
ROMANS NOU Y CURIÓS SOBRE UN PLEYT
DE UN POLLASTRE / QUE SE LI PERDÉ

A DON SALVADOR MAS, NATURAL DE ELIG...
(1776), UN COL•OQUI I•LICITÁ SETCENTISTA.

ESTUDI I EDICIÓI

1. LIMINAR

En l'Arxiu Históric Municipal d'Elx (catalogat amb la signatura
H/59, núm. 20), es conserva una única cópia d'un text poétic, d'au-
tor desconegut, que relata un fet quotidiá i dívertit: la desaparició
d'un pollastre d'un corral i les gestions arbitráries i ridícules que fa el
seu propietari a fi de recuperar-lo. Es tracta d'un text manuscrit en
quart (21x16 cm), de 12 fulls (vint-i-quatre págines), i dos fulls més
que fan de portada i contraportada. Realment són fulls de format foli,
doblegats per la meitat. El paper en el qual s'ha conservat no porta
cap tipus de filigrana o marques d'aigua, i és un paper corrent de bai-
xa qualitat.

El text, Romans nou y curiós sobre un pleyt de un pollastre / que se
li perdé a don Salvador Mas, natural de Elig / el cual se'l demanava per
furt a una neboda segua / que li dien Maria Aznar, també natural de Elig
/ y lo demés que veurá el curiós letor sus& en este any de 1776, escrit a
doble columna en versos heptasillábics, esta dividit en tres parts que

1. Aquest estudi s'ha beneficiat d'una ajuda a la investigació de la IVEI (any
1995, codi 009/054). Vull agrair al personal de l'Arxiu Históric Municipal d'Elx, es-
pecialment a Rafael Navarro, Ana Navarro i Carmina Verdú, l'amabilitat que han tin-
gut amb mi durant el treball de recerca sobre aquest manuscrit. Una aproximació de
carácter divulgatiu a aquest manuscrit, feta només sobre la primera parí del text, va ser
publicada en la revista Festa d'Elx, 49 (1997), págs. 89-97.
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ocupen vuit págines cadascuna, la darrera de les quals no conté cap es-
criptura. El manuscrit, que es troba deteriorat en alguns punts, presen-
ta mutilat en sentit vertical el full quart de la segona part. Així doncs, la
primera i la tercera part del romano es conserven completes, peró ens
manca el darrer full —ens inclinem a creure que tan sois la darrera pá-
gina escrita— de la segona part. Quant a l'extensió, cal dir que la pri-
mera part és la més breu, 259 versos, enfront dels 337 de la segona i
dels 370 de la tercera, que fan un total de 965 versos conservats.

La lletra és clara i no presenta més problemes de lectura que els
purament derivats del deteriorament del paper: forats, margen rose-
gats, taques d'humitat, etc., que aquí i allá tornen imprecises les gra-
fies, alguns mots o simplement aquestes no hi són.

2. EL GE NERE DELS COLLOQUIS

A l'hora d'encetar l'estudi d'aquest text cal que el situem, per
l'estructura, el tema, el carácter jocós i, sobretot, pel seu to

díns el món deis colloquis. Cal dir que amb aquesta denomi-
nació es designa un determinat tipus de composicions, de caire po-
pular o festiu, que al llarg del temps han rebut noms diferents:
romangos, colloquis, tertúlies, raonaments, relacions, converses, co-
bles glossadores, parlaments, diálegs, trobos, etc. La gran majoria són
textos escrits en versos arromangats —l'heptasillab és el vers més
propi del romano—, no són massa extensos, i tenen una tradició que
arranca, potser, de finals del segle xv, amb composicions poétiques
com La brama deis llauradors de l'Horta de Valencia, de Jaume Gas-
sull (1490) o el famós Colloqui e raonament fet entre dues clames, l'u-
na casada, l'altra de condició beata, al qual colloqui s'aplica una altra
vídua. Lo qual, oit per un vellet, fonch descrit per ell lo raonar de quis-
cuna (finals del xv o primeries del xvi).

Com en el cas que ara ens ocupa, aquest tipus de textos han es-
tat designats, inventariats i confosos habitualment enmig deis ro-
mangos pel seu tret essencial de «contar una história», un romano.
Ara bé, a diferéncia d'aquells, els colloquis valencians, que originá-
riament devien estar estretament relacionats amb el romancer en el
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sentit més genuí, impliquen sobretot un acte de diáleg, bé entre els
personatges que hi parlen, bé amb el públic que l'escolta, bé entre
lector i oients. I sobretot, no tener en cap cas un to épic, trágic o
amorós i les dues característiques fonamentals, com ja va remarcar
Ricard Blasco, són el to jocós i la llengua viva, rica i lliure de tota
convenció, l'un i l'altra sempre disposats a provocar la hilaritat de
l'auditori i el lector.'

Malgrat la quantitat de co•loquis de qué tenim notícia, i a pesar
de la seua importancia en la societat valenciana del set-cents i el vuit-
cents, no és exagerat afirmar que ens trobem davant d'un corpus lite-
rari que, ignorat i menyspreat pels homes de la RenaixenÇa i les gene-
racions posteriors per vulgar i groller, gairebé no va comentar a ser
estudiat rigorosament fins fa uns vint-i-cinc anys. Uns investigadora,
com ara Antoni Comas, Antoni Ferrando i d'altres, s'hi han interes-
sat, sobretot, com a poesia i mostra de la pervivencia de la literatura
catalana durant uns regles en qué era evident la manca d'una pro-
ducció literaria culta; Sanchis Guarner o Martí Mestre s'hi han apro-
ximat des del cantó lingüístic; i finalment, d'altres, com ara Rosa Ca-
ñada, s'hi han acostat des de l'interés per la literatura de canya i
cordell. Només Joan Fuster o Ricard Blasco —el seu millor coneixe-
dor— s'hi han aproximat des de la perspectiva d'un prototeatre va-
lencia modern, un enfocament en qué ara no ens entretindrem, tot i
ser, des del meu punt de vista, el més interessant.

Cal dir que aquest tipus de composicions ja corrien manuscrites
durant el sis-cents, i es van generalitzar durant el segle xvui, en bona
mesura a causa de la seua difusió impresa durant la segona meitat
d'aquest segle, com una part més deis textos de la literatura de canya
i cordell (gojos, romanÇos, al•eluies...) i amb un éxit editorial més que
notable. Es, justament, la seua característica de transmissió de noti-
cies i históries més o menys interessades, la que ha permés conside-
rar-los com una mena de protoperiodisme. Segurament, per aixó la
seua popularitat encara va ser més evident durant la primera meitat
d'un segle tan esvalotat com el xix, quan aquest tipus de composi-

2. Vegeu R. &ASCO, La insolent sátira antiga (Xátiva: Ajuntament, 1984), pág.
16.
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cions eren aprofitades per a divulgar o rebutjar determinades causes
polítiques. A partir d'aquest moment, el colloqui inicia una lenta de-
cadencia que s'allargará fins a les primeres décades del nostre segle.
Per a Ricard Blasco, els colloquis, impresos en plecs solts de pagina-
ció recluida i en un format que podríem qualificar de butxaca, per-
tanyen a una producció editorial destinada al consum massiu. Per
aixO mateix, aquesta producció tendeix a ser frondosa i repetitiva,
fins i tot en la temática —no molt variable— i l'estil literari emprat
per l'autor, freqüentment anónim, el qual se sotmet invariablement al
ritme arromancat —que és el de més fácil memorització— sense pre-
ocupar-se en absolut pel fet de manllevar als competidors fórmules,
personatges i estereotips.

