 be-li dic: -que te pren, ara?
~è demanes? un bol de tè?
Ja ·n tindries prou menestêl
De què te planyes? Què remugues?
-Son pas menjat de tot l
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-I que et' pas menjat?
-Nogues!I, pe l'acabar d'enfitar,
li ·n varen tinguer de donar I
L'orne golós de tot s'ennaiga:
mai se trapa content ni fart;
i, si li donaven Ja mar,
diria q ue·i ha pas prou aiga!

(Passatemps.)

MARITS I MULlER S

En un vilatge de la plana
hi avia dos treballadós:
l'Antonet i l'en Jaume. Eren casats tot' dos:
l'un ambe la Guidó; l'altre ambe la Joana.
Tot' dos eren d'aqueixa gent
que estimen lo treball ... fet, i els dies de festa
corrien pels cafès fent mam i remolesta.
Mé, per fer marxar la xirment,
com ells se·n trapava pas gaire:
eren sempre lo braç enlaire
per tustar sus de la muliê.
I que s'hi feien de debanes I
Cada una de les pobres dones,
antes que ·I seu marit se n'anés al vinyê,
per un sí, per un no, per poc o per pas re,
cada dia ensacava una grossa llisada;
com lo dinar,
com lo sopar,
això era cosa reglada:
'guessen cregut d'aver perdut la llur jornada
sí aguessen pas pogut tustar.
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I el més fort cé que se·n fiataven I
De l'un a l'altre se contaven
los tantos que avien ficats,
i, tot se fent panxós de riure,
se deien:- Cal tustar I Xò ·ls hi aprèn a viure 1Mentrestant, les dues muliês ,
fartes, a ne poguer pas més,
de se veure així fardejades
i blavejades,
del matí a la nit se trencaven el cap
a cercar un enginy per se treure la pena
i els patacs de sus de l'esquena;
mé ·n podien pas trapar cap.
Pel carrer, quan se rencontraven,
que per se consolar, un tancipó, xerraven,
la Joana deia:- Guidó:
'queix enginy, l'et' trapat?
-I mira, encara no!
-Jo tapocl Mon Deu, quin domatge!
- Pt:r xò cal pas perdre coratge I
Cerquem sempre, fi lla, cerquem,
i, un bon dia, el trapa rem 1Un bon dia, en efet, la Guidó diu:-Joana:
jo crec d'aver trapat quelcom, quelcom de cranel
-Que es? Veiam, diguis: cuita-tel
- I be: son remarcat, i, segur, tu també,
que les madames mai pels mussurts son trucades:
poc que saben lo que es que de rebre palpades,
i llisades, i pentinades.
I be: d'on ven això? De •I que parlen francès I
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A nosaltres també crec que això reixiria
i que més d'un patac nos estalviaria.
Que arrisquem d'ho provar? Pas resi
-Sí I sí l-li diu la seua amiga.Ten es raó: provem. A ne jo ja me triga:
avui mateix nos cal provar.
Veiam si gosarà me repetir, en Jaume,
que son besti com una sauma
quan sentirà ·1 francès que vaig a li parlar.En Jaume, quan arriba a casa per sopar,
amb una grossa veu que om diria que trona ,
li fa:-Quan pararas Ja taula? Els plats on són?
-Mon ami, ça va :{'~tre a punt_:¡,
li diu tranquil·Jament la dona.
M1-quí ·J nostre orne estemordit!
Eil, tant ardit,
aquei nou parlar l'escaliva;
sab pas més lo que li arriba:
acata ·J nas i diu pas res.
Vet-ad q\le, una estona emprés,
se posa:- Més, en fin, en on son les assietes?
Que tenim per sopar, ressabat de renom?
-Mon ami, nous avons mongettes / Pel cop mi-1-quí tot sé pas com:
torna acatar lo nas, tot Jo temps que es a taula,
i menja sense dire faula.
Al cap d'un poc se posa al llit,
mé cluca pas l'ull de la nit;
i el )endemà se·n va sense ficar llisada.
En camí trapa l'Antonet,
que li diu:-1 xò? que t'han fet?
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Quina cara en foti mossada I
-Es la dona I Sé pas ara que li ha pres:
me se posa a parlar francès I
Airt, com, per sopar, li parlavi d'assietes,
diu: «- Çà "a ~ 'étre a punt'»; diu: «-Nous avons
Hi comprinc pas res en això I [mongettes l»
-Calla-te , que m'arriba ·I matei ane jo I
La meua Guidó fa com la teua Joana.
Airt , quan li vai demanar
lo que cenien per sopar,
me respon:« - Nous avons des cols et juliane.»
-Mare de Déu I Això t'ha dit?
-Sl! Crec que té quelcom que li trobla l'espritl
-A la meua també li ·n manca una lloçada,
d'aver rebut belleu massa forta gratada.
-De la xirment jo crec que nos caldrà dixar:
si continuem de tustar
son acapables de girar!
-Deu nos en guard, d'això I Sense elles com farien?
-Quina sopa que menjarien !
-I qui nos sarciria ·I llinge i los vestits?
-Sí I dixem la xirment: ja no ·n sem prou servits 1I des ençà los dos marits
no varen alçà ·1 braç que per tustar su ·I burro
i per fê ·I xirrit amb el porro.
(Un poc de tot.)

LO COLL .TORT 1 LO BOSS UT

La panna sempre vol
mascarar lo perol.
Un dia, pel carrer, un bossut s'espiava
un orne coll-tort que passava.
Tot d'un cop li crida:- Eh I l'amic!
Quant es que acabaras d'escotar lo repic?Lo coll-tort, empinna t, se gira,
se·l mira,
i Ii diu:- Berniclo I que ten es a cridar?
Al lloc de perdre ·l temps a me volguer fer pena,
faries pla millor d'anar
te fê escatzar
aquei troç d'ull-de-p oll que portes su l'r.squena I(Un poc de tot. )

