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SON SERVERA. 

Anant desde Palma a Artá, passat 
Maneci,r, se lroba un pnhle que s' ano
mena Sanl Llortms d' es CarJaxar, y allá 
se pM di qll' acabCl parL de s' animació 
que n)os ba acompañat tol es cami, 
amb cases y terre~ conrrades; perq ue 
desde Sant Llorens fios él Arta se traban 
moltes garril;{lleS y pinás, y poques cases 
ferm; tengnents~ qll' alravessa una pe
tila cordillera que fa d' aquell r.emM 
pais un bússi de terra que no pareix jCl 
de Mallorca. 

A la dreta d' Clqllesla cordillera ó sia 
asa parL d' es Xalócb s' hi obri un vall 
qu' esta pIe de vegetació desde sa ma
teixa muutaüa fins él la mar, y que té 
un alracLiu inesperat p' es viatgé. A un 
punt molt pinloresch d' aquest vull bey 
creix una població notable, encara que 
tenga una iglesia de poca cabuda y més 
poca altura, amb un campaná xalo y 
sense punta, y estiga despuyada de mol
tf'S gales qu' oslenlan altres poblacions. 
No pf'l' ax¡), empf'ro, deixa aquesta vila 
de teni cases regulás y carrés drets 
encara qll' estrets, ni dei1l.8 de teni tam
poch un cel alegre y una campiña deli
ciosa, y ses figues s~ques y ses ensay
mades mi1lós de Mallorca. Es n(,m 
d' aquesta poblaci6 es Son Ser'l)era y sa 
séua moderna Listoria mereix ess~ cone
guda de lolbom. 

AIs principis d' es sigle XVII aquesta 
vila no ecsislía encara. Lo qlle ecsi~Lia 
en aquesL punt era una possessió d' es 
mateix nom, Jlropia d' En Xerafí Nebot, 
el qual en son lf'stamenl de fetxa de 
20 Octubre de 1618 la va fé trassos per 
dividirla enlre els séus iDfants, comf'n
sanl aq uests él ferhi algunes cases aisla
des. Coranta añs després se va establi 
una possessió veynada anomenada Son 
Fragari, y ja comensareu ses cases él es
pessirs~ una mica él mOdo de llogarf't, 
10 qual fonch causa de que s' hi con s
trubis un oratt>ri ahont anava a dirhi 
missa els diumenges y féstes un cape
llá, al principis des sigle XVIII. Devés 
l' añy 1740 constava de 190 veci'ns, amb 

SONlBí CADA D1SSAPTE COM HA SONAr FINS ARA 
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unes 613 persones de comunió y 95 ba
bitants de ses possessions de per allá 
prllp. 

L' añy 1741 hey va posá Vicari, amb 
f.',nt de baplismp. y sagrats Olis, el Bisbe 
Don Benet Pañellf's y Escard6; fents~ es 
primé baplisme El día l. er d' Octubre 
en sa persona de Juan Baulista Ser
vera. 

Aquesta Vicaria quedá dependenL de 
sa Rectoría d' Artá, que 110 deixa de 
teni sa sélla bisV.ria particulá; perque 
antigament a n' es puut anomenat «Lo 
Monaslir dI" Bpllpnig,» heyeslavan els 
frares premostralf'nsps, y aquesls eran 
els rect6s de la vila d' Arlá .. 

Ce,m bey desemharcavan tants de mo
ros per aqüesla parl de Mallorca, aqllests 
rrares varen barala el~ beus ql)e tenían a 
Arlá amb altres del Reyne de ValenciCl 
propis d' es marques de Bellpuig; y fél 
es barat, dit marques va esse es Rectó 
d' Arlá, pero com no eslava ordenat ni 
deya miss~, hf'y posa va allá un Vicari 
pf'rpetuo que cllydava d' aquella parro
quia numerosa, 

EssenL ydo, Rectó d' Artá, es mar
ques de Bellpuig, y per consiguent de 
Son Servera, llogaret d' Artá, r añy 
1755, Don Llorens Despuig y Coloner 
\'a declará iglesia s' oratori de Son Ser
vera, posanlhi Resf'rva y tot es demés 
servici qu' hey mancava. Axo succehí 
en 14 Juñy de dit añy. yen 28 Setf'm
hre d' es mateix, se va posá el Sanlls&Ím 
Sagrament demnnl l' altar maj6, fenlse 
una process6 solemní!'sima acompañada 
de sa música de Felani.lx que l' bey 
féren aná aposta. 

L' añy 1820, ahans de se pesle que va 
sufrí, teniaja 1,800 animes y despré<; de 
sa pesLe quedá redubida él 760 per ha
verne martes 1,040 arnb aquella cala
mitat. 