A més, segons aquest mateix autor, els colloquis

«No solament van assegurar la pervivéncia de la llengua, sinó també la
continuació de tot alló que acaba configurant el taranná d'un poble. Po-
dem rastrejar-hi els costums, les creences, les maneres de viure, les aspira-
cions comunes, les regles de relació social, els elements llegendaris, els !li-
gan-1s sentimentals o espirituals, els rituals festius...»3

Com ja hem apuntat, els raonaments o colloquis valencians, si
més no una bona part d'aquests, tendeixen clarament a ser repre-
sentats, a una forma o altra de teatre per elemental que aquesta siga.
El mateix Antoni Comas posa com a exemples el Raonament que fan
quatre llauradors de l'Horta de Valéncia al rector de la seua població
sobre haver vist la funció i processó del Corpus de la dita ciutat, en lo
any passat 1758, en lo que u d'ells li llig lo «Misteri del Rei Herodes»
o «De la degolla» vulgarment dit, compost per lo escolá de la mateixa
població en estany 1759, o el fet que el Raonament i colloqui nou de
Nelo el Tripero... de Pasqual Martínez i García fóra interpretat pel
seu autor durant una sessió teatral, o que el famós Quelo represen-
tara des del baleó, en cos de camisa i en cakotets, els colloquis d'Es-
corigüela.4

Vegeu R. BLASCO, O. Cit., págs. 16-17.
Vegeu A. COMAS, Histórta de la literatura catalana, vol. 4 (Barcelona: Ariel,

1981), pág. 724. Els interessats poden consultar la bibliografia final.
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En evidenciar aquest tret de recitació/improvisació pública deis
coiJoquis, cal recordar que quan parlen de co•oquiers hem d'estar
alerta perqué el qualificatiu designa tant els qui escriuen les relacions
com aquells altres personatges que les aprenen de memória, les reci-
ten i, de la seua virtut i gracia en l'elocució, en fan un treball subsi-
diari: van pels pobles durant les festes patronals, les romeries i les dia-
des assenyalades fent riure l'auditori, quasi sempre rural o menestral.
A vegades el colloquier escriptor i el colloquier recitador coincidei-
xen, peró moltes d'altres no.'

D'altra banda, quant a la pervivéncia en catalá d'aquests textos,
cal recordar que Antoni Serrá Campins, en estudiar els entremesos
—un génere que esta emparentat amb un tipus particular de collo-
quis—, 6 ha apuntat que

«malgrat els entrebancs, durant tot el segle xvui i la primera meitat del se-
gle xix, encara subsistia una cena tradició de llengua escrita, mantinguda
no només pels escriptors que continuaven conreant el catalá, sinó també
per I'administració local, els notaris i els escrivans, l'escola i l'església, que
en els seus escrits seguiren emprant el catalá durant bona part de la cen-
túria.»7

segurament, aquesta reflexió pot ser aplicada al corpus que ara ens
ocupa —i de manera particular al nostre	 perqué aquest
no n'és diferent. O, si de cas, no n'és excessivament diferent. Quant
als autors, el mateix Serré Campins escriu,

«són molts els entremesos que posen en evidéncia la cultura deis seus au-
tors per mitjá de referéncies a la literatura, la mitologia, la medicina, la fi-
losofia, la teologia, el dret i la história; per mitjá del léxic i la métrica; per

Vegeu R. GAYANO Li.ucx, «El "Coloqui" y los Coloquieros» en: Almanaque de
Las Provincias (Valéncia, 1949), págs. 75-83, i R. BI.ASCO, op. cit., págs. 55-75.

Vegeu la bibliografia final, particularment, Gayano Lluch, Joan Fuster, Ri-
card Blasco o Rosa Cañada. M'ocupe del tema en estudiar els orígens dramatúrgics de
Bernat i Baldoví en el meu article «L'obra dramática valenciana de Josep Bernat i Bal-
doví i la tradició festiva dels co•loquiers», Quaderns de Sueca, XII (maro 1997), págs.
7-32.

7. Vegeu A. SERRÁ CAMPINS, «Vitalitat i dramatúrgia del teatre cómic breu»
en:[B. Sansano (Ed.)1, Actes del I Seminari d'história de l'espectacle teatral (Alacant:
Universitat d'Alacant, 1997), pág. 71.
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l'ús de l'espanyol macarrónic i, sobretot, per l'ús del Ilatí macarrónic, el
qual sovint reprodueix, contrafá o imita burlescament frases de la litúrgia
católica, de la Biblia i fins i tot d'algun clássic llatí que demana uns estu-
dis previs d'aquesta Ilengua.»8

Tot i que desconeixem els autors de la major part deis colloquis
que ens han pervingut, sí que podem esmentar alguns deis noms que
ens són coneguts com, per exemple, el capellá Pere-Jacint Morlá, el
notan Caries Ros, Josep Vicent Ortí, mossén Bertomeu Tormo
(germá del bisbe d'Oriola, Josep Tormo), fra Pasqual Jover, Joan
Baptista Escorigüela, Caries Leon, Pasqual Martínez, Manuel Civera
o Vicent Clérigues, entre molts d'altres.

Fruit deis que sabien de lletra o deis més analfabeta, aquest és un
genere que ho deu tot a la llengua viva del moment, a la parla del po-
ble, aprofitada sáviament al máxim en els girs, les parémies, els idio-
tismes, els tópics, els equívocs, les contraccions, etc., amb la intenció
de guanyar-se l'atenció del públic, siga per informar-lo, siga per di-
vertir-lo. A més, tampoc no és estrany trobar colloquis amb una mo-
ralitat més o menys edificant.

Cal dir, a més, que —com també ha subratllat Ricard Blasco--
aquest tipus de literatura és la base d'un vast sistema de comunicació
oral. Els colloquis van ser passats de má en má, llegits en veu alta en
les rectories, les tavernes o la llar familiar, quan no recitats i mimats
pels «co•oquiers» a les places públiques, els quals van anar transme-
tent al conjunt de la societat valenciana, especialment a les capes més
populars, una imatge inequívoca i própia. D'aquesta manera, els
colloquis, salvant la llengua, van salvar també, si més no, una part
deis senyals d'identitat del poble valenciá, per molt superficials que
ens puguen semblar.

