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©ducació
(De

col·laboració)

Diuen que la ignorància es la mare de
la pobresa. I jo, sense negar-ho, no m'hi
atreveixo a sotscriurer-ho del tot. Es allò
que se sol dir: «a tot arreu hi ha cent llegües de mal camí».
Està clar que sense una instrucció regular, passable, suficient, se fa molt difícil
la consecució d'una fortuneta!... Mes, soc
del parer que bona pila mes costós ha de
ser, lo conseguir-la sense que una educació regularment exquisida orni nostre fer
suavitzant la natural aspror de nostre caràcter.
Els paissos quins habitants han sigut
considerats fins ara com el* mes instruits
son, certament» els paissos mes rics. 1, ordinàriament, els mes rics son els mes
forts. Exemple ne tenim ab Anglaterra,
Alemanya, Fransa, Austria-tíungría, etz.
etz., aont dotzenes de milions s'han gastüt
en la primera dècada del sígle present en
enaltir i escampar arreu àiVéu la instrucció en llurs gravis diferents. Empro, el
caràcter dels fills d'aquells pobles no era ,
degudament educat: llurs instints éte lluita
i d'ambició—instints que ben educats son
un excelent medi d'enlairament del indiduo—no foren encaminats vers la ruta
senyalada per una sana educació, quedaren deixats a SOQ ex^ontani deseniretllà;
ment. I la^onseqüencia1*- ben llastimosa
per cert — tols la estem palpant. De que
els han servit a aqueixos reialmes les
grans riqueses acumulades mercès a son
avenç degut, en totes les branques de la
vida nacional, al floreixent estat en que la
instrucció es trovava?.... Han servit dolorosament per a llençar a> la humanitat
sencera a la guerra nies crudel, mes terrible i mes sagnanta qae les pàgioes de
la historia hagin púgut registraran ei córrer dels sigles i en lo escolar-se dels
temps. Divuit milions cada hora diu que
es gasten avui com avui per a sostenir la
•guerra i anar malmetent la humanitat. I '
la-riquesa d'aquells paissos tant instruits, •
mes, tant poc educats, s'és convertida eu
la pobresa mes gran que mai hagués aclaparat cap nació, a cap estat * Quants i
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quants milions de dèficit no tenen la tots
i cada un dels reialmes beliguerantsï...
Per això jo al començament deia que
no m'atrevia a sotscríurer del tot la afirmació de que «la ignorància es la mare
de la pobresa». Ignorància vol dir manca
d'instrucció, earença d'ilustració. I la instrucció, sens educació, a quants mals ens
pot portar i quants i quants perjudicis pot
ocasionar-nos!...
Anem al poble, sí; instruim-lo de debò, donem-li forces coneixements. Empro
... no ens descuidem mai de que es precís •
que,a l'ensemps, l'eduquem integralment.
Fem cultura: es el mot.
Instrucció,-però, més Educació.
E Í Í R I C CASASSAS

Mestre Nacional

Castellgalí (Manresa).

GLoses
XII
Congrés pef iodí»tie de la costa
blava catalana
Lloable iniciativa ha tingut la
novella revista %Caldetasy>,'ett cridar
en UH congrés als periòdics d'aquesta
tant hermosa, tant poètica com catalana costa blava; rica amb tot, no li faltava res mes per enlairar-la a son
degut astatje,~que una revista cotn
«Caldelas» que escampés per tot arreu
ses qualitats tant dignament envejables.
El congrés periodístic crec que,
per al vetllament de nostres mutuos
interessos, es un fet innegable; però
deixant el materialisme a banda, mirem l'afecte moral i veurem que amb
dit' congrés—contant amb son èxit—
haurem ascendit d'aquest nivell tant
baix que avui ocupem, d'aquest nivell
d'egoista , o descuidat abandono de
companyerisme i altres de no menys
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dolorosos descuits, al camp digne d'
exemple i de remerciament aont Vesperit de germanor hi triomfa.
XALÀ.

