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El Bruixot del mal temps
AI dir de la llegenda, aquest bruixot tenia el seu
tenebrós catati en un dels fantàstics esqueis de l'altívol
Pedra-Forca. La fantasia popular l'havia vist tot alat,
en forma de repugnant aucellot, de bec recargolat i ulls
ferotges. Ell tenia per missió escampar el mal temps i
de congriar les tempestes estivals.'
•
De cara al Pedra-Forca, nimbat de núvols negres i
escabellats/un jorn que trescàvem per It-s nostres muntanyes, ens ho contava un vell, amb convencinient.de
cosa vista.
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—Veieu? Ara acaba de sortir el refumut de bruixot, aquella mala bèstia. Encara el núvols tremolen de
l'espantament. Ja és entremig d'ells per anar-los inflant
i enrabiant. Qoiteu, goiteu: ara treu el caparrot per
allà dalt... No el veieu dret a la banda esquerra?...
Quin llambregaf d'ulls!... Un tro! Verge de Gresolèt,
Mare nostra benamada, aidéu-nos, no'ns deixeu! I aquell
foscut de masover encara no toca a bon temps. Sempre
ho té d'hora.
El llenguatge trencat, enèrgic i sec del bon vell
ens havia mig esparverat, bon tros més que la tempesta què vèiem congriar-se als dalts del Pedra-Forca. Revinguts un xic, ens adreçarem al bon vell; —Però, voleu
dir, avi, que allò que ens dèieu veure... :.
— Sí, valtros, els d'avall,—digué interrompent-nos
—us penseu que això són falòrnies.. Ja us ho creuríeu,
ja, si haguéssiu estat aci l'altre dia, sentint el què jo
vaig sentir. Hi havia un soroll que semblava que tot i
tots ens havíem de perdre. La mala bèstia, el bruiTcoi,
forcejava per sortir, i dedins estant una veuassa espantosa li cridava:—Passa, animal, sembla que tens por. [
èll hauríeu senlit que li responia:—no puc passar. Que
no sentiu coïn brama la Caterinassa de Sant Llorenç?
Contenint el riure per a no exasperar més el bon
muntanyes, ja prou astorat per la pedregada que temia,
li preguntàrem què volia dir tot allò que acabava de
contar. Aleshores ell ens significà que aquell dia a Sant
Llorenç dels Piteus le's campanes tocaven el bon temps,
oiht-se molt especialmínt la grossa, la Caterina, a la
qual era atribuida la virtut d'espantar el bruixot que
congria les'tenipsstes ifa caure pedra, tio deixant-lo
eix;ir del negre i iriistériós areny del Pedra Forca a on
viu segons.el poble, i per això aquell dia se les tenien
amb el cap de colla.
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.,,, ,GUILj:.EM,DE VALLFORMOSA.
Fem avinent a to,ts, aquells qni, en$
fan remesa denotes i arlicles per.a
llai'pablícaciú,.que no es tornen els
origina Is i dt I con ling al dels ma telxos en, són; responsables llar aulo7\ss
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Preus sanse competència.
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Coses macabres
És avui tema de molt«s converses- per la sevà-àctualitat'.la nóvallei de. seGuianització,\de cementiris",
aprovada d,e fresc,,per les Corts Constituents. ,Í, ,
Era tan gran el desig de secularització de cementiris que sentia.,e] poble, era tan grrel^d^en eJ,pol)le l'aspiració a aquesta reforma, que foren moltissims els que
preguntaren en què consistia.
Recordo que fa pocs dies—però amb anterioritat à
qné les Corts ens regalessin aquesta nova producció seva, duna necessitat segurament més urgent que la de
donar treball als nqmorosos sense, feina i aturar la devallada de la pesseta: per exemple va venir-me a les
mans un full imprès, que invitava a un enterrament. En
aquest fuH es feia constar, subrallant-ho en forma ben
vistosa, potser desproporcionada i tot, que !,'enterrament
tindria caràcter civil.
Aquest fet, que no creiem que tingui més que una
trascendéncia purament anecdètica, posa en evidència,
que no és habitud del país fer actes d'aquesta mena.;:: i
facilita que inolts esperits simplistes interpretin el fet,
com una extravagància de hou-riç..A.Íxó de retop, cpL
loca la llei aprovada en una èwvejable pasjció de, naturalitat, en consonància amb el sentir general del-pafs.
. Unes recents disposicions ininisterjalsii,.surten al