Contan qu' un past6 va venre qu' un 
barco que passava enviava una llanxa él 
terra amb dos hotno~; qu' aquests féren 
un clüt él s' arena y hey abocaren Ull 

mOrt que duyan dins un capot gruxaL. 
deixanl allá es cap?,t y lornanlse tol
duna él sa barca que s' alluñá depressa. 

Aquell pasló va allá él cercá aquell 
capbt1 el trobá de lo milló per gordarsé 

A Ultramar y s' Estrange.·t'3 m_esos .... ":00 
1 any ....... 550 

s' hivern de sa serena y el s' en dllgué a 
ca-séua. 

L' ondemá día 7 de MaiLx de 1820, 
aquell pas16va essé es primé mMt de sa 
pesle de huhó que cOlneusa a creixe y a 
estendrerse per la vila; y gl'acies que el 
f,"fsa de Mns cordons sanitaris pogue
ren lográ que no sortis d' aq ueH racó de 
Mallorca. 

Ses a 11 lorida ts se. pol"larep molt. hé; 
Don Pere Vallejo Bisbe de Mallorca, se 
oleri amb felxa de 31 de Maitx, él alen
dre per son conla él s' alimentaci6 de 
lols els malalls, viudf's, orfans y dt'més 
p,)bres; y va cumpli d' una manera glo
riosÍssima aquest oferimenL. 

Els frures carmeli les Fray Antoni 
Ferrá y Fray Juan Planes, demanaren 
en 10 de Jllñy s' aná a ausilia aquells 
p"bres y desamparals apeslals, assistint 
als mulalts y donant seplllLura als di
fu n ts; y tols dos foren viclimes de sa 
séua ardent carilal y abnegació. 

J)' es convent d' Arta bey anaren 9 
frares, 5 de missa y 4 llechs; y n'.hi 
moriren alguns. Es primé qll' hey aná 
fonch en 26 de Maitx -de dit afly 1820; 
els altres 5, en 2 Juñy; y allres en 17 
Jufiy. 

S' en tornaren algllns él Artá él mitjan 
Agosl y els que qlledar~n vills bey esLi.,. 
gueren fins día 23 de Decembre. 

Hey varen ana presidaris a fé d' en
terradós; y un d' ells a.nomenat Toni 
Oliva. quanl cnrava un {¡uoó él una re
cen-acornesa de sa peste, encara que 
dugués un Sant-Crislo en so má, va 
abusá desboneslament d' aquella pobre 
at1Ma, a les 5 d' es decap\"espre d' es 25 
do-) Jllñy; Y no falLá qui acudís als crits 
qu' ella donava, y que pogués presenciá 
es fél. 

Don Tomás Veri, Brigadié Comandanl 
general d' es cordó, li formá sumaria; y 
aquell criminal fOllcb passat per les ar
mes a les 5 des capvespre d' es dia 27, 
dins es tancat de ca s' Hereu, devora 
una olivera. 

Dos añs després aquesta olivera morí 
y es póble deya qu' era per hav~ estat 
regada amb sanch humana, peró lorná 
él treure rebrots després. 

Els perjudicis ocasionats a dita vila 
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per sa peste amb inmobl('s .v gastos 
a' espurgo, pujaren a 145.073.11iures 
16 sous y 4 dioés. 

Hem dit qu' es primé ffinrt fooch es 
7 de Maitx. El 15 ja 'u moriren 10 amb 
un vfl6pre. 

Dios es Juñy bey va havé día de 61 
morlsj y día 7 d' Agost va mori es derré 
Anomenat Pere MaiSsaneles (a) s' Hereu. 
De manera que durá tres mesos redous. 

Es cord6 sanilari no va essé llevat 
1Jos dia 1. er de Febré de l' añy siguent 
1821, y en conmemoraci6 d' aquest fét 
es poble prometé fé fésla solemne cada 
añy en semblallt dia, amb obliga ció 
d' ohí missa y no fé feyua. 

Hey acodiren metges de Ciutat y el 
Doctó Pascual hey quedá morL. 

Arribaren els pares a enterrá els séus 
infantsj y CIJm els cemelltéris esLavan 
j8 plens, los dona van sepullura dins es 
mateix camp ahont tenia n sa barraca. 

La vila va viure acampada fins a 
s'OcLubre, dillS Na Llambies. 

Encara son coueixedós els llocbs 
abonl estavan ses barraques, perque. 
hey naixql1eren pins a n' els puesLos 
qu' ocupavan aquelles. 