UN CAP OT ... CAP OT

Un diumen ge de Carnav al,
en Jaumet (un origina l),
vestit amb un capot i portant la careta,
anava per la vila en fent la figueret a.
Redde com una aresta i a passos compta ts,
solemn e, pels carrers marxav a;
i els pallago s, de tot' costats,
corrien cap anell, i cada un s'esforç ava,
en fent un bot,
d'agafa ambe les dents lo botifarr ó brut
que al bai de la corda penjava
i que, d'ací d'allí saltant
i ressalta nt,
sus dels morros els hi passava
quant ell su la canya tustava .
I, així boca-ba dats, sembla ven un aixam
de bagres i de barbs que entorne gen un am
quan son enllard ats per la fam.
I,· quant un d'aixur it a la fi l'agafav a,
en Jaumet li donava un sou.
(Ja se sab que tal es l'usatge .)
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Més un d'ell us, trapant que això era pas prou ,
comença a rem boiar, a li fúmer tapatge;
i, com l'orne l'escota pas,
pren un tronxo de col i li fica su ·I nas.
L'exemple d'aquei cerca-brega
arreu ven lo senyal d'una afrosa masega:
els tronxos, volant de per tòt,
su ·I capot cauen com la pluja,
i, regalant d'un xuc espès, pudent i brut,
gitant botifarró, i corda, i canya, i tòt,
lo pobre Jaumet té de fuge.
Ml-e que al !endemà rencontra en Rafeló,
que li ctiu:-Mé que tenes tu?
I per què fas tant mala cara?
-Calla-te, que ne son tot cap-maçat encara I
Om se pot pas més a musar!
Airt me va i volguer mascar:
d'un poc més me fai estossar!I li conta la seua afera
amb un aire apurat, com si encara ·i era.
Emprés de l'a ver escotat,
en Rafeló se·n riu, se·n riu, i se li posa:
-Me sembla, mon amic, que te n'ets disgustat
massa aviat: ,
te vull dona ·1 moièn d'adoba aqueixa cosa.
De te tornar mascar, si mai te pot fer plê,
te genis pas: avertei-me.
Per darrera te seguiré,
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i , de te gitar re si cap d'ell us té l'aire,

el castic trigarà pas gaire.
Ai , pobres pallagots l quin mal quart passaran
pel mendre poc que te faran!Encantat d'aqueixa promesa,
en Jaumet diu:- Es cosa entesa.
'acaba ·I Carnaval : jo ne vull profitar,
dium enge qui ve me vull tornar mascar.
Manquis pas de m'acomp anyar.Lo diumeng e vingut, lluent com una brasa,
amb un capot tot nou, un nou botifarró ,
seguit de prop p'en .Rafeló
i tustant su la canya, en Jaumet ix de casa.
En comença nt tot va ben bé:
Les bagres i los barbs treballen que es un plê,
i pels carrers totom diu:- Com ho sab ben fê!I l'en Jaumet, tot fiert i tot botat, se deia:
-'Quei brave Rafeló! i qui na bona i deia
ell ba tinguda aquí! Aquei n'es un, dels fisl
Es xança de tenir company s d'aqueixa mena 1Mé, mentres que se·n va s'enraona nt aixís,
un tronxo, que li éau al bell mig de l'esquena ,
li trenca la respiraci ó.
Se gira. Qui li ha tirat? En Rafe Ió!
I aquei scelerat més que tots se·n ri via!
D'una tant mala traïdoria
en Jaumet va ser tot capot ...
i des ençà mai més s'ha posat lo capot.
( Pims i pams!)

L'UL L DE VIDR E

Un dia, Mussú Bep, en collint una rosa
sus d'un roser selvatg e, al marge d'un rost611 ,
amb un brot d'espin as s'era crevat un ull;
i, permor d'amag ar la cosa,
per un altre, de vidre, el 'via remplaç at.
Era un orne molt ordona t,
que re mai ho desgarr iava.
Mi-ci com feia: cada nit,
al momen t de se posa al llit,
sonava,
i de siguit arribav a un criat
portant un plat;
l'amo din d'aquei plat lo seu ull fals posava,
i el criat, lo fretant per lo fer ben llui,
din d'un calaixó l'adesav a
fins allende mà dematf.
Mé vet-ací que, una vegada
que aquei criat era malalt
d'aver rebut, al mig d'un bai,
una ma·la parrabo stada,
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Mussú Bep, per se fer servir,
va fer venir
un moço d'un mas que tenia.
Era lo primer cop queaque i minyó·! servia.
Se trapava un poc jovenot,
i tambés un bri tomanyot .
Un ull de vidre, això poc que sabia que era I
Done la primera nit, quan l'amo sus del plat
li va posA aqueix ull, va ser tot estonat:
s'estava aquí plantat com una termener a.
En fi , Mussú Bep, enfadat,
li diu:- Mé que fas aquf, Pere,
[bulli
amb aquei plat als dits? Crec. que te·n manca un
Ell respon : - Esperi l'altre ull.-

(Fa ble s i ja b/iots.)

T'EST IMI, TRESE TA!

Pel carrer de l'Argenter ia,
la petita Treseta, un dia,
se n'anava al treball, nas enlaire i l'ull viu.
!!:ra valenta, i totom diu
que era també guapeta, i que ja ·u sabia.
Mi-cí que ou, tot d'un cop, darrê d'ella, una veu
que crida:- T'estimi, Treseta I
- QEe es aixb? ai, Mare de Déu Ise diu la nostra minyoneta .
I, sense fer semblant de re
(com les dones ho saben fê ),
espia per costats, espia per darrera ...
mé veu pas dingú pel carrê.
- QEi pot estre? drolla d'afere 1A la tarda torna passar.
Sent la mateixa veu que li torna cridar :
-T'estimi , t'estimi, Treseta l I vet·ací la joveneta
intrigada de més en més.
-Mé qui es?- se diu.-Mé qui es?

Perpinyanenques
A l'atelier, tot fent sossós i punts d'espasa,
sempre això li roda pel cap.
D'altres canten cançós, mé n'escota pas cap.
Li triga de se ·n torna a casa
per sentir aquei matei crit.
I, a la nit,
quant es al llit,
din dels seus somis veu un jove,
cara-jove,
sonrient i l'ull amorós,
que de la mà li fa potós.
A la nina això agrada molt, i s'afigura
que aquei bonic, bonic, galant
es lo portret d'aquell d'allí. .. que crida tant! ...
Hi ba prou dies que això dura,
i la Treseta ara ja sab
d'ant ix aqueixa veu que li fa perdre ·I cap:
ix del corn d'una botigueta
anon vènen vetes i fil.
(Ja penseu bé que la nineta,
quan tindrà de fer calca empleta,
se llestarà aqueixa, asta n'hi agés mill)
Mentrestant sempre es en toeleta,
sempre es davant del seu mirall.
Se dona un terrible treball
per se fê encara més guape.ta:
se posa ribans i an.ells;
se posa ·Is seus més fis escofiós de punta;
se fa frise tes pels cabells;
de pomada a punyats se· ls unta.
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Quan té de passA allí, d'un troç lluny ja s'apunta,
fa l'ull més escarrabillat,
se façona en marxant d'un petit pas tivat
i en fent un munt de maneres,
o s'arresta a parlaran d'altres coturieres,
llurcant de revés-ull cap an aquei davai
per veure aquei galant. .. que se mostra pas mai.
Mi-cí que, un matí, la mestressa
li diu:- Ves-ten a me crom par
un capdell de fil negre i quatre sous de tresse . Ja compreniu que per hi anar
se va pas fer gota pregar.
Pren los sous, i se ·n va tivada,
regritllada,
lleugera com un esquirol:
los peus li toquen pas al sol.
Just porta una bonica roba,
tota nova,
que fa fru, fru, fru, en marxant.
Se·n va, se·n va cap al marxant
del carrer de l'Argenteria.
Es tota roja, i lo seu cor
li fa tica-taca ben fort,
meitat pou, meitat alegria.
Ten un petit aire xarmant:
totom se la mira en passant;
' més ella an dingú no s'espia.
Arriba a la botiga, entra com un llucet ...
Que era, aq u ei jove? ... Un perroquet I
( Fables ifabliots.)