Un exemple representatiu de tot el que acabem d'exposar és el text
que ara editem, el qual no pretén cap altra cosa que escarnir un mem-
bre de la comunitat que abusa de la seua posició social en atenció al
seu cárrec, i ho fa a partir d'una anécdota probablement inventada o
mistificada, peró que serveix per a riure's d'un element de la societat

8. Vegeu A. SERRÁ CAMPINS, op. cit., pág. 75.
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i•icitana. El personatge devia ser ben conegut de tothom i la primera
pan del colloqui, segurament, circuló amb éxit malgrat que no ens
n'han pervingut més cópies perqué l'autor, que es cura en salut sota l'a-
nonimat, arriba a complir el que anuncia en els darrers versos del collo-
qui: escriure'n una segona part.

Una segona part en qué denuncia l'intent d'un nebot del perso-
natge escarnit perqué la justícia retire les cópies del romatn, 9 cir-
cumstáncia que podria fer-nos pensar en l'éxit real de l'escarni, atén
que l'autor parla en plural deis papers que han eixit contra el perso-
natge en qüestió: romanÇos, gojos, décimes i seguidilles. Un éxit, a més,
que també ve remarcat per una tercera part del co•loqui.'

Tot i que en aquests anys la impressió de colloquis i raonaments
comenÇava a ser general, Elx llavors no comptava amb cap establi-
ment tipográfic i, a més, les possíbilitats reals d'estampar aquest text,
per la importáncia del personatge, devien ser escasses. Així dones, el
romano i totes les altres composicions —si és que mai van existir-
només fruiren d'una circulació manuscrita, local i gremial. Vull dir
que es divulgó entre els homes d'escrivania i, en general, entre els
citans, als quals el personatge de don Salvador Mas no devia ser gai-
re grat, i que es devien divertir molt llegint i escoltant les afliccions
del seu veí, el gasiu i pleitista honorari.

Quant a aquest personatge, partint de la suposició que els noms
siguen reals o indicatius, cal dir que no hem pogut escatir fins ara de
quin Salvador Mas i Llopis o Maria Aznar es tracta, ja que els llibres
genealógics i de matrimonis de l'Arxiu Parroquial de Santa Maria, els
únics conservats, finalitzen a mitjan set-cents. Aixó no obstant, si te-
nim en compte que en la segona part del colloqui l'autor ens parla
d'un nebot anomenat Maties Mas i d'un altre anomenat Xavier Bru-
fau, aleshores podríem identificar aquest Salvador amb Josep Mas.
Aquest era fill de Maties Mas, que el 1699 s'havia casat ¿n terceres
núpcies amb Francesca Llopis.

Tot i que desconeixem de quin dels tres matrimonis de son pare

Vegeu la Segona part..., vv. 9-20.
Cal recordar que els colloquis que assolien un cert éxit era habitual que tin-

gueren segones i terceres parts.
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era fill, sí que sabem que es casó cap a 1727, que estava emparentat
amb els Aznar (í de fet, tenia una neboda amb el nom de Maria), que
tenia un nebot de nom Maties (capellá) i un tercer, marit d'una ne-
boda, anomenat Xavier Brufal. Després de tot aixó, resulta forra ver-
semblant concloure que aquest Josep Mas siga el personatge real que
s'amaga sota aquell Salvador. A més a més, aquest Josep Mas era fa-
miliar del Sant Ofici, igual que altres parents seus més próxims. Així
dones, ens trobaríem davant d'un nom potser fictici, Salvador —se-
gurament per emmascarar la cosa—, uns cognoms correctes, Mas i
Llopis, i una certa preséncia social: la de ser familiar d'una institució
respectada com era la Inquisició."

3. ELS COL•LOQUIS IL.LICITANS

Cal dir que l'Arxiu Históric Municipal d'Elx conserva diverses
mostres de literatura popular que encara no han estat estudiades ade-
quadament. Quant al tipus que ara ens interessa, convé recordar que
Pere Ibarra, en els seus Papeles curiosos, cinc volums compilats entre
1892 i 1905 —en els quals aplega centenars de manuscrits de pro-
cedéncia molt diversa, alguns d'ells originals, d'altres, cópies fetes
per a mans diferents—, inclou el Colloqui de la Merda, que no és ori-
ginal sinó copiat d'algun manuscrit anterior o a partir de la recitació
oral d'algú que el sabia de memória.'

Amb tot, i independentment de la seua originalitat, aquest text i el
que ara editem, encara que sí que són les úniques mostres que conei-
xem de col•oquis i•licitans, no són les úniques de qué tenim noticia. En
aquest sentir, cal recordar que l'erudit valenciá Francesc Almarche
Vázquez, en la seua interessantíssima recopilació de manuscrits Histo-
riografia valenciana, n'inventaria dos més. El primer, el Coloqui que
pasa entre el Mamarracho y Roquet per altre nom Falconet en atenció al

Vegeu el Llibre de genealogies, Sg. 160, Arxiu Parroquial de la Basílica de
Santa Maria (APBSM). Vull agrair a Joan Castaño, responsable d'aquest Arxiu, la seua
i amabilitat a l'hora de realitzar-hi les meues consultes.

Ara no puc entretenir-me en aquesta qüestió i només apunte el tema, que es-
pere poder desenvolupar en l'edició que prepare d'aquest
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gran Refresch y Ball celebrat en Elig en casa de don Benito Ruiz per la
benvenguda de ses señors sogres en 14 de gener de este any 1778, que se-
gons Almarche es tracta de la

«Crítica de un Sarao o fiesta dada en casa de Doña Úrsula Perpinyá y en
la que se describen detalles del festín y baile con todos los enseres, pastas, va-
jillas y adornos que allí se ofreció a los convidados y los disgustos que oca-
sionaron algunos olvidos».

El segon ens és presentat com el Casamiento de doña Marta Sara-
via. Romance pintoresco, escrito en valenciano, dando cuenta de un cé-
lebre casamiento que se efectuó en Elche en el año 1778 entre doña Ma-
ría del Pilar Saravia y Llanos y don César Capdevila, i ens és descrit
com

«Manuscrito curioso para conocer las costumbres patriarcales, usos y
modas de la época en uno de los pueblos importantes del Reino de Valencia,
como és la Villa de Elche en la provincia de Alicante».

Almarche dóna la transcripció deis primers quatre versos del
comernament i l'acabament deis dos colloquis, i així podem saber
que tots dos estan escrits en catalá, i que és lícit pensar que en el pri-
mer parlen dos personatges i en el segon un de sol. Creiem que no és
una exageració afirmar que és molt lamentable la pérdua d'aquests
dos textos que, arnb el to viu i lliure que caracteritza els colloquis, ens
descriuen la societat iFlicitana i l'estat del catalá a Elx a finals del set-
cents.