TRIBUNA LLIURE
La Redacció no's fa solidaria de les opinions que'n
aquesta secció s'hi puguin admétrer

Per al que siga
La sinceritat lícita, es
- respecte i dignificació per
les persones que l'iisen.
Es verament molt lamentable que un
hom, per el mal pensar d'alguna persona
i fins per l'obrar dels mateixos autors i
complies de certs escrits-ridicúleses que
fereixen la dignitat de les persones (les
mes femenines), amb tota la netedat d'
ignoscencia núa amb aitals coses, tinga de
carregar amb la resposibilitat com a propi
autor.
'
L'úsar de prudència es ésser breu
amb les coses, i amb aquesta ho seré fins
a tant qu'els interessats d'abdós sexes
' tornin oblidar aquells adagis: «De mal ne
pots pensar d'algú, mes dél pensar no jutjis a ningú» i «De lo que tu n'éts culpable,
no'n fassis altre resppnsable». .
S. B. REGÍ.

bo què's te de destruir
Aqui Catalunya, valguent-se de la
dolorosa desmoralització que portaren els
ftmestíssims capdillatges que sufriren i
que disortadament, en part, avui encara
persisteixen tant en els partits esquerrans
com dretans, s'hi redrèssà la fins allavors
endémiGa Lliga Regionalista; escola política, neutre, que li valgué aquest neutralisme escudat amb l'amor a Catalunya,
poguer ussurpar els millors caps, les mi-
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llors forces dels partits desmoralitzats,
però no corcats.
I aixís, sempre a l'aument, la neutra
Lliga, fent-se—contra lo que ni ella ni cap
partit pot fer—exclussiva representanta
del esperit catalanista, anat engrandint-se
a costes dels demés partits, febles per
oposar-se a la ussurpació dels seus homes
i de les seves forces, que han servit d'escambell a la Lliga per açimar-se a unes
altures, que sembla mentida que un partit
neutre, i tots sabem lo que vol dir neutre
—que no es mes signe que d'impotència—
pogués fer-hi hostatje.
Si els avants-passats. tornessin, no
voldrien creurer, no podrien creurer que
un partit, sens mes programa què. el que
ells ja sabien, millor dit, ja sentien, perquè d'estimar a Catalunya no cal que ningú n'ensenyi ni ara ni avants, perquè
sempre el català per impuls propi ha estimat a sa nadiua terra; hagués lograt tals
èxits, hagués pogut unir aquells incorretjibles enemics baix sols una bandera, hagués derrotat els forts partits que uns representaven i continuen representant la
tradició i els altres la democràcia. No podrien pas fer-los:hi enténdrer que l'amor
a Catalunya ordenés la unió de les forces
de la dreta amb la de les esquerres, per
mes que ho dlessin amb nom de sa lliberació, per que prou amatens foren en
contestar que ells amb totes ses continues
magnes lluites .partidistes, be se sabien
unir, amb unió sagrada, per juns defensar
a Catalunya sempre que perillava, sens
que amb aras d'aquesta unió hi tingués de
viurer un partit, perquè tots estimaven
pro,u sa terra per prescindir en «as de perill de ses idees, per defensar com un sol
home a sa pàtria,*
{I que dirien nostres avants-passats si
sapiguessin que tal partit Uiguista no es
fet en cap mes fi que el de comentar concupicencies? No ho se, però segurament
que se sentirien humiliats que eJ poble
català fos tant servilista a aquest partit
que el nom de Catalunya li serveix de
palestra per posar ministres catalans a un
ministeri centralista, i nombrar als caps
de brot de aquest partitva alts empleats
del estat; si no se indignessin, com s'indignarien si sentissin els discursos dels homes d'aquest partit, que per atraurers el
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pobíe, en un lloc son esquerrans i en altres dretans i tot, no per Catalunya, sinó
per fer mes gran. aquesta companyia monopolitzadora del amor a Catalunya, per
el ben estar dels seus afins.
I això es una vergonya que ni nosaltres, esquerrans, debem tolerar; ni els
dretans tampoc; cal que's destrueixi
aquesta escola funesta i que tornin a ressurgir els antics partits catalans que, sens
anar amb discrepància en l'amor a Catalunya, donguin a nostra terra la varietat
de idees qu'enriqueixen nostre esperit i
quedi per sempre mes enderrocada aquesta massa uniforme sens color ni sens vida
Uargable, que's nomena Lliga Regionalista.
GENUÍ.