L' añy 1822, se contá sa població que 
tenia la vila y foren 1,118 persones, 6 
sia 779 dins es poble y 339 dins ses 
possessions. 

L' añy 1834 se tornaren contá els ba
bilants y resulLaren es siguenls: 

Families 368, axó es: 
Homos ca¡;aLs 315j capellans 2; fa

drins 515; viudos 27. Total 860. 
Dones casad('s 316; viudes 59; fadri

Des 410. Tolal 785. 
Població tolal, 1,645 ánimes. 
EIs añs sllcessius foren els siguents: 

Añv 1835, 1,683 ánimes. 
) u Hl36, 1,752 » 
» 1837, 1,865 » 
» 1839, 1,874 » 
1) 1840, 1,905 » 
» 1841, 1,924 » 
» 1842, 1,968 » 
» 1843, 2,022 » 
» 1844, 2,078 » 
» 1845, 2,114 » 
» 1846, 2,107 » 
» 1847, 2 057 ~) 
» 1848, 1 967 » 
» 184\:1, 2,023 » 
» 1850, 2,053 » 
» 1851, 2,032 » 
» 1852, 2,079 » 
» 1853, 2,079 » 
» 1854, 2,083 » 
» 1855, 2,091 » 
» 1856, 2.106 » 
» 1857, 2,118 » 
» 1858, 2,186 » 

Desde 1813 fins a 1814 tengué Ajun
tamenl. 

D' es Mars de 1820 él s' Octubre de 
1823 en torna teni. 

En 20 Jané 1837, en toruá teni; y en
carara lH'y dura. 

Es dalos oficial s més recents li do-
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nan uns 2,500 habiLanls, amb un terme 
de 5,762 cuarterades, y una producció 
de 97,774 pessetes. 

PEP D' AUBEÑA.. 

EL PESCADOR. 

V.ka la mar quieta, 
Al d\!Spllular uu jom, 
Axí se lIamenlava 
Un pobre pescadur: 

..})onzelleta que cantas 
Alegres les eall!{OOS 

Eseolta la veu tl'isle 
De ton fael aymador. 

¿Com podré amb me rudesa, 
Dirte coses ¡j' amor? 
¿,Com podré jo csplic31'te 
QlI' NS ma villa; el meu tot? 

Si ros parbr de xerxes, 
De rays ó palangl'Olls, 
De vulantills Ó fluixGil 
De réms ó dd timó; 

Si amenassan tempesta 
Els négl'cs horissonls; 
Si el VCllt es t['~muntana, 
Grech, mestral Ú l11itjorn; 

Si de la mar'cljada 
Van I'eruoguts els fons; 
O si va de- bonail!{a 
Per agaf¡lr LOns 1I0ps! 

Pal'larle d' ams y d' esca, 
Contarll' si el méll bot 
L' he avarat 11 la plalja 
Per calafatal'lú! 

Jo tot t' ho c~plicaría 
Scnse ningull lernor; 
Mes ¡ay! ma gan'ideta, 
!\Ion COI' pel' tú se ['omp •. 

Puis com tc "citx tan bella 
Sent abras~al' mon fronl, 
y no puch I'gplical'te 
Lo rort del méll a mol'! 

y tú me fas dcspl'ecis! 
No escoltes rn;¡s rahons! 
¿Perquc dOllzclla ingrata 
Te rius del méll dolor? .. 

Tal \'ulla nrl'Íbi un día 
Que pensarás milló! 
l\1L>s ja les mélles queixes 
No sentirás mes, no!! 

Lla\OI's, ayl1lada mia, 
Pe!' mi haul'á acabat tol ... !! 
l\lay més turnarás "cure 
Barca ... !! ni pe~cadol'!!! 

UNA SE1.:V.UGINA. 

¡A TARRAGOHA QU' REY FA BOHSOL\ 

Ar¡uesl ditxo populá molt 11sat en es 
sigle passa l, y couserva t encara a my en 
día, el:! com si digu.essem: «¡vés a pas
seLja! ¡Deixem en pan!» 

Es :"éu origen histnrich, (segons UDS 
apunles auóuims del sigle XVII, que 
Lrobarem entre ses porglleres d' un bi
lIliógl'afo), va neixe quant se l'osteuia 
amb illlllens trabay l' HOf'pilal General 
de M¡¡llorca, amb ses reulel:! pr"pies y 
ses alm(lynes evenluals, més una pelita 
canlilaL qu' f'ls Jurals feyan pagá a 
n' els vecins per medi de reparLÍmenls 
dits tallas. 

Cóm á n' aquell ,temps no ecsislfa 
Hospital MiliLar els soldats malalts de 
sa gualnició los duyan a n' es Civil, 
cuyo gasto adelantava el comú per re
cobrarló del Real Palrimoni. 

