
S’ha  parlat  molt  deis
cognoms  cataians  in
correctes  ¡ sembla  que
s’ha  gunyot  en el sen
iii  de qu  Ilurs posses
sors  eis  restaurjn  be
Ilament.  *  •N’hi ha  de
toçuts  que  tenen  un
cognom  incorrecte,  degut  a  l’analfabefjsme  d’un
avantpassat  o a  la incúria  d’algún  rector,  i  en lan
mérits,  diu  «La  Publicitat»,  per  a  mantenir  la
personailtat  de ilur  cogno.m i obliguen  a  qu  els
més  belis  cognoms  catalans  1  els  de  tradició
més  secular  apareguin  impressos  amb  totes  les
escóries  deis  temps  del  maiendreç.

No  crec qu  eis inteliectuals  catalans  s’hagin
posat  d’acord,  —  tinc  de confessar  que nó  he seguit
el  curs  de  la  qüestió— perú  em plau  haver  vist en
un  setmanari  per  a  infanis,  que’l patriarca  de  les
lletres  catalanes,  el  més  dmirat  i  simpfic,  En
Santiago  Rusiflol  posaba  son  cognom  Rossin yo],
tal  com s’ha de posar  el sinónim  d’aquest  valent
cantaire.  No sé si algun  altre,  posem  per  cas Ignasi
Iglesias,  un deis  catalans  més  apreciats,  convindr
en  canviar el cognom  que signa sa  inmortaiitaf.

Aont  abunden  més  les errades  d’aquesfa  me
na,  és en els pobles,  perqu  no’s vigila  prou  i per
qué,  al  cap d’ali,  lletra  més,  lletra menys,  no  vé
d’aquí.

s  molt  dificil  esporgar  semblanfs  defectes,
entre  la  classe  inculta,  doncs,  no  capeixen  la
inf1uncitt  qu’exerceix  la  persisténcia  d’incorrec
cions,  la  traba  o  entrebanc,  per  la  esfabilifzació
de  la nostra  parle.

De  cara  a  la  ascedén
cia,  el  cognom  é
ilirnita!,  sembla,  amb
fol  i  que  si  ens  fos
possible  arribariem  a
i’época  deis  convenis
creadors  dels.cog
noms.  Es la  única  co

sa  estable  que  heretem  deis pares;  si de la  herén
cia  inestable,  ens  pertoca  un  ermot  qualsevulla,
per  poc aimants  que  sigiiem  de  la  estética,  no
vaciIlarem  en  tornarlo  un  ufanás  jardí.  Si el cog
nom  té  alguna  impuresa  no  Iravem  de  vaciPlar
tampoc  a  corretgir-la.

No  tenim  d’ésser  fradicicnaljsfes;  havem  de
trencar  els  mutuos  velis,  dieni  motilos  vol  dir
cognoms,  i donar  a cadascú,  amb  la  paraula  jus
ta  i  amb  el senlif que  ja  traspúa,  si  bé,  errónia
ment  manifestaf.

N’hi  ha  molis  que regoneixen  I’incorrecció de
llur  cognom  i no  s’apressen  a  modificar-lo  peis
perjudicis  que  podría  aportar-los’hi,  o perqué  a  fi
d’evitar  dits  perjudicis,  la  feina o  el  frasbals  fóra
desproporcional,  per quan  la frascendéncia  és mi
grada  i dupfosa  a  primer  cop  d’ull.

A  mon  juí  cal reformar  tois  els  cognoms  in
correctes.  Els que més  abunden  i  que  són  de  més
fácil  restauració,  —gairebé sois  perceptible  peis
interessats—  són  els plurals  acabafs  amb  la  vocal
a  en lloc  de la e:  per  exemple:  Casas  per  Cases,
Comas  per  Comes,  Fossas per Fosses.  Després  hi
ha  la  ñ  en lloc  de la  ny,  cóm:  Viñas  per  Vinyes,
etz.  Convé  que  cadascú  es  repassi  el  seu  i  que
l’ajusti  a  la  perfecció.
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poeta,  que  fou  Mossen  Cinto.  No  menys  encan
tat  es  manifestar  de  la  plana,  on  els  bornes,  a
força  de constáncia  ¡  a  força  de  trevail  han
transformat  un  terreny  erin,  en  sa  major  part,
en  jardins  de verdures,  en  boscos  cíe fruiters  i
en  extenses  plantacions  de  totes  menes.