ba política de. l'ànima
L'ànima, diguin lo que vulguin els
reaccionaris i els amics de les reialeses,
es una veritable República.
El govern d'aquesta República es popular, electiu,' alternatiu i responsable.
El poder públic resideix en la intel·ligència, en la voluntat i en la conciencia; es
dir: la intel·ligència llegisla, la voluntat
executa i la conciencia, com tribunal inapelable, administra justiçi^en tota la extensió del territori. El poder municipal
resideix en els sentits, els quals exerceixen, la seva autoritat baix la dependència
propera dels poders generals de ia unió,
r
L'a població està dividida en-dugués
grans races: sentiments ydees. La memòria constitueix un establiment nacional,
que es a la vegada arxiu públic, biblioteca i museo de antigüetats. En aquesta
oficina s'hi recull també la historia pàtria.
L'ànima es un pais essencialment revolucionari, per quina raó el govern es inestable: tant aviat domina un sentiment com
un altre. I com que les institucions son
eminenment democràtiques, devegades
els mes baixos sentiments i idees lluiten
per a obtenir el manament de la república. Hi ha, sobre tot, dos partits polítics
intransigents que viuen en guerra contínua: la virtut i el vicí. Sortosament, la
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conciencia obra el seu tribunal tant aviat
com es pacifica l'ànima i queda restablert
l'ordre públic; i després de analisar els
fets i de instruir procés, dicta sentencia
irrevocable de conformitat a els códics de
la moral. Aquets expedients passen íntegres als arxius de la memòria per als
efectes legals dels remordiments. L'amor
es un mandatari perillós que generalment
aniquila la sobirania nacional, sometent
el territori a una voluntat extranya. Manté aquesta república molt bones relacions
de amistat i còrners amb altres estats. Hi
ha guerres internacionals en que combaten les idees essent la prempsa, per lo
regular, el camp de batalla. Un secret es
un pres polític, quina fugida pot portar a
la república grans conflictea internacionals. La república de l'ànima te diplomàcia en la educació, tirania en el capritxo,
policia en la curiositat, deute pública en
la gratitut, cop d'estat en l'arrepentiment.
En els tractats d'amor son molt freqüents
les desavinencies, perquè de ells neix el
matrimoni, que es la perpètua confederació de dos estats independents, i moltes
vegades, després de acabats patracols i
conferencies, les parts contractants no se
avenen en el si matrimonial, es dir, es
neguen a firmar l'ultimàtum en aquesta
classe de negociacions, i veus aquí casus
belli en que hi entervenen potencies extrangeres. Amb tot, sempre pot assegurar-se que aquesta república sols es feliç
quant governa la filosofia amb un' ministeri de bons sentiments.
FRANCESC GIBERT SALA.

Malgrat 15-12-1917.