Més com aquesL trobas sempre escu
ses per no pagá, y sa maleixa autoritat 
Real contradigllés á ses séues pri'pies 
ordres anleriós, y denegás molt sovin\ 
ses justes reclamacions de dits credits, 
y posas amb ax() amb apuros dil esta
blimellt de Belleficencia, amb perjlldici 
d' els fiys del pHís; Vil pen:-á q lIe devía 
prendre una lesolució exln mi, major
menL desde que nola que S('S allloridats 
mililar::; de s' eeúrcit de CaLaluña, ex
tralimitautse de ses séues alribncions 
ellviavan cada instanl parlides de 801-
dals malalls perque los curasseu en dit 
hospilal. 

El 13 de Mars de l' añy 1638, havent 
arribat de Tarragoua a dit ti, lIna d' a
questes partides -de soldals Dlolalts que 
perleneixíall a n' es reLgimellt d' Oquen
do. es Virrey de Mallorca los envia en
seguida á dil HU$pila1, pero els dpppu
denls de s' eslabliment que leni n ordre 
de no rebrerlús, los negaren s' t'ulrada y 
los deixaren plHnlats en miLx des carré. 

Avisal el Virrey ya passa als Jurats 
amena8sanls ofieisj al{Uests contestaren 
que no ho enleo.Íau y qu' es leya indis
pensable acana d' una vegada Lals abu
sos, y qne a n' es séu entendre era es 
medi més eficas, torná aquella genL a 
n' es pUllt d' allá ahont venía. 

Amb ax() y entre dimes y dÍ'l:eles, pns
saren hOres y més hi)res seuse prl'udre 
resolució; roéiS a la fí, C'ompudescuts els 
eropleats suballerllS d' aquells infelisses, 
los féren entra dillS s' edifici, apetiá de 
ses ordres terminanls d' els sélls. supe-· 
riós que Dlanavan no reIJrerlós per cap· 
esLil. 

Nalllralment, durant aquesL llarch in
térvalo, els il1lelis~es malalLs \linen hava 
d' esla a s' iul(,lllperie mitx dE'!'puyaLs 
tremolanl de fl'E:t, y c(lm pt'r majo\' des
gracia, el Cel s' ennigulás y mogués 
veut, se queixavan arnargamenl d' es 
Séll estat y ha\'enl esclamat alguns· 
d' ells que «hasta '!J tot es SOl de Ma
llorca los negava sa calentó» los coolestá, 



un d' els curiosos que los miravan: '!Ido, 
tornauroosné a l'a1'ragona qu' hey fa oan 
sol. 

Duyl aquesl assunto més envant al 
Gran y General Consey, se va acorda 
definilivament l' añy 1641, que no s' ad
metessen en avanl ti l' Hospital General, 
soldats que no fossen del Reyne de Ma
llorca. 

S' ús ha fét variá es 5lignilicat d' 3-
quest ditxo, pero nOltros creym qu' es 
séu vertadé origen es el que vosacab de 
contá. 

PIF. 

UNA MAR E_ 

A E .... o ..... 

Amb lo cM de tristor pr8s 
Una mare contemplava 
Un miñó que badayava 
Ajagudet dins un br8s. 

Trenta mesos soIs tenía 
Aquell rniilOnet herrnós, 
Quan! Deu per sí ja '1 volía 
Perque ti cantás loors. 

Per una eterna memoria 
La Séll3 1lI31'e l' abl'aSS3: 
y val-aquí que se passa 
D' aquesta vida 11 la gloria. 

La mare está desmayada 
Tant g'l'an es el séll dolor 
Tant f¡)¡'la la tategada 
Que Ii fa pegar l' amor. 

Despl'é~ de tornar en sí 
Mirá aq 111'11 tl'isl cossel; 
El'a el d' aqul'lI miñon'et 
Més blallcll que el lIid Ó el jasmí. 

Al mateix temps se sentía 
Un <ll'HlOniós sarau 
y ulla veu que I't~petía 
lA mll-mare consolau,lI 

A. O. 

XEREMIADES. 

Hem rebutes Boletin de la Acade'lm'a 
tle la JU'I)entud Católica de Pq,lma de 
Mallorca, y enlerals de lo que dú, es pe
rám que será una publicació notabilissi
ma que recomRuám a lols els DCJslros 
lectors que desitjún ensaLod obres lite
raries Mnes y de bOn n. 

• • * 
Pareix. que diumenge passal dos sub

jectes que deuen teni més d' animals 
sauvalges qne d' hc,mos, varen pegá gar
rolades ó galtades a nn honral bolé ano
menal Don Jnsep Martiuez, quant se re
\irava a ca-séua a s' Arraval de Santa 
Catalina, seuse ess~ provocals. 