Com  jovincel  enamorat  de  la  seva  damisel
la,  desborda  sa  imaginació  i amb  follía  encisa
dora,  es  supera  i  s’ageganta,  al  fr-ni  ofrena
de  sublim  estimació.

Es  un  llibre  model,  un  llibre  ci’or  que  tot
hom  deuría  llegir.

L’xít  de venda  ha  estat  grandiós.  Rápida
ment  s’ha  ex-haurit  la  primera  edició.Aixó,  díu
quelcom  en  favor  de  la  cultura  catalana  i  de
son  autor.

En  el  pórtic  del seu  llibre,  es  posa  de relleu
la  sublimitat  del  seu  amor  í  sinó  veigis el  pará
graf  darrer,  en  que,  l’autor  diu:

Pie  d’un  amor  així  be  escrit  fo  aquest
ilibre,  per  a cantar  Catalunya,  la  Mare  nostra,
a  tei’ra miior  del  món,  perqué  és  la  nostra,  la
que  Déu  va  fer  expressa  per  als  catalans,  la
qu’  per  nosaltres  está  en  el més  beli  indret  del
món  1 té  les muntanyes  més  altes,  1 els  rius  més
caudolosos,  ¡ els  boscosmés  espessos,  i  les  te
rres  més  fértils,  la  que  té  el sol  més  lluent,  i  el
cel  ms  blau,  i  la  lluna  més  clara  ¡ el  mar  més
pie  d’encisos,  la  qie  ens  fa  riure  i  plorar,  la

que  eus  dóna  un  tros  de  la  seva  ánima  quan
venim  al  món  1 rep  amorosa  les nos tres  cendres
quan  morim,  la  que  es  fa  anyorar  quan  s’és
¡lun y  d’elia, la  gloriosa,  la bezeeida....

JOSEP CASANY

Fontinyol  de  bosc

b,odanz’  randes  de ve/ini.

(cUna  vida  lola  enveges»)

J.  Ca’ner

Edicto
Don  José  Casa  desús  Có, Alcalde  presiden

cial  Ayuntamiento  de este  pueblo.
Hago  saber:  que  cadncadas  las  tablillas

metálicas  de bicicleta  que  no  lleven  la  inscrip
ción  del  año  actual,  se  concede  un  plaid  que
terminará  en  31 de  mayo  próximo,  a  fin  de que
los  propietarios  de  dichos  vehículos  legalicen
su  derecho  de  circulación  por  las  vías  ptblicas
municipales,  -apercibiéndoles  que  transcurrido
dicho  plazo,  toda  bicicleta  que  circule  por  las
calles  de  la  población  sin  la  correspondiente
tablilla  vigente  y  el  recibo  del  pago  del  arbi
trio  será  detenida  y  depositada  quedando  su
jeta  a  la  responsabilidad  que  determina  el
Artículo  5.°  dela  Ordenanza.  +

Campdevánol  29  abril  1928
El  Alcalde,

JQS  CASADESÚS

+No Iincf;-issamenis  d’enveja

que  marceixín  mon  encani

i  a  l’arbreda  que  vi ‘ombreja
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Desjres  agra ¿da  ifranca

quan  arriba  el Juliol

estén  curul/a  la  b,’anca

per  larar-me  el  raz-s  del  sol

I/iananl  qu’entre  el  basca ige

divag-ueja  assedegat

quan  me  ven  din;  — Beli  /ara/ge!

aiua  fresca  és  de  bou  gral.

1  a  beli  raig  colsa  i’frena

que  /i/aiç  malernalmení;

llavors  sembla  que  sóc llena

dun  sitan  arrobameni..

¡  quan  baixa  i’/:ora  3anta

i  el  bose fa  medilació

jo  mormuro  ma  comtlan/a

com  si/o’s  una  oracio’...

G  UJFRE  .D’ARMANCJJj’S

Faig  una  vida  tranquila

en  la  dolça  so/fin

/a  molça  em  cr’ix  i  s’en/i/iz

lifair  i’amor  /ollassciflf.