I diem pérdua perqué Almarche, que sempre indica la localitza-
ció física deis manuscrits, anota que tots dos pertanyen a la seua bi-
blioteca particular. Aquest erudit faltó el 1927, i ja fa anys que cerque
dades sobre on pogué anar a parar la seua valuosa biblioteca i, parti-
cularment, aquests dos manuscrits, i fins ara no n'he sabut trobar cap
notícia positiva, ni de cap altra mena.

13. Vegeu F. ALMARCHE VÁZQUEZ, Historiografia valenciana. Catálogo bibliográ-
fico de Dietarios, Libros de Memoria, Diarios, Relaciones, Autobiografás, etc., inéditas, y
referentes a la historia del antiguo Reino de Valencia (Varencia: Imp. de «La Voz Va-
lenciana», 1919), págs. 393-394.
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Justament, peró, durant el mes de juliol d'enguany, el diari Le-
vante de Valéncia'reportava la noticia de la suposada aparició de la bi-
blioteca d'Almarche, la qual sembla que va ser venuda a una institu-
ció privada valenciana pels hereus de l'erudit, dos anys després del
seu traspás, el 1929, i fins ara ha romas tancada en unes dependéncies
i sense ser catalogada. Ara veurem qué en queda, qué és el que no ha
desaparegut, qué és el que no s'ha menjat la humitat i altres calami-
tats. Confiem que aquesta será catalogada aviat i rápidament posada
a disposició deis investigadors.

Anécdotes a banda, en confrontar les dates del manuscrit que ara
presentem (1776) i la d'aquests dos (1778), no ens semblaria gens es-
trany que tots tres foren d'un mateix autor, fet que de moment no po-
dem confirmar. Si mai cap investigador/a localitza aquests dos ma-
nuscrita, a banda de poder acarar-los amb el nostre i confirmar o no
una mateixa autoria, tindrem tres valuosos textos de la nostra litera-
tura setcentista que, des d'ara, ens han de fer revisar els límits geo-
gráfics que avui ara teníem del món deis co•oquiers. També, peró, i
sobretot, tindrem tres testimonis impagables de la vitalitat i riquesa
del catalá de finals de set-cents al País Valenciá, els únics tan tardans
coneguts a Elx i els més meridionals de tots els Paisos Catalans. Uns
documents lingüístics de gran valor per als nostres historiadors de la
llengua, és cert, peró també uns documents humans de com era l'Elx
de finals del segle

4. AUTORIA

Igual que passava amb la majoria deis co•loquis burlescos, satí-
rica, erótics o polítics, el nostre autor amaga el seu nom sota l'anoni-
mat. No obstant aixó, al llarg deis quasi mil versos que sumen les tres
parts del text, hi podem espigolar algunes dades que si bé no ens per-
meten identificar-lo, sí que ens permeten situar-lo en un estrat social
determinat. Així, amb la simple lectura del manuscrit, se'ns fa evident
que aquest, encara que poguera ser un escriptor passavolant, sabia de
lletra i la sabia bé. Si més no aixó es desprén de la cal•igrafia, l'orto-
grafia i el catalá del text, forra acurats.
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Un segon element que cal tenir present és el seu nivell cultural,
que s'evidencia en els coneixements literaris, les referéncies repetides
a l'obra de Cervantes, El Ingenioso hidalgo don Quijote, a la Bíblia o a
diferents tractats de dret.

Aixó ens porta a un tercer aspecte, el coneixement que demostra
l'autor del món de les lleis: plets, sumaris, referéncia a altres advo-
cats, escrivans i notaris; el coneixement directe de l'entorn de l'Au-
diéncia de Valéncia, les expressions fetes i els termes jurídics en es-
panyol, etc.

I encara hem de fer notar el coneixement que l'autor evidencia de
la societat i•licitana de l'época. Més amunt ja hem fet referéncia a l'exis-
téncia versemblant dels nebots del protagonista del colloqui. Peró és
que a més, segons el padró de 1780 conservat en l'Arxiu Históric Mu-
nicipal d'Elx, a la pina de la Mercé vivia una tal Maria Aznar, i en el
carrer de l'Alpuxarra, un tal Maties Mas; i encara, un tal Amaro Es-
tevan (vegeu III, vv. 11-64) vivia en la Corredora, carrer en el qual vi-
vía també un tal Josep Ganga (vegeu II, v. 221), escrivá de professió.
Finalment, en l'inventari de notaris i escrivans locals elaborat per
Pere Ibarra, existeix un Josep Gómez i Galbis (III, v. 67), que fou no-
tare a Elx entre 1765 i 1806; i el Velasco tan repetidament esmentat,
com ja explique en nota, va ser alcalde major o governador de la vila,
i d'altres llocs del senyor entre el gener de 1774 i el maig de 1777.

És per tot aixó que el nostre escriptor és un autor culte i que pel
seu coneixement del dret, més que un simple religiós, devia ser un ad-
vocat, escrivá o notare dels que exercien el seu ofici a Elx en aquests
anys. I encara que no podem demostrar-ho, no ens estranyaria gens
que l'escriptor s'amagara sota el malnom de Tauladí, un advocat es-
mentat en dues de les parts del colloqui, peró sobretot en la tercera
(III, vv. 248 i ss.). Com a mínim resulta versemblant que, emmascarat
sota aquest malnom, l'autor passara revista a la professió i als seus
veins. Si més no, de tots els personatges de la professió que hi aparei-
xen, ens és presentat com el més viu i és el que ix ben parat de tota la
burla. Ara bé, es tracta d'una simple hipótesi d'autoria que, fins ara,
tampoc no permet identificar aquest Tauladí.



290
	

GABRIEL SANSANO

5. CONCLUSIÓ

Per acabar, cal dir que per problemes d'espai hem hagut de triar
entre l'edició del text o l'estudi lingüístic, traint així els objectius ini-
cials de la comunicació. Hem cregut que era més urgent posar a
l'abast de tots els historiadora de la llengua i la literatura catalanes un
text que, com ja he apuntat adés, per diverses circumstáncies alienes
al mateix colloqui i al seu autor, esdevé d'un interés de primer ordre.
Aquesta notorietat no ve determinada només per la seua data, la pro-
cedencia geográfica, els trets próxims a la llengua co•loquial o estar
foro allunyat del catalá encarcarat i residual dels textos administra-
tius, sinó també per la mateixa riquesa de la llengua que el text reve-
la i perqué ens trobem davant de l'únic testimoni d'aquestes caracte-
rístiques que coneixem en la part més meridional del País Valenciá
del segle xvin. Es per totes aquestes raons que aquest Romans nou y

curiós... esdevé un document d'una importáncia, cree, extraordinaria
per a poder conéixer de primera má la salut i la riquesa del catalá d'u-
na zona geográfica on, amb el prejudici d'observar-la des dels nostres
dies, podríem pensar que el catalá al segle xvitt era una llengua gaire-
bé ignorada. L'estudi lingüístic pertinent, o la seua simple lectura, re-
velaran tot el contrari.