CA P DE CA RB AÇ A!

En Cinto , del fabu rt, un dia era al
cafè
ambe comp anys fent la mani lla.
De farça ires per 'qui n'hi avia una
codr i\la
que semp re eren mira nt quin a ·n podr
ien fê,
Ml-e l que en Po tot d'un cop s'alç a
i diu: -Jo son trapa t quel com que
farà plê.
Es en Cinto , avui, que paga rà la salsa
lI, a veu baixa , an tots els hi espli ca
be
com tindr à de marx ar l'afer e.
Profi tant d'un mom ent que en Cint
o mira pas,
de tant que es ocup at a crid ar:-M
ati l'as ili pren en lo barre t penja t a la pater
a,
posen sota del cuire un gros rond
de papê
i el torne n penj ar, sense que .agi vist
re.
Al cap d'un poc, en Guie s'apr opa
del juga ire,
i li diu :- Cint o, que et' mala lt?
Per què?
-:-Pe rquè ne ten es l'aire I
-T'e ngan yes: re me fa pas mal.
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-Sí, que·u es- diu en Jep. - Fas una pobra cara I
-Calleu-vos: mai me son portat tan t be com ara I
L'as de bastos ! Jugueu! Que vénen enfadar,
aqueixos innocents , amb e llurs ma lalt ies?
Jugueu! Dixeu-el s-e parl ar! .•.
I tu, Bepó, per qu è m'espi es ?
Qge me creues malalt, per asard , tu t am bé?
-I be- diu en Bepó:- ja que· u vós, t'ho d iré:
me sem bla que ·i nas te se gunfla I
-Com, lo nasi-diu en Met.-To t lo ca p se li unfla !
-Jo també- diu en Pa u - me n'eri en visat l I tots, en s'apropant, crid en: - Sí, q ue es vritat I
Sí 1 sí I Ten es lo cap un fl at 1En Cinto, s'eriçant al mig d e l'assemblada,
amb una veu assegurada ,
se posa: - Mos amics, jo crec qu e me voleu
fer creure, com om diu, que la Mare de Deu
se diu Joana
o que es del Canigó que ven la tramontana .
Més· encara seu pas prou fis: ja ·u voreu :
me·n vai a vo ·n donar la prova.
Passeu-me lo barret I Aquei ja saberà
si son unflat, i ·u dirà!Li donen lo barret: se·l prova.
Al seu cap hi pot pas entrar I
Això fort! ell cop de quitxar I
Es inutill .hi ha pas plaça I
I mi-1-quí, espantat, que se posa a cridar:
-Tinc lo cap com una carbaça!I corrint, repetint sempre aquei matei crit,
va fuge fins a casa i se va posà al llit.
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S'hi va estar sé pas quant de dies!
Va fer un munt de bogeries !
Va pendre oli-rony er, i purgues a plens pots I
va consulta r sabents i xots,
i curande ros i bruixots ,
que de tot ho gorir se fiaten,
que li van fer de tot, que d'un poc més lo maten I
En fi, sorprès de·n pas lo veure pel cafè,
un dels seus faristols , en Xico de la Guida,
hi va anar, del barret li va treure ·1 papê,
i axins li va salvar la vida I

( Fables ijabliots .)

UN AUCELL COMPROMETENT

Antes d'anar a escola, en Met i ·n Batistó ,
al lloc d'apendre la lliçó,
'vien anat als nius i pres una pinyata
d'aucells menuts .
Poguent pas se·ls endure tòts ,
se·ls 'vien amagats darrera d'una mata.
Mé en Met s'era guardat un petit passarell:
entre la camisa i la pell
se ·i posa, i entra din la classe.
En primer, tot ben be se passa:
l'aucell manyac s'es ajupit:
asta parei s'estre endormit
en aqueixa tant bona plaça.
En Met, de quant en quant, se ·i palpa din del sé
per mirar si s'hi atrapa bé.
Més, al cap d'un moment, lo mestre, que es un inxe,
diu a l'en Met:
- Mé ... sabes, mon amic, quin devert que m'et' fet I
ple de faltes, afrós I i brut com una xinxa! ...
De quelcom més veiam si te trauras milló:
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veiam, recita la lliçó lLa lliçó! poc que ell la sabia l
i, en dedins, prou trefugia l
Mé feia com aquei que sab,
i, cap al sostre alçant lo cap,
com qui compta les estregin es,
deia barrets i barretin es.
Lo mestre l'escota va amb un aire enfadat ;
i, si ogessen estat
en aquei temps malvat
on marxav a tant la forola,
segurt que en Met n'agés tastat.
Mé, del temps que ·I mestre rem bola,
mi-cí que s'ou:- Piu, piu I piu, piu 1(Ah, sacanyi u I
ara sí que s'embru t l'aferal )
-~i piula d'aquei xa maner a?crid:;d mestre .-Mé que es, això?
Que sem din d'una pardale ra?
Me·n vai a punyir tots, jo IEn Met se veu perdut, i, la cara troblad a,
amb una veu mig escanya da
per la frussa que ten, diu a l'en Batistó ,
assenta t darrê d'ell:- Cuita-t e I treu·me -lo IMés ell li podia pas treure!
Es clart, podia pas anar .
l'escorc ollar!
[veure!
Lo mestre, que era ull-fi, 'gués pas mancat d'ho
I l'altre, sempre : ·- Piu, piu, piu 1-
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QEan més va, més canta ambe bri u I
En fin, enferena t d'aqueixa mala cosa,
en Met an el company se posa:
-Me ·J podes pas treure?
-No! no!
- I bé: allavons, mata-lo !Lo pobre passarell, que sempre se remena,
es en aquei moment cap al mig de l'esquena :
sota la vesta fa un bony.
En Batistó, alçant lo puny,
fa pas ni un ni dos: l'esclafa ;
i om veu UB quelcom com un immens parrafe ,
tot roig, repetella r s u la vesta den Met 1
Adobat com això, es pas guapo, pobret I
Li arraca d'aver xapat la vesta blanca I
li arraca també l'aucellet aixurit 1
més es pas l'esprit que li manca,
i sc diu:- Millor xò que de se re punyit l
De dos mals sapiguem li estar lo més petit!( Fables ijabliols. )