(Moves i Comentaris
Resum de la Festa Major

Si be la mare natura ens obsequià •
amb uns dies caudalats de tristor hivern
(exceptuant el segon dia), no quedà mansida l'animació, alegria i murmull que son
l'emblema d'una festa. Ella resultà ani*
madíssima; la concurrència de forasters •
fou extraordinària; els balls en extrem
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frecuentats; en resum: tot ella fou l'ídol
de la mes gran festa de la vila.
Cal remarcar, amb encoratjada satisfacció, la sardana «La Marsellesa», qu'
executaren les dos orquestes juntes. Podria dir-se que'l poble en massa, al començar i finalitzar l'inmortal himne a la
Llivertat, s'associà aplaudint frenéticament l'audició del famós cant de Rouje,
ço es prova que'n los cors se sent el batec
per la deslligançà del pais oprimit.
De la fira
Per la fira que'n tots los anys se cellebra amb gran brillantés el 17 de Janer,
ademés de l'acostumada benedicció de
caballeríes, i probablement amb cel-lebracio de la «Festa del Arbre», la Societat
«La Barretina Vermella» amb acort de la *
Societat de Sant Antoni Abat, te contratada la orquesta-cobla «La Principal» de
Palafrugell. Dita orquesta, en la nit del
dissapte de la fira, darà un concert i sardanes o ball en l'esmentada societat.
Casament
El diumenge passat varen • cel-lebrarse les bodes del nostre conegut propietari
i oncle del renombrat poeta En Josep Fradera Camós, resident a l'Havana, En Jaume Camós Roset, viudo de 47 anys, amb
Na Joana Nualart Vives, soltera de 24
anys, essent testimonis del nou matrimoni
En Ramon Pica i En Cinto Janer.
Desitjém als rescent casats un sens fi
de prosperitats i llarga lluna de mel.
Contra la costum del poble, quant hi
ha un casament aixís, s'els obsequia amb
uns esquellots, per disort no n'hi feren,
tant bé que s'els mereixia!
De víatje
El respectable malgratenc Joan Fradera junt amb sa familia, després d'uns
pocs anys d'estancia entre nosaltres, partí
diumenge prop-passat del port de Barcelona en direcció-a l'Havana.
—També junt amb ells s'embarcà nostre ben volgut amic En Paco Serra Roca,
que's dirigeix a les posicionsde son germà
Josep, resident a Jjjotea (Cuba). Al extrenyer.-li la mà per despido desitjant-li un
«a reveurer» i tot murmurant-li «t'cn vas
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de casa i tornes a casa» digué: Ma sola,
exclussiva i llegítima casa pairal, serà
sempre la del poble de mos amors, com
també ma Pàtria es i serà ma estimada
mare Catalunya...
I aquestes coratjoses paraules li donen
alient per estar promte altre volta en nostra companyia, com aixís es son pensar.
Bon viatje, molta prosperitat i un feliç retorn es tot quant desitjém a nostres
germans de poble.
Errada
En el passat nombre aparagué firmat
l'article de «Tribuna Lliure» amb el nom
de Joan Pau Poch, quant tenia de dir Juan
Pou Poch.
Dem esment d'aquesta tant fàcila
errada — que ja molts degueren esmentar
— per evitar la continuació de. certes murmuracions d'uns quants senyors desvagats.
"Bona Llevor"
Amb aquest títol è'anuncia per a primers d'any l'aparició d'un altre periòdic
malgratenc que, segons rumors, serà defensor del «Regionalisme catòlic»*.
]Bona llevor!... bon títol porta; ara tot
serà qu'aquest terreny siga adequat per
llur plantació i que s'en puga fruir bona
cullita, cosa que per nostra part ha dubtem, tot i no desitjant-li.
La festa de Santa Llúcia
Es de lamentar que'n diada tant senyalada ofereixi nostra vila l'especte de
un dia de trevall, que exceptuant les. modistes i un poc número de devots de" la
Santa, els demés fan dia ordinari.
' jja es comprèn! ;Fa tans pocs dies que
ha passat la Festa Major que encar se
senten els efectes d'èllaí
Festival infantil
Organitzat per les professores de la
Escola Delatreille, el dissapte avant-passat se cel-lebrà una vetlladà-Festival infantil, que resultà del tot brillant, puix el
Teatre Tívoli estava a rebossar.
Dignes de lloable i merescut tribut
son les professores Maria i Carme Turrell
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i Margarita Arbós, per la incansable tasca per donar el degut realç, tot i essent
una vetllada infantil.
Sobresaltaren en sos respectius papers les jovenetes Maria Bassols, Pepita
March, Teressita Carril, Adela Pica, Maria Onna i altres.
s
Amb ben difundides paraules al finalitzar tant hermós acte, Mossèn Fèlix Paradeda enaltí la llaor portat per. les professores i alumnes per aitàl grata festa, i
donà mercès a la tant numerosa com ser
lecte concurrència per sa atenció i assis-^
tencia a l'aludit acte.
Necrologia
El dia 21 d'Octubre mori a Guayaquil
l'ex-alcalde d'aquesta vila,, Josep Regí
Turró.
-r-També, després de greu dolencia,
passà en-altre vida lo dia 9 del corrent
En Ramon Moià.
A llurs respectives famílies' tratslladem l'expressió de nostre condol.
1

Dels futurs astfllers

Pot dar-se ja per cosa certa que la
construcció d'uns- importants astillers a
un punt determinat de la platja malgratenca es un fet.
El terreny que han d'ocupar es de
gran extensitat, puig s'ens ha dit que ocuparan des de la riera de Malgrat fins a la
de Santa Susagna. Per de prompte que's
comencin dits trevalls, s'anirà a la construcció d'una carretera i un troç de linea
de ferro-carril per a trasbort del material
necessari.
Ja fóra avui!
La Ham

Al trovar-nos en vísperes de la Festa
Major, creguérem que'l encarregat o interessat per la llum del rellotje de la vila,
s'en daria ànsia per a que en aquells i
sucessors dies poguéssim gaudir de, tal
llum tant indispensable. Pro al no haversen donat compte o cuidar-sen, ens vejem
amb la obligació de formar nostra protesta, igual com feren alguns, periòdics,
doncs ja seria hora de que l'arreglessin.
—Cosa assimilada passa en alguns
llums dels carrers de la vila, que els mes
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dels dies estan alguns apagats. |No n'hi
ha prou encar de quedar a les fosques
per la «Kamàndula Elèctrica»!