Una altra qüestió no menys important pera la cultura illicitana és la
informació que es pot pouar en aquests versos sobre la composició so-
cial, les referéncies culturals, onomástiques, toponímiques i comunitá-
ries sobre l'Elx de l'últim terÇ del segle xvm, fins ara tan desconegut.

Queden totes aquestes qüestions per a un segon estudi, el qual,
necessáriament, haurá de ser complementat, si algun dia apareixen,
amb les dades que ens puguen fornir els altres dos colloquis reportats
per Almarche, esmentats més amunt.

6. TRANSCRIPCIÓ I EDICIÓ DEL TEXT

En el moment de realitzar la transcripció del text, i a diferencia
de la presentació divulgativa de la primera part a qué hem fet re-
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feréncia en la nota 1, hem sigut escrupolosament fídels al manuscrit,
i només hi hem permés fer servir les convencions filológíques habi-
tuals en aquests casos: diferenciar clarament u/v, i/j, desfer les abre-
víatures (Dn.>don, qe.>que, Mn.>mossén, etc.), regularitzar de l'ús
l'apóstrof, l'accentuació, l'ús de majúscules i minúscules, la puntua-
ció i el guionet segons les normes de l'ortografia moderna.

Tot i que és un criteri discutible, hi hem fet servir el punt volat
per a desfer l'aglutinació de la tercera persona del verb haver-hi, que
en el text apareix com ya, i que he transcrit com y-a.

D'altra banda, hem respectat en tot moment el vocalisme i les par-
ticularitats morfosintáctiques i léxiques del text. Quant a l'aparat crí-
tic, cal dir que hi hem introduit aclariments de tres tipus: a) aquells
mots o expressions que podíen ser de difícil comprensió per a un lec-
tor modern, amb una atenció particular a la terminología jurídica,
conseqüéncia lógica del que he explicat en les conclusions finals; b)
algunes referéncies de carácter históric, cultural o geográfic derivades
del marc local d'Elx, i c) aclariments sobre les grafies o l'estat del ma-
nuscrit.

Finalment, hi hem introduit, entre claudátors, aquells elements que
hem considerat que milloraven el sentit del vers i el feien més intel•-
gible per a un lector no especialitzat.

GABRIEL SANSANO

(Universitat d'Alacant)
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APÉNDIX

Romans nou y curiós sobre un pleyt de un pollastreque se li perdé a don Salvador
Mas, natural de Elig, el cual se'l demanava per furt a una neboda segua que
li dien Maria Aznar, també natural de Elig, y lo demés que veurá el curiós

letor, suseit en este any de 1776.

Tot lo món perdone y calle
que vaix a fer un romans

5 sobre un pleyt que a suseit;
el més redícul y estrafi,
sobre uns actes de un pollastre
que un señor juge forma;
y per a tenir acert
en una empresa tan gran
demane que me asestixquen

10 águiles y gavilans,
els patos, ganzos y Roques
les blanques i y papagalls,
y tot animal de ploma
com no siguen escrivans.

15 Vaix, pues, a contar la istória
en tots los péls y señals.
Don Salvador Mas y Llopis,
fill de Elig, per nost[r]es pecats
en ínfules de Honoran2

20 en oripell togat,
diuen que va pedre un poll,3
no del cab és el, ni cap
perqué era un pollastre roix
que del corral se escapá.

25 ¿Qui[n] sant no se aturdix
de esta desgrácia fatal:

haver perdut un pollastre?
¡Asó no es pot aguantar!
El Honorad, que estava

30 en un sentiment tan gran
com si li agueren a ell pres
les figues de la heretat,
féu totes les dilichéncies
que es pug[u]en imachinar:

35 es desvela per dos nits,
va a saquechar els corrals,
rechistrava les llocades
fea oferimens als sans,
y asta un pollastre de cera4

40 va prometre al Hospital,5
en tal que compareixcluera
el seu roix y derrabat.
Sols el traure ex-comunió
pense que li va faltar.'

45 Perú tot fon per demés,
fon inútil el treball.
La segua ama congoixada
no parava de plorar
sabent que de la soldadas

50 el pollastre a de pagar,
com fa sempre que h trenca
alguna casola o plat.

Aquest mot és de lectura confusa en el manuscrit pel deteriorament del paper.
Honorad: Qui té el títol o honors d'un cárrec que no exerceix (DCVB).
Poll: Aquest joc entre pollastre i poll es repeteix també més endavant.
Exvot.
En aquesta época l'hospital estava situat en la Corredora.
Sense coa.
En el manuscrit apareix ratllat el vers següent, «la segua ama congoxada», que,

com podem comprovar, és reintrodu'it dos versos després.
Soldada: Sou.
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Volgué, pues, pegar revista
als cor[r]als del veinat,

55 y comensant el rechistre
per casa de Maria Asnar
va veure tots los pollastres,
toca les crestes y paps,
alzá rabos, mira peus

60 y asta els crepons 9 rechistrá,
y no obstant que el que buscava
era roix y derrabat,
es tira sobre uno negre
que per furt va demanar.

65 La Maria, que no pot
sufrir que li lleve el gal1,
se alza de cozes en el ama
que a trompá y fil se n'aná.
El Honorad sabent

70 bo l ° soseit del fraás,
aquí la de San Quintín:
es revestí de togat,
patechava com un bou
se arrapava desgreñat,

75 determina posar pleit
parlant per paper sellat,1'
encara que li costara
gastar-se els trenta reals
del arrendament que féu

80 de les bacores enguañ.
Li aconsellen [que] no pleyteche,
lí dihuen [que] u deixe estar,
pues la senténcia de Amaro
encara está cho[r]ant sane,

85 y que per a netechar-se
són menester alguns añs
perqué alió de lo acordado,
que en la senténcia es mana,

és amare com una fel
90 y difícil de tragar

per a alguns que no u comprenen,
peró yo bé u sé per clan
També li feren present
que els abogats no voldran

95 patrocinar-lo en sa causa
perqué estan ben escarmats;12
per cárrega consegil
potser que vullg[u]en turnar
peró portar-lo uno soles

100 no u tinga aixó que pensar,
perqué treballar de bades
a ningú pot agradar.
Peró no ya que parlar-li
pues diu que vol pleytechar

105 y que en les mil y cinc-centes
el pollastre a de parar.
Señores, yo no u estrañe:
el disgust és natural
perqué guardava el pollastre

110 per a el estiu en anar
a bañar-se a Santa Pola.
Perqué enguañ no vol menchar
les padelletes i 3 de migues
que menchava el añ pasat.