Al\tlOR I CAMES

Me vos cal conta r una istori
q ue sem pre tinc per la m emori
i qu e sc va passa r a n un del s meus amics .
Això va sere un cop, un cop dels més bonic
sl
Aqu ei gallar d (se diu en Pau de la Xique ta),
en un petit carre r , prop d el Pont- den-V estit,
'via vist una minyo neta
aixuri da , fresca i guape ta.
Això l'avia engor mand it:
sempr e per 'lli rondi nejav a;
en calqu e finest ró quan la nina trauca va,
ell , ixint de quatr e cantó s,
nas enlair e, parpe llejav a, .
i, si passav a pas dingú s,
de la mà li feia potós .
D'aqu ei festeig la minyo neta
se mostr ava ben alegre ta,
i, tot cosint aprop de la seua grane ta,
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sempre llurcava pel carrê.
Mé, com de bo feia pas re,
que·u esguerrava tot, la vella la mirava
de revés-ull, i se posava:
-Mé que espies a bair Que·i ha quelcom de nou?Eila deia:- Espii si plou.Purtant lo nostre Po d'això ja prou fart n'era.
Fora se la mirar li feia pas l'afera:
li trigava de li pariA.
Mé com fer? l'altra mai ixia,
o ixia ambe la mamà;
i tot això li pareixia
molt dificil a adobà.
Un cop, din del carrer, a l'espera s'estava.
(Ficava una fret que pelava;
era d'ora i purtant ja feia negra nit.)
Va creure que, d'amunt, ella li feia un crit.
-Bé-se diu:-m'av ertei que·ls parents han ixit!1 de siguit, com una rata,
din de la casa ell s'enfurata ,
i se·n grimpa, escala en amunt,
cap al segon.
(Ací feu atenció: se fa guapa l'istori.)
Tot d'un cop, pel davai, sent un bruig que se fa:
ou portes a s'obrir, ou goços a jaupà,
omes i dones a cridà ...
Es un terrible rebombori J
-Corri u I
- Ont ~s?
-A dalt I Lo son vist a muntar!

Perpiny anenques

8¡

-No: jo crec que ha tornat baixar l
- Se deu estar per 'quí , arramit , a les fosques!
Mé ja te caçarem les mosques l
-Que siguis per 'munt o per 'vall,
t'atrapare m l'amagat all!Lo pobre Poponet, flairant calque destroça,
com diuen en francès, era pas a la noça;
i, com un gat escalivat,
s'era enfugit sus del terrat.
Més avia plovinéja t
(xò fa que les teules llisaven),
i avia pas fet un pas
que queia com un sabataç! ...
I, per davai, sempre cridaven l
Tant, tant, bé cal pendre un partit:
es clart que aquí pot pas s'estar tota la nit,
sempre su ·I punt d'estre escarpit!
Ja veu a blanquej ar per l'ombra
lo manec d'una grossa escombra ,
i sent a muntar del' carrers
com un bruig de tirolls i de pals ~ samalers.
Done que fa? S'armant de coratge,
les sabates als dits per non pas fer tapatge,
a les palpantes , mal o bé,
se ·n torna al reblà del primê,
i, d'aquí, com si tenia ales,
baixa, tivat, per les escales
i d'un bot (com mai ne fareu!)
al mig del carrer salta ... i cames-aj udeu!
Allavons , minyons, quina caça l
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S'hi fa totom a qui millo,
i més tronxos que no n'hi ha sus de la Plaça
plouen dessús del pobre Po.
De la rabi la mare es blava com un fetge,
i fa uns crits com una iretge.
El pare, un terrible omenaç,
lo seguei amb el bernadaç,
i, darrera, belleu més de trenta veïnes
corrent, l'escridaçant com un roba-gallines I
En Po fui com un ca llebrê.
Era ple d'ulls-dè-poll, mé se·n ficava bé!
De saltar fangs i regadores
tenia les cames madures,
mé s'arrestava pas per ho dire an dingú l
Dames, en lo veient, deien:- C'est Uttjilou/Gent cridaven:- Ha mort quelcús: arresteu-lo 1Quant om es perseguit, quin dalit om se troba I
Lo temps de clucar l'ull, era a la Plaça Nova.
-Pel carrer de la Ral -va di re un orne vellha passat un quelcom com un llucet.- Era ell!
Lo seguien pas pus que ell encara corria,
i crec que encara fugiria
si no m'eri atrapat aquí per l'arresta.
Esplanades amunt, sabates a la mà,
passava al gran galop i sense m'espia,
gatimoix, com ja podeu creure.
L'àturi, i li dic:- Per veure l
Per què corres així? Qgis modos son los teus
Me diu:- Es per me fer passar la fret de peus.
-Anem, diguis pas borricad_es I
QEa':_lt om cort per les Esplanades
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a vuit ores de nit, desca lç, pel temp s que
fa,
es que quelc om d'estr any s'ha tingu t de
passA !Allav ons (tot suant encar a,
en despi t de la fret que trenc ava la cara,
i tot en se torna nt calça r)
me va conta r
com la cosa s'era passa da.
Hi ba vint anys d'això : la son pas descu
idada ,
i en Po encar a més poc!. ..
Quan fa fret, estem -nos a la vora del foc.
(Coses i altres .)

LA CATRINETA *

Coneixiu pas la Catrineta?
Es la meua criada. Era un famós servei
din del temps; més avui, pobreta.
això es pas pus lo matei.
Oh 1 es pas que sigui dolenta,
i, tota vella que es, encara es ben valenta,
fora es un cap estorlocat:
sempre fa calque desbarat 1
Mi-cí d'on ven: Quan era jove
'via atrapat un bonic jove
i se tenien de casar:
d'orosa ja penseu si n'era.
Mé, quan van ser davant del mere,
sé pas lo que se va passar:
lo jove se va repensar:
va fer com qui se·n va cercar lo parapluja,
i, com un lluert, se·n va fuge.
Encara fui! Mai cap l'ha pogut agafar 1
*) Sota aquei nom de Catrineta son fet lo pertret de
la criada d'un meu amic ... i de forces altres criades.
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La Catrin eta, així dixada ,
mai més se n'es aconso lada.
Té sempre això pel cap: fa tot a l'enrev és,
tot ho trenca, tot ho catgira ,
tot bo ten descui dat una minuta emprés .
Qyant om té quelco m a li dire,
escota pas, o bé respon tot de través.
[sis ores.Si li dic:-Q uin temps fa?-m e diu:-S e·n van
Si li dic:- Quina ora es?- me respo n:- Fa
Si vol cúser, té pas ni fil ni estisor es!
[calò lIx ambe la tupina i sense escofió I
A taula, tindré pas cullera ,
o bé me falta ·I gobele t,
o m'ha descui dat la salera,
o m'ha pas posat ganive t;
les forxete s son espunt ades,
les serviet es esquix ades;
tot' los vidres son esquer dats I
tot' los tupís escuet atsl
Airt va trenca r una copa,
me va posar sucre a la sopa
i me va salar lo cafè.
Empré s va fê ·1 sal on: tres cadires son tortes I
Es sobre tot ambe les portes
quin dolent sang que me fa fê I
En istiu sempre son tancad es:
fai uns bufets·! son estofat I
Mé, din l'ivern , son allanda des
i com un ca son refreda t I
A l'iglesi tot lo diumen ge
li son. permès de l'hi ·passà;
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mé jo pensi que·i dorm, o que· i parla, o que· i menja,
sense oïr re del que s'hi fa I
Un dia, en ixint de l'ofici,
me diu:-Mussurt, li tinc malicil
Per què ha pas vingut? Li agués ben agradat!
~ina cerimoni tant bona I
Es lo reddó que ha predicat I
Es aquei, es aquei, que·u ha ben esplicat!
-Ah l-li dic.-Me fa pler. Sus de qu ha parlat?
- I caram I i sus de la trona I
- S'agei pas d'això, santa dona I
Te demani que es lo que ha dit I
-Ah, mussurtl Això ... sab? ... ho son pas ben oït!Tot lo temps avia dodnit I
Ho espapissa tot, es una escorniflaire,
i, com un goç de caça, ho sent tot a la flaire!
Amb ella mai re de salvat!
Sempre ix amb un ciri trencat I
Un cop 'via cantat (era en una soirada
que pels pobres s'era donada),
i m'avien ofert, que me va fer ben pler,
una corona de llaurer.
En tornant l'avia posada
en un rebost, ben adesada,
i me·n tracassavi pas més.
Mi-cí que, calque temps emprés,
me diu, en. tornant de la plaça:
-Ah ça, Mussurt! Mé que se passa?
i com torna pas a cantà?
-1 bé-.li dic:-i que.t'hifa?
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-Que m'hi fa I que m'hi fai ... La corona s'acaba 1Sabeu ane què l'emplegav a?
Q!!an de salsa me feia un plat,
me n'hi posava a bell punyat 1
Per n'acabar d'aquesta istori,
ja m'ha fet escupir i lo fetge i lo fel:
en aquest mon me fa fer lo meu purgatori l
També, quan voreu que me mori,
de jo tingueu pas pena: iré tot dret al Cell
( Istoris i comedi.)