Noves Comarcals
DE

—Al començar dar informacions de
Masnou, bo serà dir que Masnou de nou
no en te pas res, tot lo que mes se li pot
dir es Masvell, però com per aquest nom
molts no sabrien si es que parlo d'una
ciutat d'Arbeca o de Vilatrista, tant se
val que si Masnou s'en diu, Masnou se
<quedi, i mes ara que havem triunfat. fen
fonadissa del caciquisme que fins avui ha
imperat.
—Es diu que la part aristòcrata de
Masnou es a dintre Ocata, i es ben be prou
que deu ser això, com mentres Masnou
sempre tenim d'anar a les palpentes per
no tenir ni una sola llum encesa de nits,
Ocata, encara que pocs, en tenen alguns.
Esperem que'l Sr.' Batlle es cuidarà
mes que no anem a les fosques, i també
desitjaríem del Sr. Batlle mirés de evitar
la concentració permanenta de pobrev
frente a les cases barates, que, ademés
d'ésser molestosa no trovem el perquè
allà tingui de servir d'hostatje de la pobrissàia.—L·l Corresponsal.

DE CfiUEUUA
—Se assegura que la Associació Nacionalista d'aquesta vila, ha determinat
per el dia 26, diada de Sant Esteve, fer
entrega d'una bandera catalana al nostre
Ajuntament, perquè sigui içada en les
diades senyalades durant l'any, en una
de les focanes de cala vila.
'
Per lo mateix se està organitzant un
extens programa de festetjos, perque's
dongui mes lluiment a la festa.
Al «Cassino Calellense» tenen contractada per les festes de Nadal la coblaorquesta la «Nova Armonía» de la Bisbal.
—En la Acadèmia de Música: d'En
Claudi Solóm hi tingué lloc un gran aconteixement musical el passat dia 11 del
corrent mes; Peminent violinista català,
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En Màrius Matheo, qúe ha obtingut unànims aplausos en tots els públics d'Europa
i Amèrica per les seves portentoses qualitats, que li han regonegut els millors crítics mondials, posant-lo com un geni en
l'art que's dedica, donà una audició que's
vegé concorregudíssima.
—Per evitar que aquesta correspondència no passi dels límits corresponents,
hem veig obligat a sospéndrer el relat
dels varios aconteixements que ha portat
la substitució del Arcalde de R. Ò.—El
Corresponsal.

DE PlfiBDH
—Ha estat nombrat per ocupar la vacant que deixa en sa mort el Sr. Reetor
Mn. Isidre Ferrer, el Mn. Miquel Sans.
—Els aficionats del Centre Pinedenc
s'estan ensejant per representar a la vetlla de Nadal, la comèdia d'En Santiago
Rusinyol, titolada «La Bona Gent» i una
xistosa pessa.
—Continuen ballant amb orquesta totes les festes en el centre La Constaticia—
El Corresponsal.
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DE BUflfiES
Ha circulat amb bnstanta insistència
el rumor que uns quants elements republicans es proposaven per fer eixir un
periòdic que fos defensor de les idees republicanes.
Bona trovem aquesta idea, ja que per
aquestos contorns, exceptuat de «Germanor», no existeix cap mes periòdic republicà, però trovem que mrllor fora que
aquestos elements envers de fer un nou
periòdic, ajuntessin son esforç a «Germanor» i junts, ben junts, amb tots els elements republicans del districte de Santa
Coloma i d'Arenys de Mar emprenguéssim una constant campanya per la democratització d'aquestos districtes, que per
cert es necessita.
*
També circula el rumor que dintre de
poc tornarà a visitar-nos la incansable
batalladora per les mes hunianes idees:
Donya Carme de Castro.— El Corresponsal.
(Ferreries)
Per avui es te anunciat un gran mitin
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iniciat Jper la infatigable joventut nacionalista. Els oradors, seran la majoria de
Malgrat.— El Corresponsal.
DE IiliOlRET DE CGAf*

El ex-Governador Civil d'aquesta
província Don Joan de la Prida, acompanyat del Director d'«El Autonomista» de
Girona Sr. Rahola (D.) i entre altres senyors, el Diputat a Corts Sr. Seora, un
dels passats dies visitaren aquesta vila, al
que foren rebuts per l'Ajuntament i altres,
personalitats d'aquesta població, acompanyant-los a les Cases Consistorials aont
s'hi cel-lebrà una sessió municipal per
cumplimentar l'acort del Ajuntament del
dia 31 del Maig passat, que'era el d'entre-'
ga al Sr. Prida un hermós bastó de mando, com ofrena de gratitut de lo be que
durant son mando d'aquesta provineia
vetlla pels interessos d'aquesta població.
La ceremonia fou solemne.—El Corresponsal.