115 Ya voran enguañ com gasta,
a fe que no es burlaran
contant el cas del capó
que per tres dies seg[u]its
en la olla va posar,

120 retirant-lo cada dia
hasta que el hoste aplegá.
Aquí omitichc la chunta
que de theólecs forma
per a veure si el capó,

Crepó (o copró, corpó o carpó): L'os que forma l'extremitat inferior de l'es-
pinada. En les aus, extremitat movible on estan les plomes de la coa (DCVB).

Sic. Segurament cal Ilegir lo o bé [lo].
Paper sellat: Plet.
Escarmat: Adj. ant. Escarmentat [(DCVB, Derivat d'escarment (DECLC)].

13. Tot i que és possible que es tracte d'un arcaisme, ens inclinem a pensar que
es tracta d'una ultracorrecció i cal llegir-hi paelletes.
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155

160

165

170

175

180

125 sent dichuni, es pot menchar.
¡Que hasta estos termes apleg[u]e
de don Salvador la ruindad!
No és menester que ningú
el combide a refrescar,

130 bones caixes té de sucre
si les volguera ensetar,
y Vizen Dies li[`n] guarda
algunes en Alacant.
Perú no deixen de vista

135 el pleyt que és a acomenzar:
Aná pues el Honorari
al Governador 14 buscant,
posa pediment 18 en forma
y agrament es querellá.

140 Confús el Governador
al veure un pleyt tan estrañ
busca tot lo cos del dret,
fulla en fulla reigistrá,
al Bovadilla y al Vinio

145 els textos de Justiniá,
corregué totes les lleys
de Toro y munisipal,
repasa les de Partida,16
perú no pogué trobar

150 que parlaren de pollastres
en ninguno deis tratats.
No obstant, maná al aguacil
que h portara Iligat

el pollastre a la presó,
lo que al punt eixecutá.
Perú me acaben de dir
que el Governador trata
al pollastre com a hidalgo,
pues per presó li dona
una sala de sa casa;
si h donaren segó
no se me a comunicat.
Es va rebre la sumaria l7
a preséncia del pollastre,
que estava tan afrontat
que ni encara se atreví18
siquiera a cacarechar.
Compareixen testimonis
per la unat altra part,
y Velasco l dona un acte
que per lo ben acertat
no era capás Sancho Panza"
de una providéncia tal.
Féu tornar al aguacil
el pollastre a son corral
per veure si els compañers
li picaven com a estrañ;
perú suseí que tots
se uniren com a chermans
y el pollastre de content
es posa luego a cantar.
En esta gran rebolica

Elx aleshores era una vila que pertanyia al duc d'Arcos i per tant ací cal llegir
alcalde major per governador, representant a tots els efectes del senyor del lloc. En
aquest moment l'alcalde major era Francesc Velasco, que apareix esmentat més enda-
vant.

Pediment: Terme jurídic pres del castellá, pedimento, petició, i especialment
la que es fa per escrit a un jutge (DCVB, DUE).

Es tracta de diferents tractats recopilatoris de lleis, entre els quals hi ha Las
Partidas d'Alfons Xé de Castella (ca. 1295-1312) o Leyes de Toro (1505).

Sumária: Procés escrit (DCVB).
El manuscrit, segurament per error, repeteix dues vegades el vers.
Francesc Velasco i Ferrandis, alcalde major d'Elx entre gener de 1774 i maig

de 1777. Vegeu també la nota 14.
20. Sancho Panza: Allusió a l'actuació com a governador d'aquest personatge de

Cervantes, en la segona part de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha (cap.
XXXII i ss.).
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el aguacil se trobá
y equivocant el pollastre

185 de un atre va tirar má,
y el torna al Governador
com se li havia manat.
Maria, no satisfeta
del experiment pasat,

190 prengué dos pollastres més
que va embiar de contat
al señor Governador
per a poder cotechar
y veure qual deis tres era

195 el pollastre del pecat.
Estos dos, com no tenien
la hidalguia del pasar,
en les presons de Palácio
quedaren aseparats.

200 Si els carregaren de ferro
no se me a comunicar.
Continua la sumaria:
corre el pleyt a foc y sane
y hasta setse testimonis

205 anaren al tribunal,
quant en casa de Pilatos
sois dos se'n varen trobar.
Per última providéncia,
el Governador, cansat

210 de veure un pleyt tan pollós,
que es chuntaren, va manar,
en un rogle els tres pollastres
com si agueren de bailar,
o de chugar al anell

215 o a altre choc semechant,
y que els testimonis entren,
hu a hu, a declarar;
més sempre en la precaució

de mudar en quant en quant
220 els pollastres de son lloc,

que els anaven aoixant21
dien-los ande la rueda.
Vecham en qué pará el hall:
fetes Lotes estes proves

225 y estant a punt de fallar22
va acudir el Honorari,
dient que volia ampliar
la prova, y també Maria
no es descuidava de instar.

230 Per últim ixqué senténcia:
que es posen en llibertat
als pollastres, absolvent
de costes a les dos parts
per haber probat la acció

235 ambes a dos per igual.
Este és el pleyt del pollastre
tan ruidós y celebrat
y que sols don Salvador
era capás de posar.

240 Agraixca certa caixa
de or que va regalar
en tem[ps] passat, que si no
se'n aguera recordat.
Mes deixem al Honorad

245 que es divertixca canzat
ficat en un barracó
y chiulant en un reclam
bella manada de guales,
que la primer nit plega,

250 perú que óbriga els ulls
sinó quedará enviscat.
Aquí dóna fi la história,
aquí se acaba el romans,
aquí el poeta Juan Caga`3

Aoixar (o ahuixar): Espantar o fer fugir algú amb crits o amb moviment d'a-
menna. Etim: format per onomatopeia damunt el crit ;fa! que se sol emprar per fer
fugir certs animals (DCVB).

Lectura insegura del darrer mor.
23. No he sabut localitzar cap referéncia a aquest personatge. Aixó no obstant,

era habitual que els co•loquis, sobretot els anónims, aparegueren signats per noms es-
catológics. D'altra banda, també por alludir a qualsevol personatge d'entremés, del ti-
pus del conegut i celebrat Juan Rana de Q. de Benavente.
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255 suplica en gran umildad
que li perdonen les faltes
que li achen encontrat,
que cuidará de emenar-se
en el altra segona part.

FIN

SEGONA PART DEL ROMANS
DE DON SALVADOR MAS

Quant no pensava en roman[slos
y estava més descuidat
aguardant ixquera el colp
del pollastre selebrat,

5	 molt Ilun[t] de donar al públic
ni pensar en segon part,
em veix obligat a fer-o
y tirar la roba al mar,
perqué a mi no em fará por

10	 ni mossén Mathies Mas
instant al Governador
per a els papers replegar
que an eixit contra son tio,
el Honorad o togat.