'

CONCORREN CI

Un cop vai vol g uer baixà
del Portós a Perpinyà.
Hi avia una diligenci
que d'Espanya passava a lli;
mé amb un altra, que·u feia fi
i desde poc seguia aquei matei camí,
se-feia mala concorrenci.
~an m'apropi per hi muntar,
com davai, de tant ple, me poden pas plaçar,
i que de per de dalt just n'hi ha un que baixa,
me fan grimpar sota la vaixa.
Aquí tambés es ple de gent
venint de cap a Barcelona
i que fan pas l'aire content.
Me trobi ajegut entre una vella dona,
que sempre repotega amb un parlar sorrut,
i un petit mainatge brut,
desagradable criatura,
que s'afarta de confitura
i fins als ulls n'es mostatxut.
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QEina posició poc gustosa 1
i que m'atrapi poc ditxós
entre una dona tant pegosa
i un mainatge tant mostós 1
Ja pinta mal, aquei viatge I
Mé bah 1 me·n ric, i princ coratge .
F1iu, fiau 1 dos c~ps de fuet, i nos m1-quí partits
ambe cinc cavalls aixurits.
La ruta es plena de pujades,
de recolzes i de baixades.
Al principi, portant, anem, tot va p ro u b e
i Ge nou se passa pas re;
mé, quan sem arribats al bell cim d' una costa ,
nos viem, un troç lluny, d'un trin c d e mala-posta)
l'altra diligenci trasca nt.
-Hup1-fa lo postillon . -Li cal passa r davan t i Quina corsa allavons tremenda, enfur iada I
Lo nostre orne, tot dret s'a lçan t
i com un regirat cridant,
fa ploure su ·ls cavalls tala parra bostada,
que 1:atelatge de va lent
s'esti ra su ·J collar i fi la com Jo ven t.
L'altra vo t ura, arreu qu e se se nt a pretada,
fui com u n dimoni tamb é,
en r em ingqlej an t pe r nos trenca r la ruta;
mé ·J no st re postillon xò l'espanta pas gota,
re no lo pot arresta r, re I
E mbroma ts din la polsaguera,
rodolem com un tro sus de la carretera:
si per malort quelcús tr'apem,
en cent mil troços l'engrunem I
Demet dels clots, de les roderes,
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tot a ram de les termeneres,
a vora dels timbaus, dessús dels pedregués,
al galop, al galop sempre, i encara més!
«Per baixar tots los sants ajuden~,
lo reproverbi diu; mé vos responi bé
que amb aqueixos cavalls, que per tot nos voluden,
d'ajuda tenim pas cap mica menestêl
Les males, per la penda endavant acatades,
sempre son aqui, prop de nos caure dessús:
això fa que nos cal, en totes les baixades,
llu tar per nos parar d'aquei pes espantós I
I quina llastimosa afera I
Que son vingut a fer din d'aqueixa galera?
Estofant de calor, trontollats, trebutjats,
i els uns su ·ls altres rebitllats,
din la bullanga que se veia
semblava que un cuiner, de l'infern ixit, feia
d'esquenes i de caps un picolat afrós I
Jo me senti dejà la closca ben madura.
Lo petit de la confitura
t~em pr e me se gi ta dessús;
i lo brigant, cada vegada,
me ·n fica su ·Is vestits terrible llepiçada.
Mé més fort! vet-ací que en un certèn moment,
de tant €J.Ue se remena, aquei troç d'innocent,
me fa baüar su ·I cap un sac ple de patanes!
Enfuriat, su ·I cop, me senti venir ganes
de ·I firar d'un revés; mé lo que·! va salvar,
aqu~i fill d'un maleït pare,
ce que era emplastriçat talament de la cara
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que·i restava pas més cap plaça en on tustar !
I mentrestant filem, tivats com una fletxa I
El postillon sembla un iretge,
un Llucifer pagat per nos fer coll-trencar.
To tom l'escomet, totom crida:
-Pillard I Nos vòs ajar la vida I
Atenció! apolitl Ai! ui! 'Nem a taular!Més això fa pas res ... que dic, res! ... al cont rar i:
no fa que augmentar lo desvari.
En sentint cridA així, los cavalls, pi es d'esglai,
fugen, ventre al sol, més q ue ma i.
Corrida boja, esterrissanta,
a fer venir fretat an 'quei que mai s'espanta !
Cases, aibres, ponts i pontets,
davant dels nostres ulls passen com de llucets 1.. .
En fi, tot en corrint d'aquei trinc pl e de ratge,
malgrat lo mal camí i malgrat la cal o,
re que en mitja ora sem a r ribats a l Voló,
primera estapa de l viatge .
Bestis i postil lon, t ot om es aixan cat ;
los arnesos son molls d'u na ta la m an er a
qu e sem bla que om els ha sa lsats d in la ribera ;
lo bran card flica , mi g trencat;
t res cava ll s son sense ventrera ;
i un a roda de da rre ra ,
en guin yolant , se·n va taular din d'un fossat.
Dels pobres voiajors s'ou pas a dire faula:
farts de patacs
i de sot r acs,
de pou estemordits, han perdut la paraula.
Sense un gam se·n troba pas cap:
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l'un se plany dels ronyós, l'altre se pl a ny del cap;
aquest sagna del nas i rocega una cama;
aquell, en panxegant, marxa com un franquet;
aqueix altre ha perdut tres dents i lo barret;
i mostren una grossa dama
arn b una forn iola al front
i que també s'ha fet un blau ... sé pas en on.
Emprés d'una tala derrota,
van ser temps a poguer nos tornar posA en ruta,
i altra ora van arribà
poc a poc fins a Perpinyà.
Si mai preniu la diligenci,
demaneu tot primer si hi ha concorren ci:
..
si vos diueo que sf, baixeu,
'neu-vo·n a peu,
i així sense blaus a casa arribareu.