L' IGNORANCIA .. 

Segons diuen, se sab qui son; y qllanl 
era d' espera que se los aplicé.s sa Hey, 
pareix que n' han sorlit amb un poch 
d' aygo beneyta, pagant sis duros de 
multii, no sabem si cadascun ó entre 
tols dos. 

Ara pregunlám noltros: ¿Quanles bas
lonades pega ren ó qua n tes gii IJades'? De
siljam sebrerhó per treure es coula de lo 
que val avuy día, a preu correul de pIas
sa, una garrolada ó una gallada; perqlle 
aqlle:ila juteressallL colisació 1.0 la dú es 
Bolletí. 

'" * * 
Segons hem sentil á di, el viatge d' es 

vapor Palma cap a Soller, per veure sa 
funció d' els m6ros, va aná molt bé. La 
mar, diuen, qu' eslava cóm oli;y contan 
tamM qu' els passalgés passaren molLs 
una recció de ramo 

¡Amigo! Ell no les podero LenÍ totes 
p18nes. 

'" * * 
-Bernat, ¿y peI q ue no ana res á Sol1er 

amb so vapor Palma'? 
-¡H¡'Jmo: eHllo 'IU convidaren! 
-En paga tres pessetes ... ¿o hey vo-

lies aua de gor,'a'? 
-De gOlTa n6: jo hauria duyL capell. 

* ... 
Per dins ses carreleres ja 110 s' hi pM 

aná sense esLa esposals a cada inslant a 
lenÍ una desgracia. Els carros caminan 
sense llingú que los guihi, perqu' els 
carrelers ó d¡',rmen dills els carros C('lm 
a rebasses ó aplegals derrera 10ls els car
ros que Tan de conserva fuman xarran 
y flasloman. Molles vegades succeheix 
i.j ue perq (le es m 111 vaja amb més como
didaL li llevan ses gornicions des cap y 
axi va més él llóure. Valga qu' els milIs 
mallorquins son una casta d' auimals 
que téllen més coneixement qu' els ca1'
reLés que los ménen, yue sinó cada dia 
hey ha uria mes desgracies que no hey 
há. ' 

A MARÍA S¡\~TÍSSnIA 
DURANT EL MES DE MAITX, 

Amb gran goig oe molt pura alrgría 
En el Maitx en que brotan les fllJl's, 
Paguém tots un ll'ibut a María 
Qu' es la Reyna de los nustros corso 

Ella Verge Puríssima, bella 
Més que '1 sol amb lo séu resplandor; 
Es la Rosa y he 1'01 osa ponsella 
D' hont brot'á el Fill de Deu Salvador. 

Es la Mare y més PUl'a Doncella 
Escullida per Deu Creadol'; 
Entre toles la gran mar vella 
Que mos dá 11 tOl un Deu Redentor. 

Alabém, puis, rendits les grandeses 
De María pel' diLxa tan gran; 
y ses nos tres virtuts 3mb fineses 
Compensades per ella serán. 

Amb guirnaldes de I'oses, da\'ells', 
Lo séu I'l'ont coron8m amb amor¡ 
Desitjant mos alcans el favor 
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D' aceptar no~lros pobres ramells. 
Son desitx son II~s 1101'S bdles, maques, 

Que Ii indican pUl'esa y candor; 
Pero 1I0111'0S, cl'iatures moll /laques, 
Amb espines causám sun dolor. 

Desd'avuy ¡oh, María! alllb gran zel 
Eus darém belles l1ul's de vil·tut 
Perque en vida de gracia y salut 
l\')eresqu8m conseguir ses del Cel. 

P. G, F. 

COV~RB03. 

Hey havía un pagés que després de 
have iffitat casaL més de vint añs sense 
lenÍ atlMs, a la fi en ses veyesps en ten
gué un; y cóm poren peusá, ademés de 
esse un avicia! de co cau, (heredat des 
pubils) era més torpe qu' una carabassa 
vinera. 

Ayuest atlM anava a escola qualque 
día si queya M; y un día qll'es m'eslre 
havía esplicat lo qu' era sa poesía, se 
pos á a u' es cap l¡lle volía essé poeta. 
Els séus pares heu digueren ti n' es 
meslre y all uesl los COIJ leslá: 

-Esta molL bé; ydo, lo qu' beu de, 
fé, es cercarlí un mesLre de Retórica; y 
lal vega da si té senliment... qui sap .••.• 
sorlira ... qllHlque C<lsa, 

Aquí respongué son pare amb sa m:a
teixa agudesa que Srmclw-Panza: 

-Lo qu' es sentimenl, 110 n' hi falta; 
y en tanl. es ¡¡xi, que cada día demal! 
enseguida que sent s' ase que brama; 
s' axeca a eslodiá. 