15	 ¿Qué pretén mossén Mathies?
¿Voldrá azotar al romans?
¿Voldrá que penchen els goix?24
¿O pretén empresonar
les dézimes, seguidilles

20	 y altres papers semechans?
¿Per ventura estos papers
han fet més que relatar
les hazañes de son tio,
gastos y prodig[allitats?

25	 Pues, ¿qui li diu que derroche?

¿Per qué no guarda el capital?
Si no vol perdre el pollastre
que tinga el corral tancat.
Peró siga lo que vullga,

30 perdone'm el capellá,
perqué la má está empeñada
y allá va la la Segon part.
Yo podia, des de luego,
per a no ser sensurat,

35 no demanant asisténcia
y al ceremonial faltant
que acostumbren els poetes,
per la asisténcia clamar
deis Dotse Pares de Francia,

40 de Oliveros y Roldan,
la Reyna Micomicona
y asta el mateix Preste Juan2,5
Sancho Panza, Miratornes,
tots suchectes abonats.

45 Peró, ¿a qué tota esta arenga,
súpliques y besamans?
Deixem-se'n de ceremónies,
fora cumpliments y al gra.
Ya diguí, pues, com Velasco

50 falló, com tot lo món sap,
y que la senténcia fon
hermofodrita y neutral
sent fortuna del Pollastre
no parar en la Arzenal.

55 A vista de asó, Maria,
molt enfadada quedá
perqué tocar-li el Pollastre
eixe és pecat reservat,
y fen-se cárrec que el pleyt

60 era tot sobre un pardal
se ampará del Tauladí,26
el que com sempre bolant

Gojos.
Noves al•usions literáries. Els tres primers noms provenen del món deis lli-

bres de cavalleria, tot i que també són esmentats repetidament —igual que el Preste
Juan— en el Don Quijote ..., d'on provenen els altres personatges, amb les correccions
següents: Micomicona és princesa, no reina, i la ventera és Maritornes, no Miratornes.

26. Tauladí: Segurament malnom real del personatge al1udit sota el qual l'autor
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introduí apelació,
encara que no a lugar

65 li donaren per resposta.
No per aixó desmayó,
per més que el apercibiren
es va riure, no féu cas,
ans bé, prengué testimonis

70 y luego al istant bolá
el a chiular a la Audiéncia,27
lo que fuere sonará.
Allá pucharen els actes,
no en traslado, orichinals,

75 y yo crec que les resultes
seran de les més fatals.
Velasco bé u manifesta,
sois en la cara que fa.
Quant es va vore en la Audiéncia

80 un pleyt tan desgavellat
per totes les cicumstáncies
¿qui és capás [d'] imachinar
la risa y rumba que féu
tot aquel recte Jusgat?;

85 ya es pasmaven de Velasco
que admití una causa tal,
ya es burlaven de Don Polis,
que així varen batechar
al Señor Don Salvador,

90 pleytechador afamat.
Pero se aumenta la riza
quant veren la primer part
del meu romans alguns juges
que yo no vull nomenar,

95 perqué aló de Santa Pola
els va fer un eco gran.
Peró segons se m'a dit,
intentaren acordar
per pródigo al Honorari

100 y per tan despinfarrat,28
posar-li un procurador
que el deguera governar
o que sa muller gastara,
que será més acertat,

105 que bé sap de economía:
no vol a bulto y grapats
posar al foc les chentilles,
primer les a de contar,
bien claricas y que cundan,

110 este és sempre el seu cantar.
Peró reprengam el fil
no nos ixcam del regat.
El Honorari, sabcnt
que sa neboda apela,

115 ix pronte de la barraca,29
mes ixqué tan canechat
de la fresqueta de Rios3°
que tota la pell muda;
y después de satisfer,

120 yo no sé com, els chornals
als obrers que treballaven,
que algo agué que disputar,
aparellO la berlina
y a Valencia se n'aná

125 en les segues mutes groses
perqué bé les sap cuidar.

emmascara el nom real del personatge, un advocat. També hi ha la possibilitat que siga
un pseudónim del mateix autor del romano, sobretot per les allusions posteriors. Part
III, y . 247 i ss.

Lectura insegura del darrer mot.
Despinfarrrat: Despilfarrat (DCVB).
Barraca: Segurament, més que a la vivenda habitual, fa referéncia les barra-

ques que els il licitans plantaven a les platges de Santa Pola —llavors terme municipal
d'Elx—, durant l'época estival, a la qual ja s'ha fet referencia en els versos 1, 110-121.
Segurament ens trobem davant de la primera noticia coneguda en aquest sentit.

El mot final del vers sembla ser ríos, tot i que també pot tractar-se d'una abre-
viatura que no sabem llegir.
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La herba pucha a la sala,
de ningú se vol fiar,
pues ni encara les gallines

130 se la an de poder picar
que li'n toquen ni un manoll
posant-la sempre baix clau
en la sala o en la dispensa
com si fóra un gran regal

135 de chorisos o pernils
o altra cosa semechant.
Respecte al gasto que feren
les mules en el ostal
la ració fon algo curta

140 perqué el criat, escarmat,
se'n record de Albatera
quant ixint a cortejar
a la de Pardo, que novia
venia en un tren 	 gran

145 y avent gastat un sou de herba
no se'l va voler pagar,
ans bé, el féu anar al cura
per a poder-lo cobrar.
Es detenia en el gasto,

150 procurava replegar
alguns grapats de granzons32
els pesebres repasant;
peró siga lo que vullga,
el viache continua,

155 grácies a Déu, sinse cólica"
perqué és parco en el menchar.
Bé és veritat que si el gasto
corre per estraña má,

ompli molt bé la barchola34
160 y dihuen no li fa mal.

Té alguns budells de reserva
que no se omylin en tot llans
y que chamay 5 se deslliguen
sinó en estar combidat.

165 Mes, com és tan vergoñós
no se atrevix a menchar
fora casa de gorron,
ell maitex a de gastar.
Testimoni, un relichós

170 que el acompaña a Alacant
a fer cenes dilichéncies,
y apenes oí el reclam
que tocaya al refetor
luego se li embar[r]era,36

175 y encara que el relichós
estava en convent estrañ
e sens tenir prevenció,
fon precís fer-lo queda;
va menchar de mogolló

180 com sempre ua [a]costumbrat.
Queda, pues, tan agrait
per haber-lo tret del fanc
que tornan-se'n els dos chunts
y en la casa habent parat

185 del Honorari, que víu
prop del convent, no molt llarc,
conversaren un gran rato,
peró, sobre refrescar,
com és tan mal per a el pit,

190 ni tan sois es va parlar.

Tren: Pres del francés train (action de trainer), segle mil, que segons Coromi-
nes ja s'usava a finals del xvm amb el sentit de bona aparenta o luxe (DECLC).

Granzons: Residus de palla que deixa el bestiar dins de les menjadores per-
qué els troba massa durs (DCVB).