(Plors i rialles.)

LO GATÓ DELS REIS

Ja·i ha d'això anys i panys
(tot just si tenii vint anys),
me van fê ana an una casa,
ont hi avia gent de garba i bona brasa,
per menjar lo gató dels Reis i per ballA.
Omes joves i vells, dimoseles i dames,
quan tots 'vern de valent fet treballar les cames,
la mestressa nos diu:- Ara nos cal ana
a veure aquei gató com va.Hi anem. Que era bel I Com ne feia, de tossa I
Rodon com un cribell, ros com l'or, pa.sta-fi,
i cobrint en entir la taula, que era grossa,
a la boca an totom l'aiga feia vent .
Tots nos hi arrotllem, i tots li fiquem blava.
N'hi avia un que, de quan en quan, nos se posava:
- Aquei que agafarà Ja fava,
el caldrà fer beure i cantar,
en triomfe ·1 caldrà portar!
-Oi tal! Oi tall - to tom crida va.
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I jo cridavi com totom,
quan me vari sentir quelcom
que per les dents me s'engasta va.
Renom d'un xen I Era la fava I
-Ara pla,- me dic- com faras?
'Qgeixa gent, casi bé els-e coneixes pas;
i, si pel triomfe om t'empuny a,
jove com ets, ple de vergonya ,
quin aire bestial tindras I
quina cara faras tan tot ja I
Arreu que me son dit això,
m'en visant que dingú no espia cap a jo,
de per les dents me trec allò,
i m'ho fiqui din de la potja.
Vet-ací que un moment emprés,
quan del gató·n resta pas més,
cadascú, com de just, s'estona:
-Mé, viam, quina es la persona
que ha pres Ja fava? guies rei?
Es ora de ·I coneixe, aquei 1Podeu pep sar si trefugii I
De totes Jes colors venii.
Mé, com ells, i encara més,
crida vi:- Aquei rei, ont es?Ne v-an sospectar dos o tres.
L'un diu:- Es, .ben segur, aqueixa dama atjada,
que deixa pas mai p,erdre res,
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que amb un mossec se l'ha menjada.
-No- diu l'altre.- Mireu allí, 'queix orne vell,
que mostolla tot sol: es ell.Jo pensa vi:- Parleu, parleu, gent xi potera:
l'atrapareu pas, la favera I_;__
En fi, de tots costats quan van aver cercat
i res trapat,
un d'aqueixos que tot din llur cap ho fabriquen
i, com qui ·u ha vist, amb aplom ho espliquen,
se posa:-Això ja sé Jo que es:
vieu? aqueixos pasticiês
son, al die d'avui, rosegats d'avarici,
i, per tenir més benefici,
de faves als gatós ne posen pas cap més.
(Plors i rialles.)
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LO PA RD AL ET
es pas cap fable
Dixe u·me vos cont ar quel com que
més una istor i ben vrita ble:
petit ,
En ixint de l'esco la, un cop, que eri
rit,
aixu
i
ent
cont
,
anys
comp
es
ambe calqu
Llotj a.
els llibre s sota ·I braç , passa vi su la
la potja ,
M'at rapa nt, per asard , mon eda per
sou,
un
per
me vari firar,
d'un petit pard alet, de poc ixit de l'ou.
piula va;
Era tot boca -groc ; semp re, semp re
tenia re que lo canó ;
marx ava su ·1 vent re, i bada va,
per menj ar, un pam de cany ó I
QEan t a casa me l'en vai dure ,
com ptats I
la un deia :- Ai, pobr et I sos dies son
dura ,
pell
la
i
tingu
que
Per s'aca mpar caldr à
o be nou vides , com els gats IL'alt re deia :- Ten la pipid a IS'es tofa rà!Un altr e:- I quin guife r tant gros !
Jo ·ls-e dixav i ben parlà,
dida,
i d'ell pren ia suen y, com una bona
l'afa rtant de moll a de pa.
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Portant la ploma li creixia,
me se feia del' més bonics,
i ja ben bé me coneixia:
eren com un parell d'amics.
Al mati, a la nit, quan d'escola tornavi,
per la finestra lo crida vi
fent un xiulet;
i quan me veia, el manyague t,
me saltava a l'espatlla, i jo lo careçavi.
Ah I d'ell com era fiert, i com me n'empresa vi I
Quin aucell tant intel·ligen t I
Si agés parlat, n'agés mostrat en força gent I
Sus del' dits per fer l'escaleta,
mai vareu besti tant adreta I
De cops, quan feia ·ls meus devers,
ell su la taula me saltava,
i, demet del' caiets i del' llibres oberts,
cua enlaire, a per tot piquejant, s'alegrava I
Jo, del seu petit joc content,
amb ell, sense dixar la ploma, m'amusav i;
i el mestre, al !endemà, me deia, en s'ho vegent:
-Mé com m'et' pogut fer un verbe tant dolent?Jo responii pas~ m'ho tenii calent I
Me recordi que, una vegada
que volien fer la bugada,
a la cuina un perol era apuntat su ·1 foc,
escalfant l'aiga a poc a poc.
Lo petit aucellet per 'quí rondinejav a:
saltant d'una olla su_s d'un plat,
o su l'estanyera quitllat,
més que mai alegre, cantava.
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Tot d'un cop, sé pas com s'ho fa, pren Jo seu vol,
se gita a dreta, a esquerra, i cau ... din del perol I
El malorós I Ql!an jo vai veure
aquei terrible capbucet,
desesperat , troblat com vos podeu pas creure,
me·n vai fúger com un llucet!
I, sentat sus d'un banc, en un corn de la classe,
immobil·le en aqueixa plaça,
pensatiu i ple de tristor,
com en un dolent somi veia
l'aucellet, escaldat i ja fart de sofrir,
que amb e.l seu petit cap me feia
com un sinno d'adiu antes de se morir!. ..
En tornant, quan vai sere a prop de la finestra,
vai fê ·I xiulet,
(Sense hi pensar: sabeu? ... la cost u ma, pobret I)
Mé .. , quin cop de sorpresa i quin bonor va estre! ...
me va respondre , lo piulet I
L'aucellet era viu I La Paula, la cuinera,
al moment que en el gorg anava a s'esfonsar,
ambe la panna-cas tanyera
avia estada prou adreta pe·l pescar!
De manera que, al lloc de se ·n ficar les guetes,
l'aucell se n'era tret ambe les plomes nètes
iambe un bany de peus que ·l'via arremunta t I
Ara, lluent, refistolat
i cantant, feia l'escaleta ·
com mai l'avia tant ben feta;
i, pe ·J recompens ar de non pas s'estre cuit~
aquei dia lo vaig afartar de bescuit.
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Mé, per xò, lo bon temps nos va pas durar gaire.
Un rataç, del graner, 'via sentit la flaire
d'aquei gibier gustós: això fa que una nit,
quan per la casa sent totom ben adormit,
aqueixa besti scelerata
din de la cuina s'enfurata,
i se menja, tot viu, l'aucell tant estimat!
Podeu pen.sar si jo ·n vai ser, de desolat!
Sempre, sempre m'ha arrecat l
I quan, de flors roses i blanques
pel Maig se vesteixen les branques,
que ·ls aucellets pels nius fan oïr llur piulet,
més d'un cop, acatant los ulls cap a la terra,
rne senti a pel cor quelcom que me se serra:
me recordi del pardalet!. ..
(Bestis i gent.)
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AD VE RTI ME NT