-Si, (re~pongué sa mare,) ¡si toL ho 
le nía la nl bo eulO ses oreyes! ..... 

-Bé, (digué es meslre) ja anirá bé, 
si Deu ho vol. . 

" ... 
Un estodianL molt elxarovit el convi

daren él fé uoa cas~ada, y quant fOllCh a 
sa garriga li digueren es séus compañs 
que no parlás perqu' es eonís no fogis
sen, y totd' una qu' ell va veure es eonis 
amollá amb un erit aqupsL llalinasso: 

-Ecce cuniculi multi, 
y quant va veure ljU' es conÍs fogÍan, 

digné: 
-¡May hauría cregut jo qu' es eonis 

sabesseo es llaU. 

.:r .. ... 

Un véy deya que tres coses tenía més 
que quanL era jove. Veure més, por~ 
més y maná més, y deya: 

-VeÍlx més pl'rque si parl amb un 
horno en \'eilx dos y primé un. Pueh 
més. pe1'yue quanL devall de s' ase, m' en 
duch es basl; y man més perque si l1lán 
una cosa deu vega des no la fan una. 

'" •• 



4 

CORRESPONDENCIA. 

póble. de ...... 1 de Maitx 1881. 

Señó Directó de L' IGNORANCI,\: 
MOLT SEÑOR Mt:U: Amb motiu d' ess8 avuv es 

CfJmple-meses de s' institució d' una nóva socie
tal que composta des corresponents gel'lllans, 
dirigida per un sabi de gruix de rey, que fa de 
President, y montada amb tots es bemols y sos
tenidosnecf'ssaris, se formá dia t .er d' Abril 
d' aquest añy, m' ha parescut convenient ferlí 
una petita resserla per si vol que s' ell entcl'in 
els ignol'ants lectors des séu humorístich sel
manari. 

Es President, hOrno ent~s no sois en la ma
téria sinó en la forma, (Pí'I'quc'n fa), es un 
Mrno M bé 11 carta cahal. l\hles IIcngos diuen 
qu'es Uh poch tocal d'alló qu'es diu superbia, 
pel'o jo no 'u crech; axo sí, pret~n de sebl'e més 
que ses persones de cal'rCI'a, y, :entre noltl'os), 
no sab cilnfegí; í'S Ull' bOmo al t, ben format, 
guapo a més no por~; dú una bal'ba més gro~sa 
que sa de s' ermitá Pau, ben con rada y goretada 
y Olés neg'l'e que S3 boca d' un 1I0p, sois té sa 
3esgracia de fallarlí un uy, y lení una cama la
yada tay de I'el, es tan amant del germá pl'ohis
~e qu' una ve~ada es temé que SeS l'atE'S li 
meojavao es pa de demullt es ra1il y el posá eo 
t~rra per estalvial'lós sa fevna de pujal'hí; amb 
!loa ~araula, es s' hOrno ulés condret que poreu 
JOlaglllá. 

Sa persona que fa es sE'gon papé (CÓOl diríam 
si se tl'acl:ís d' una comedia) es un ¡,que diré? 
un sabi de cap a reus, un hOmo me.dium, com 
l' anomenan el/s IIlateixtls, y medium 'par que 
vulga dí mitx ... ¡beneyl! •.. figurauvós, ara, que 
tal set'á éll qUE' no 3f'['iba a sens~. 

Els demés ~ocis son lambé persones insll'uhi
dlssimes, has!::r dirlí que trts 80n condeixebles 
d'els tarnborés de La Sala. 

Es fí de S3 societat es encflndl'e es lIum a 
$'humanit~l, pCl'que segons ells, diupn: "tols 
eslám a les fosques,. y enterarmós de lo que 
passa d' allá sa tomba; amb unJ -pal'3ula conversá 
am b sos esperi ts. 