.

CALDETAS
.REVISTA QUINZENAL IL-LUSTRADA
DEPORTS, ART, UTERATÜRAf ET2.
Propaganda e informació de Caldelas i sos
'contorns.-Anuncis,reclams e informacions
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qui la demani.-Se publica el 15 i él últim de •
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Reial, 38, Caldeias.-OBcina sucursal: Gignàs,
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Epistolari
E. E. Masnou: Serà servit. Aquí es a
casà seva.—L. M. Sant Feliu: Mercès de
tot; esperem veurens*lionrats per sa collaboració com anuncia. — A. R.:- Vostè
sempre y a cremat; no en tingué prou de
precipitar-se amb aquella famosa correspondència de «La Lucha», q-ue ara vol
matar-los de cop (ep, no els de La Lucha)
quant no faria res mes que dal-s'hi vida;
deixins fer i el R. I. P. no tardarem a cantal-s'hi.—E. C. Castellgalí: Mils mercès.
L'honor es nostre al podef-ho ptiblicar.—
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/ . O. Calella: Ens agrada força, ja els
veurà publicats.— Maslowa: Vostè no mes
fa que comprométrer i fer fer judicis temeraris. No volem publicar-li res mes.—
Genuï. èVol dir que no apreta massa?
Veiam que'n surtirà.

bis dos enamorats
i
Sota frondosa boscuría,
prop d'una font assentats,
en Jaumet i la Maria
amb los brassos enllassats.
amorosament mirantse
en èxtasis silenciós,
llai-cs ratos contemplantse
amb dolç encant amorós.
En ses cors purs i sençills,
no hi niava l'ambició,
sotges desitjaven ells
eterna estimació.
Sas bells somnis d'amor,
per rés no eren turbats,
pur era son amor,
de sentiments enlairats.
Els cants d'auceUs alegraven *
les belles hores lliures,
que'lls junts en lo bosc pasaven,
alegres i rialleres.
Corrien pel bosc enjogassats,
per mitj d'arjelàgues i gatoses,
respirant aires perfumats,
de flors; i essències oloroses.
H
Poc abans de separar-se,
deia a sa estimada,
m'en vaig cap a la barca,
car l'hora n'es arribada;
mes ella fort el retenia
estranyent-lo contra son pit,
dient que un pressentiment tenia
car no s'en anés aquella nit;
—ell replicà—de que tens por,
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I

no fa ni un alé de vent,
fent-li un bés en lo frontes deslligà d'el'.a suaument.

ni
El cel abans seré s'ennuvolat
i baix un fort vent la mar s'arrabat,
terrible esclata la tempestat,
atemoritzant a tot el poblat.
Cap a la platja corra la gent,
s'apropen amb pena les barques,
la Marià plorant amargament
pregava per ell i pels altres.
Totes menos la d'en Jaumet,
les barques a terra han arrivàt,
que ha volcat se sab de cert,
amb raó se tem que s'hagi negat.
Mes ella desesperada corra,
de çi a llà tota là nit,
fins que rendida cau a la sorra,
no pot més, li manca dalit.
''Passen dies d'ell no'n sab rés,
ella per lo molt que sofreix,
puig no dubta qu'ell mort és,
poc a poc son cos defalleix.
La rosó de ses galtes va fugint...
an ella fa presa l'anyorança,
el semblant se li va descolorint...
ja no li resta gens d'esperança.
D'els seus ulls abans plens d'alegria
are'ls plors els hi han mustigat,
ben ela se veia que pgr la Maria
aviat tot se hauria acabat.
IV
Era una nit fosca i de fredor,
la pobra Maria, es moria,
cridant amb ronca veu ason aimador
que dies feia, ja no existia.
I aquell ser consumit,
per tant de sufrir,
da son cor adolorit,
surt l'últim suspir'
JOAQUIM OLIVER.
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