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redactem els nostres escrita. De
aqu~etl:t ma nera treballarém gaire
bé inseusiblement per l~...propieta~
i per la puresa.;de I~i~ioina, ..impe~··
dint que hL entrin niots esttany&:¡
que's desnaturali.si el gení o carác ter peculiar del mateix llenguatge.
Amb aquestes dues qua.litats
(propietat i p•resa) .Jindrá el no$tre
léxie les condiciona més éstimables
que's puguin desitJa r, i nosaJ.tres
escriurém setHpre amb tota. correccióJ .firem lo que voldrém dir a l'
agafar la ploma, no;ns farém ridi ·
cols o extravagante i tothom que
ens Ilegeixi entendrá perf~ctament
lo que diguém.
1
Si en totes les llenguea son ne~
eessaries aquelles condiciona, cap
les necessita tant com la catalana.
Jade temps fa dol veure com certe
escriptors malmenen el nostre idioma adoptant mota i formes d'expressió que mai han sigut catala~
nes, inventant paraules per expres·.':,i!.-.
sar objeétes queja tenen en catalá
nom ben adeq ua.t i pro pi -i ap1icant
ne d'altr~s en sentits enteratnent
distinta del que'ls hi correspón. No
... citarém exemples perqué no's cregui que volém esmenar la plana a
ningú .ni passar-nos mestres de qui
sab més que nosaltrea d'a ixó i de
moltes altres coses; peró si que'ns
consta que lo que deixém dit es un
fet reconegut per tothom que lle·
geix en catalá i que per mal entés
respecte· ningú gosa a censurar-lo
públicament. Savém que una ilustrada personalitat literaria va fent
/
'anys ha una llista de tots ele dis·
barate i estranyesea que, en el
susdit concepte troba cada dia en
revistes i periódics; i no pas d'es·
eriptors de poca importancia, sino
(i aixó es més de doldre)• dele qae
· p1etenen ser definidora i mestres
del modern llenguatge catalá.
A n 'aquest 1' enlletgíen fins ara
els castellanismes que'l poble i els
literata bi bavien introduit durant
la ominosa. época de rimposició
centralista; peró actualment, tot i
conservant-ee encara molts de
aquella, el desfiguren a demés els
neologismes,galici(lmes i altresbar·
barismeadeliÍculte:t:ans, tan o méavi~
tuperablesque'Js defeetes anteriora.
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La feina de depuració i eetudi
que d~ bon prin(}ipi preconisavem
tenidl~de fer-la,
sois al comp.o n·
dre'le hostres ea'q.r its, que, al. destinar-se al públic, ja in11ueíxen for~a directament ·e n la manera de
parlar d'aquest, . ainó sobre la par·
.
.
la deis nosttes conveins, eorretgint
i esmenant les expresaiona mal ditea que la gent emplel fent-li veure els defectes que tenen i ense·
nyant-li de quina manera ha de dir
en bon cataJá lo que diu ara m~la 
ment per influencia corrunptora o
inconscientment.
En aqaet punt arribám a la idea
que'ns ha fet escriure les ratlles
precedentes; que, si bé 'ns han
allunyat del nostre objeete, no'na
penedLn pas d'haver-les escritea
per considerar· les ·útils i ben encaminades;
· Pero es el eas que en aquestos
dies s'está construint entre Malgrat i Santa Susagna una explotació industrial per a fer barcos de
ciment armat, cosa que portará un
trasbalQ a n'aquestes poblacions de
noatra costa; i . veusaq uí que tot·
hom diu que allá s'hi fa ua aBtilletoo
6. un astiUer. ¿Qué no tenim en ca·
talá paraula propia per a ·signifi•: '
car lo que's vol dir amb aquella
mota estranys? .. Dúes, per falla
d'una, i beo vives i ben etXpresaives: dressana i mestransa. Dones,
dresBana o mestransa hem de dir1 no
pas astillero.
De mestransa n'hi ha
•
a Ca.lella , a Arenys, a Blanés i
tothom ho anomena aixi.s, i dels
homes que hi treballen tothom ne
diu mestres d'aixa, o sia. operaria
aptes per a manejar l' aixa, que'a
l'eina que'ls hi serveíx pera tallar
i donar forma ale taulons o vigues
que adapten a les barquea que
construeixen. 1 en quant a dressana, tothom coneix l'edifi~i de Bar~
celona, situat a prop de la Porta
de la Pa.u, que, ·en temps gloriosos
de la marina de Catalunya, hostatjava la industria de fer vaixells
•
i galeras i que ara ser veix de
quarter, tot portant son antic noan
de. Qeuu'im- de lu Dressanes com a
feble, peró vivent recort del seu
históric destí.
.
Rebutgém, dones, les exótiquea

no

denominacions de astille1·0 i astiller,
i usém ele noms éatalanlesims, ben
propia i ben vius que expressen la
mateixa. idea: dreua11a o meldriiflla.
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Dames Catalanes. .· Bsp'als ·histérica
mDoloa de Carlat i de ProvenQa

L'any 1091 un nin de nou anys
pero amb experiencia d'un home
gran prenia la respoilsabilitat de
cenyir el ·Béu cap la gloriosa garlanda comptal de Barcelona; el nin
era fill ,'postum del plorat Ramón
Berenguer II i del mateix nom que
son pare un d.ia li afeg,ria el ca.Ufi..
de Gran.
La mort sembla va voler aflgir
al jove compte en els seus esaers
més eatimats dones se li endugué
la seva prb:~era esposa Na Maria
Ruderich fiilla del famós . Ruderich
Diaz del Vivar per altre nom El
Oid Campeador, la q ual morí al te·
nir una• filia de nom .Maria que
després fóu comptesa d'.A usona i
esposa de Bernat III compte de
Besalú; l'any 1106 torna Ramón
Berenguer IU a contraurer matri~
moni amb una dama qua! nom era
Aldomis pero aquesta el deixa tam~
bé viudo quatre anys deeprée sena
•
baver~li donat suecessió.
Les altes raons d'estat i el . no
tenir el compte de Barcelona. cap
herlm mascle de la garlanda, dones
les lle.is catalanes prohibían que la ··
heretessin les dones, induiren als
prohoms de la ciutat a aconsellar
a Ramón Berenguer 111 que novament i per tercera vegada busqué&
tina digna companya: i instintivament aqtiell compte en l'esclat de
la gallardía i de la joveneea (tenia
29 anys) girA sos ulls envera Pro·
ven<¡a, la daurada terra dels trova·
dore.
Un bell jorn de tardor une emiuaris catalana entraren al palAu
de Nimes ont vivía Na Geberga
eomptesa de Provenc;;a i viuda d'En. ,1
Gilber.t compte de ' Carlat i ves·: •
compte de Gev audán, a dema..
nar per a Ramón Berenguer III el
gran Compte de Barcelona, la m-.
;
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