Fa un parey de diumenges que vaitx assistí 
a sa priml'ra reunió; si \'01 tení una idl~a des 
lor.al, figUl's~ un cuartet petit endolal de cap a 
p~us, en milx hey ha una fanlela I'edona amh 
un tap"te de mel'in que li arriba fins en tcrra, 
un tillté, dul'.s plollles, un cotlornil/o de papé 
blanch y un I/ibre titulat Llamp Kampdell, com
ponen tol lo lu' hey ha demunt 53 taula Si 
-alsau es cap veureu un car;¡bas~ol grus fenn, 
penjat a sa tl'¡lg~nada allób un v;¡nsís de cal'ritx 
teñit amb fum d'e"tampa amb tres eandell's ver
des c1avade.< que s~r\'l'ix de salomó, sis cadil'es 
endolades tanrbé, ,Icaban de fOl'llJá ('s moblal'i 
-d' aquelllli,ch ¡Ah! no pensava a dil'lí qUE' d~
.mullt sa tauleta h .. y ha un hl'as· dins una má
nega ya u'es cap hey vaitx veur.~ una rna 1'1'

gulá, ben negTe, sense moviment, de fllst. Tó
can Its IIOU, y els w~rmans, que ja n' ha\'íam 
fumat un 11 s' ante-sala, posant c~l'a de sen ten
dais, enlrám a dins es salan; es Presidenl que 
va d(>vant s' atura devOra sa taula, ml~nlres nM
tros mos coloca va m a n' els ruesto~ rt'~pectius 
L1avo es Pre~idelll digné amb veu fosca: ,,¡her
manos, oremos!" y lots quedarem ajonoyats y 
amb sos 1ll01'l'OS en terra; jo, com no les lenía 
totes segul'ps quant vaitx veure tant d' aparato, 
'yaitx fé propi\sit d' está ahlr'l~, y mentrcs tols 
.resavan amb veu ronca, vaitx alsá es cap, y, 
i'1ue veitx! es President conversava amb un de 
deval! sa taula; heu vallx mirá bé, y efeetiva
m~ot per una rdxillereta que tenía es tapete, 
valtx veure un hOrno amb tal postura que sense 
passá nena. treya es tll'as per un forat, y axo era 

L' IGNORANCIA. 

es bl'as de fu!:!a. Jo, fcnt es desentes, lorn acalá 
es cap, y póch després es Presiden!, axeeantsé, 
prengué assiento de\ol'a sa taula y nollros Ir.OS 
assrguel'em a n'es noslro I/oeh sense fé eurn
pliments; obl'Í es Llamp Kmnpdelt y es posA a 
lIt-'tgí. ¡Vajd un I/ibre! ija en diu de cuses! allá 
veuria esplieá assuntos que quant y rnés no 
s' ha pensat m~y que ecsistissen, allá \'curra 
com dos y dos son qualt'l\ que descendim des 
monayols y que 'n 1II0rirmós 10rlláIJi cans, o 
moixos, o granots, o altl'e cosa pitjó. 

Acabada sa Ipctul'a ~pagal'ell dos Cil'is, (no sé 
si per ceremonia u pel' estalviá S3 c.era): y un 
germá pronuneiá un elocuentíssim diseurs milx 
en mal/ol'quí y mitx en castel/á, cntre .allres 
coses I'ecortque va dí: 

-La mía ánima por ventura va ser la de 
un perro; la del digno Presidente ¿qlli sab si el 
siglo pesado era la d' un escarabalo? 

Jo, señó llirE',:ló, per parlá en plata, no heu 
vaitx creure, pero axí m3leix, quant ac~bá es 
diseurs vailx fé mansbelletes y vaitx pegá po
tadrs en lena eom els altres. 

Es ~resident soná una campanela de test que 
du~'a dlfls sa butxaea, y se reslablí es silcllci. 

P~ssal'l'm despl'és a s' evocació d' els esperíls, 
es med'um fé s' l1yastl'e dues vrgades y pegá 
tres ttllflbale~I'le~, qllrdan! asspgut de cul plá 
en tel'ra, E'S pt'gá ~et Ó vuyt 101:hs p' es cap 3mb 
~o pl1ñy e~tl'p,t, cridá s' esperit d' En Pe re Telé
ca, 1'1 qual no se fé esperá gayre, segllns digué 
es medium, que per mí el v~ya tant COtll jo, y li 
p!'egunlá: 

-¿Que fa ara la Reyna d' Inglalerra? . 
Sa ma qu' Iwv havía d~munt sa taula rscri

Rué: .dona paya"a ~ase» appnas hagué acabat 
de lIetgí !:3 respo~ta quant ti tomá pl'rguntá: 

-S' ánima d' En Pintat ¿quio cos ocupava 
l' añy ú'? 

y sa má va esr.riur'e -es d' un cdlápot. .. 
Axí hauríam srguit si s' únich ciri qu' hey 

havía ences 110 hagl1és acabat de fé claró, o milló 
dil·(I, si no l' haguessen apagat; qued ,,'e m a les 
fosques y cOllll'nsám a senlí un I'enllll de cade
nes quP. feya faretal, y 11 "eure sortí flJeh y més 
fúch de dcvall S3 taula; jo qu' havía descubCrt 
sa mang:lneta no 'm vailx alll'rá c~p mica, pero 
no hey faltaron <llgur.s dcsmays y acubós de co 

Qnan! aquell blln hIlillO estigué canSat de fé 
r('non y encendre reyna, comellsá a cridá y fé 
espants; es medium 'Ii delTlllná en rom de "Deu 
qui (,I'a, y éll amb yeu molt triste l'espon~lIé: 

-Un enndl'mnat que no pOl aná al Cel fins 
que ~ia IllMt es prilllé animal que Vl'uréu. 