El sistema orto graf ie adop tat en
aquest
volu m es el mate ix empleat en la nost
ra BIBL IOTECA PoPU LAR per als texte
s cont emp oran is del
Principat, del Regn e de Valm cia
i de l'arx ipeleg.
L'es truc tura de/ll engu atge popu lar
de Perpiny à usat per en Sais set cab perf
ecta men t
dins l'am plitu d de la nost ra graf ia
usua l. Solame nt una pecu liari tat del català
nord -pire nenc ha calgut fer nota r graf icam
ent. Aqu est
fa senti r una u tonica en un gran
nom bre de
mots on el català sud- pire nenc fa sent
ir una o
tonica tancada. Això fa que cons
onin en el
text perp inya nès den Sais set para
ules que en
el sud- pire nenc tenen o tonica tanc
ada amb
altres que ·y tenen u, unes i altre
s pron unciant-se u en rossellonès. En aquests
casos, per
no desf igur ar massa ·Ls mots, s'ha
conservat
la o sobreposant-hi un accent
circu mfle x.
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Doncs ó en aquest text quan apar·eix en s.Jl'laba
rimant equival a u. Ex.: amunt, segón; puny,
bóny; menuts, tóts. Fòra de mots que r·imin,
l'accent circumf lex posat sobre una Jlocal 110
represen ta altra cosa sinó una contmcc ió pl·oduint la supressi ó d'una consona nt o d'un
grupo de sòns. Ex.: papê pet· paper; posà per
posar; llu i per lluir; vós per vols; mi-1-quí
per mira-l-a quí, etc.
J. C-C.

Llista de Mots rossellonesos l'intei ·Jigencia
del qual ·pot portar alguna di fic u Itat als lecto rs de
la banda d'ençà del Pireneu. Hi vénen co m preses
indistintament express ions locals de pura soca
catalana, i altres que ·I contacte am b la ll engua
francesa ha introduït en el cata là nord-pirenenc.
acossat dspressa, aquissat
acrotxar (s') arrap,1r-se
ad ret traçut
afera assumpte, negoci
afrós espantós
agaçant amoïnós, avorrit
agir (s') tractar-se
a gran trinc depressa
aiga senyada aigua beneíta
aixancat cansat de les
anques
ajar eure, aver
a l'aspre al sec, en sec
allandat obert de bat a
bat
àmusar divertir

~~- ~t~

e >

anguilar (s') esmuny ir-se
annaigar atraure, dalir
apetís apetit
a ram an·an
armanacaire exagerat,
i per bolic
arramassar arreplegar
arramit arreconat
arrestar (s') deturar-se .
arrollar (s') agrupar-se,
fer rotllo
as si eta plat
atelatge parella de cavalls, mules, elc.
atira!! enderga, enfarfec
atjada vella
ats urs moviment instintiu
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que marca espant o estranyesa
avertir advertir, a:visar
bagres peix ordinari de
'·•
riu
ban banda, costat
bassí safarei{(
bataclam enderga
bel bonic
belitressa desvergonyida
belleu bel leu potser
bernicloc tonto, pec
besti lluertera(s'aplicaat
rossam) bestia recelosa
bidon galleda
blingar, vlingar blincar,
:vinclar, tòrcer
botat inflat
brave bo, bona
brigan} malfactor, murd
brinet (un) una miqueta
briu coratge, atreviment
briva (fer la) f¿r ta21ò/a
bruig brugit, soroll
bufarda gran pipa per
fumar
bugadera (samal) portadora
bullinada bolla:vessa
._bÚ.t lobjecte, fi, proposit
èaçaire caçador
Ól.dÒ'regal, present

caic!,' quadern
calrada escalfada
cama-blau un blau a la
cama
cambaj6 pernil
Ca i xas poblet del Rosselló
dins les monta1tyes nomenades «Els Aspres»
Canyé cementiri on hi ha
força mal:ves
cànyos pastiç especial
capbucet capbuçó
cap-maçat capficat
careçar acar-iciar
carriot carret
casot caseta de camp
cassi (me la) me n'adono
caure al sòrt quintar o
sortejar amb mal número
cavalla euga
certén cert
cinglantanessargantanes
ciure suro
CQJP·eres comares
comuna casa comunal o
consistorial
corn cantó
cornet d'anís paperina
d'anís
cossols fonaments
crevar, re:ventar
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cribell garbell
cúller co//ir
cúser cosir
dejús assobre
demet en mig
desacollar (se) separar-se
desbotar esbot:{ar
desgallar malgastar
despatllar (se) espatllarse, desconjuntar-se, desllorigar-se
dessús dessota
destimburlat desm·denat
destret malestar, angoixa
din dins
done doncs
drole trempat, estravagant
embarbostit embarbossat
em pa po ça d a envolquellada
empinnat enfadat, alterat, airat
emplastriçat empastat
emPieta compra
empofsonat enmet:{ínat
empresar (s') gloriar-se
enferenat irat
enficar (s') les guetes morir-se
enfotimosat enfutismat
engatjar comprometre