Es meditun en ru)m de sa socielat li don á pa
raula de que '1 malal'Íam, y de cop y bllky val
m()~laquí alil'a vIllta á les clan:s, 1111 sócio havía 
"!Ices ulllIlisto. Encengueren un eil'i y ¡oh, des
ditxa! es primé animal que v~r('m foneh una 
pussa que butá dl'lllunt un papé, de modo que 
lots la pOg'uercrn veUl'e, apenas locá quant d' un 
salt s' aficá dins sa barba rMja d' un germá 
qu' anwa á agafdl'l~, y al/á. foren ses bones, es
tirar/es d' un vent, scmpenlas de s' altra, crits, 
tots volLjfJ agafá sa pu~sa y ningú la trobava. 
Es PI'i'sidl~nt pel' evitá barullo, amb to mages
tuós digué: 

-'Trup que In milló será unfá sa bal'ba de 
petróleo y pcgal'!í foch. 

Axí heu fércm, pero s' animalet apenes senH 
S3 frescó des petróleo, quant saltá dernunt es 
n:ís des President com a punt més vistable, y 
d' allá prcflgllé es vul cap a un lIóGh que no 
poguerem trobá 

En vista des mal resultat de ses nostres espi
g81ades heu dE'ixarem aná, mos rt'lil'arem cul 
batul y c::ra alegre, y se levantó la !lesion. 

En tení espay li contaré ses <litres. 
UN GERMÁ, 

P&IlB&8-rltTJHJ. 

SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 

GEROGLIFICH ,-Mh.tre: sa mestressa té tres nins. 
SEMULANSES.-l. En qu' e,qtá demunt s' esquena. 

2. En qu' hall diuen misses sa
grades. 

3. En que té ales. 
4 En qu' "n corren poques. 

TRIANGUL ••• • -Massol-Masó·Mas-Ma·M. 
XARAD.\ ...... -Co·co. 
PREClUNTA ... -EI qui se véns a sí mateta:. 
C~ VILACIÓ .. .. -Tavel'/wr. 
FUGA .......... -Ab!.llls de rlurertb des coix, mira 

8i .;amilles dret. 
ENDEVINAYA.-Una campana gross" 

GEROGLIFrCH. 

'" -f- aaa ~ O:t eee $ 
ECSRlIIÉ. 

SEMBLANSES, 
L ¿En que s' assembla una pussa ~ una guya! 
2, ¿Y una pussa 11 un mésll'e d' axa? . 
3. ¿Y una pussa 11 un nin petit? 
4. ¿Y \lna pussa a sa MOda"? 

TRIANGUL DE PARAULES. 

.Ompli aque5ts pichs amb'lIetrcs que lletgides 
dlag'!llalment y de través, digan: sa l.- retl(~ 
un IllnatAe; l:!a :l", lo que SL' posa A n'els escrlts; 
sa 3', es nom d' un signe aritmetich; sa 4.', 10 
que ténen ses ftgueres; y sn 5.-, una !letra. 

XARADA 
Sa primera es animal 

Qu' es de molta ulilitat 
Sa segona es una lola 
De s' escala music¡¡l' 
y es tot es una cosa' 

ECSEM8, 

Que d' un I!óch a s' altl'e vá. 

PREGUNTA, 
¿Quina es sa covardía més gran ,del mon? 

MESl'RE GRINOS. 

CAVILACIÓ. 
RABi 

Compondre amb aquestes lletres un llinatge. 
.ELL, 

FUGA DE VOCALS. 
1\-1' U V .• tx n, , c.re .. rb.ss.s 

.mb .n. d. C .. v .. ; 
Q .. S. p.s .. mb b.st .. 
N. 'U p:t h.v. S.n. c,ss.s 

ENDEVINA YA, 
Tcnch es capel del tot buid 

y mallela aficadissa 
y un cosset hermós y dl'et 
y son de dónes amiga. 

(Ses 8olucions dissapte qui /Jé si som olulI.) 

17 MAITX DE 1884 
estampa d' En Pe re ,,: Ge/aberr. 