Jo5

engrimpar (s') enfilar-se
en naigar-se dalir-se
entor encontorns, voltant
en vi s a r (s') entet·ar-se,
adonar-se
epatant espatarrant
esblasigat dolorit de tot
el cos, cruixit
escarpit pentinat
escofió lligassa exterior
de La cofia catalana. Es
blanca.
esco iflar ensumar
escossellar netejar el peu
de les ra basses i fer-hi
lloc per quan creixin
els raïms
escotar escoltar
escuetat escuat
esfonar,esjonsar
esmagencar magencar
espapisar escorcollar
espeltirat estiragonsat
espiar mirar, esguardar
estacament afecte, devoció
esterlocat esbogerrat,
mig-boig
esterriçant espantós
estiflat o esünflal assegut
amb molta deixadesa
estofant ofegant
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estofat ofegat
estonar (s') admirar-se,
extranyar-se
estossar estabornir, matar
estre esser
estre gi ne s trenyines
eurós sortós, feliç
faburt ra'Pal
fangasfangar
<farça broma
farçaire bromista
fari boles ximpleries, coses 'Panes
fen a feina
ficar (se ·n) les guetes
·perdre les polaines 1 morir-se
ficutfumut
fier alti'Pol
Ïigura cara
fonso fosso, 'Pali
Font del Gat font d'aigua
fresca de la Passejada
a Perpinyà, desapareguda
~niola, borniola gep
farola, frul·la palmeta,
fèrula
f orxeta forquilla
franquet cranc
fretar fregar

fricot guisat amb salsa
frussa por
gal! coca
galotxa sabata 'Pella
gam dany
gare1 atenció!, ten compte!
ep!
gassot, aigassot bassa
d'aigua i defang
genar (se) molestar-se
gent xipotera gent xafardera
graneta à1•ia
granyota granota
grasala gibr·ell, bujola
grenxolar gronxar
grimaça ganyota
grimpar enfilar-se
guarda (baixar la) caure
guifer guier o paidot·
guinyen mala sort
guisquet, gisquet xiscle
o xisclet
Incendia, carrer de l'
l'antic carrer de les
«Cases cremades», prop
la Plaça de la Llotja
f¡
(Perpinyà)
0:.~
in;e que la sab llarga
\joir fruir, gaudir, disfrutar
jugar de camesfogir
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.linya canya de pescar
llapt conill
Llavanera torrent que
descorre per les garrigues entre Perpinyà i
Peirestortes
llucaret el quifa la lloca
llucet llampec
lluert llangardaix
llurcar buscar amb la mirada ençà i enllà
Mà-de-ferro (carrer de
la) Antigament hi a:via
una mà de ferro en una
cantonada d'aquell carrer, nomenat també
carrer de L'Emperador
mainatges cria tures
m ala bagul
malor desgracia
Mas de la G ir arda entre
Perpinyà i Canet
m é més, però
m e nd re poc (al) per· poc
m ere alcalde
mi mira
m i ci , mira aci que, vetaqui que
mi ·1 aquí :vetelaquí
mi ·J ci :vetelaqui
milions millo1·s
minyona noia
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moiè n medi, ca mi. recu rs,
mitjà
mos t ós enlla rdat , empeguntat
nafrat fer it
noga nou
obratge obra
oli-ronyer oli p er curar
la ronya
pa lia gos x icots
panna paella
panxegar gemega r
parpe ll o ls papellones
parra bos tada pluja de
cops, pallissa, bastonejament
P a sse ja da (la) passeig de
les Pla tanes a Perpiny à
patac un cop a l'esquena
pa tanes p atates, trumfes
pa ter a p enja-robes
pa t et ma/traçut.
pei peix
pellala pelalla, pelada
penda pendent, baixada
pend e nt mentrestant
pendre penjar
perolats calderades
picolat carn picada
pioc gall-d'indi, indiot
plasentarfer broma
poal canti
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Portal de Canet antic
portal de Perpinyà, ara
derruït, on passava ·I
cami per anar al poble
de Canet vora ·I mar
portret retrat
potxa butxaca
pou pou; por
prem i t apretat, premsat
pr i xe pressa
Puig (Lo) barri de Perpinyà enclos en la parroquia de Sant Jaume
punyat manat
punyir castigar
purtant no obstant, pertant
pussar empenyer
quec tartamut
quitjar premsar, pitjat·
ramassar arreplegar
rancot (marxar a peu)
anar a peu coix
,ratge rabia
rebillat rebatut
redde sobtadament, de
prompte; encarcarat,
enrampat
refastinyós llepa-fils, delicat
refistolat reixin~olat

reformar declarar inutil
pet· al servei militar
regard mirada, esguard
regot baix d'estatura
regritllada dreta com un
grill
regues galons
reguinnetcopdepe u, una
cossa
reguitzer (a) a desdir
reÏKè reixir, tenir èxit
relleu rei/eix, deixalla,
bateitr
rembolar grunyir, renyar, rondtnar
remingol recol7,ada, revolt
remingolejar donar voltes
remolesta remor
rendut donat, rendit,
tornat
repei apat, repa.s
repeixada apat, repas
repetellar brillar
repotegar renyar
resquitllar esquitxar,
ressaltar
res so I, -record, remin is- n
een cia
ressopet ressopó
resteH espinada
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ribera riu, riera
temerut temerari, JJalent
ribet séc a la pell jet amb
tendre, tenir, tindre
el fuet
termenera fita
ribota un tibed
timbau afrau
rideu cortina
tiratge, sorteig
roarda /lenguàdol
tomany tonto, pec, beneit
rocís ase
tomanyol tontet
rondinejar donar JJoltes
tomar contra la carreta
rotar (la Bassa) JJessar,
topar
eixir de mare
tortejar coixejar
rovillosos roJJellats
tossa JJolum, embalum
sama!- bugadera portatot a ram tot a ran
dora
totja tonta
sasó estació (de l'any)
tracassar (se) amoïnar-se
satge bon minyó, docil
tracassos mals-de-ca p,
saucissot llonganissa
amoïnos
sauma somera, burra
traucar apareixer
sé sina
trauca-sac s panissolar,
seança sessió
una especie d'espiga que
sega amoïno, mal-de-cap
s'enganxa
serrat oprimit
treballaire treballador
sinno senyal
trebutjats trabocats
sort (el, la) la fortuna, el
trefugir neguitejar
¡orteig
tremblant extraordin ari,
sospectar sospitar
que ja feredat, espantós
sossó plec, sacsó
trinc (a gran) depressa,
sueny cura, sollicitud,
precipitada ment
mirament
trinc (en) en carni
taleres baranes IleJJadisses
troblwdeso ri, remor, disde carro
gust
tant-si-po un poc
tustar pegar
tapatge xiJJarri
tupina lligassa interior de
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la cofia catalana. Es
negra
viella vella
vilèn desagradable
'9'ita depressa
vlingar, blingar vinclar,
blincar, tòrcer
voiajor viatger
Voló (Lo) poble del Rosselló. En ortografia
francesa s'ha tornat Le
Bou! ou
volodar (se) revolcar-se,
fer tamborelles, regirar-se

1
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voludar arremolinar la
gent
votura carruatge
xagrin pena, desconsol
xança sort
xarmanta encisera
xi mar beure vi amb afició
xi potera xafardera
xirment sarment
xirrit xerric
xirritar xerricar
xo a cd, a casa de
xot mosso/, t011lo
xuc suc
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Un Tal (Albert Saisset)
Una partida de mar
La Font del Gat.
Lo guinyon de Mussu Josep
Un pe i d'Abril . .
Un casament tremblant
Lo borriquet perdut
Un pou que fa pou.
Avarici I
Lo sopar estalviat .
La casa destimburlada.
Lo trinc mancat. , •
Lo meu goç .
L'escaldat voluh~ari
Les nogues . :. .
Marits i muliers.
Lo coll-tort i lo hossut
Un capot ... capot
L'ull de vidre. .
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