Colica: Cólic (DCVB).
Barjola: Panxa (DCVB).
Chamay: Mai.
Embarrerar: Circuir l'enemic impedint-li la fugida o retirada (DCVB).

37. Menjar de mogolló: Segurament pros del castellá en el sentit de menjar de
franc a costa d'un altre. És important aquest matís perqué ens aclareix el sentit del
vers. Vegeu DUE.
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El frare volia veure
en que parava aquel ball
y si acás, per cumpliment,
el combidava a sopar.

195 ¿Al Hospital perde files?
¡Ay, frare, ben apañat
quedarás si no acudixes
a ora de comunitat!
Tocaren al refetor

200 y el Honorad al istant
li digué: «Pare, cuidado,
que ya an tocat a sopar»,
peró el frare féu el sort
esperant asta el remat.

205 Tocaren a segon taula
y el Honorari, asustat,
h digué tot ple de puses:
«Córrega, Pare, que una
alma tienes y no más.»

210 Vista la poca vergoña,
el frare se arromangá
y es ficá en lo refetor
pegant quatre porigalls 38

y tement no fóra cosa
215 que li embargara el sopar

o volguera que partiren
els dos com a bons chermans.
Es coneix que el pobre frare
no coneixía el pardal,

220 peró a mi, per lo segur,
que no me aguera engañat.

Yo no sóc com Pepe Ganga,
que també el ficá en lo Has
en casa de Cañizares

225 quant la bata aná a comprar.
Si volen saber el qüento
pregunten-se-u y u salan,
voran qué correduría
Don Salvador li trama.

230 Yo sé lo que en la Albufera,40
en certa ocasió, pasá
en Nicola el carnicer,
que allí se estava bañant.
Este, que és més chenerós

235 que el Honorari apretat,
per política, una volta
la taula li franquechá.
¿Peyó qué va suseir?
Deu dies la disfruti:

240 el regalá de potenti,
li va menchar un costat,
y per a la despedida
casi en tot arremaza:41
hasta pebreres, tomates,

245 olles, cazoles y plats,
cullerots y culleretes
en la galera42 embarcá.
Allí es menchá el millor peix,
¿peró saben qui el pagá?

250 Don Pedro Leguey, si vol,
o contará per lo ciar;
per cert, li estagué ben cara

Porigalls: Tot i que la lectura és insegura, pot tractar-se de la paraula caste-
llana perigallo, Pellejo que con exceso pende de la barba o de la garganta y que suele pro-
ceder de la mucha vejez o suma flacura (DRAE).

Correduria: Estipendi amb qué es retribueix el treball del corredor de co-
meN (DCVB).

Albufera d'Elx: Antigament, l'espai d'aiguamolls i saladars que actualment
ocupa la part més meridional del terme municipal conformava una albufera natural
que, en época de pluges, s'obria a la mar a través de les salines.

Arremassar: Tot que és possible la que calga Ilegir-hi arrematá, m'incline a
pensar que fa referéncia a remassar, arreplegar, emportar-se les coses arreu (DCVB).

42. Galera: Carro o cotxe gran de quatre rodes, generalment cobert amb una
vela sostinguda per ares de fusta (DCVB).
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la esquela que li doná.
¿Que asó fasa un Honorari?

255 ¿Que així se porte un togat?
¿Diguen-me si encara Caco
era capás de atre tant?
En un home sinse fills
¿que cápia tal ruindat?

260 Mes no ya que condenar-lo
tan de presa, anem a espay,
és menester fer chustícia.
Oixen43 la raó que fa:
és cert que es trata en miséria,

265 que li té por al gastar,
que en menchar és tan medit
que cree que el budell cular
les semanes se li pasen
que ningun paper li fa.

270 Peró, per a dos nebots
diu que procura alforrar.
Nebots, no sigau tan bovos,
no vixcau tan engañats,
tireu-lo pronte al carrer,

275 mireu que és un matacá"
que com no vol llogar casa
vos procura embabucar. 45
De un home que a sa neboda
atropella a foc y sane

280 sols per el vil interés
de un pollastre derrabat,
cosa encara nunca vista,
¿qué teniu que esperanzar?

A tots los demés nebots
285 mireu com els a tratat.

És veritat que en el dia
corre ya en Xabier Brufau,
peró tots saben la causa
y fon perqué li dona

290 dos galerades de pedra,
que en donar-li ya fa pau.
Nebots, pues que no voleu
desengañar-vos, sapiau
que no pasaran molts mesos

295 que vos asente la má.
El tems será testimoni,
així o e pronosticat.
Peró tornem al viache,
ya és la disgresió molt gran.

300 Prop de Valéncia el deixí
y encara el vull alcanzar,
correré pues per la posta 46
encara que em coste anar
bolant com un avió47

305 o en Clavileño48 montat.
Aplegá, pues, a Valéncia
Don Miséria ben cansat,
comenzó a fer dilichéncies,
buscava empeños baix má,

310 desempedrava carrers
corrent plazes y mercats,
sols en el Trench49 no a vullgut
per ningun títul entrar,
perqué en veure algun pollastre

Oixen: Y persona del plural del present de Subjuntiu.
Matacá: Pedra manejable cómodament amb una má. Compost metzinós per

matar els gossos (DCVB)?
Embabucar: Enganyar amb bones paraules (DCVB).
Córrer per la posta: En el servei de comunicacions fet amb cotxes, el lloc on

es feia parada per canviar els cavalls; el servei mateix, i els cavalls preparats al dit lloc
de parada per a viatjar de pressa. Anar a la posta: anar molt de pressa (DCVB).

Avió: Falzia, ocell que fa niu en el forat de les penyes (DCVB). Segurament,
mot pres de l'espanyol (DECLC).

Clavileño: Nova referéncia a l'obra de Cervantes, ara a II, cap. XLI.
49. Trenc (Carrer del): Nom d'un carrer de la ciutat de Valéncia, corresponent a

les proximitats d'un portalet anomenat del Trenc que existia devers la Boatella (DCVB).
Es comunicava amb el Mercat i era freqüentat per gent molt diversa i poc de fiar.
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315 luego es posa com un drac.
¡Ni del gall de la Pasto
se'n volguera recordar!
Per últim, entró en la Audiéncia!
¡Qué corruixes, 51 qué treballs!

320 Eren tals les agonies,
aflixió y susto mortal,

que sinse ningun servisi
es convertí en llibertat.
Lo que toca a la senténcia

325 encara no se a donat,
peró yo, per recosmecos,52
la vaix a profetizar,
vecham si adivinaré
com la burra de Balam.53

330 Al Amaro, que respecte
la toga que és molt del cas
y a més de aixó lo acordado.
Ya estem en altre barranc,
¡ ya són dos els acordados!

335 Per a Don Salvador Mas,
que del apercebiment
se absolga el Don Pasqual
per si atas 	
la ploma s 	

340 que modere alg 	
y que no cante 	
Per lo que toca al po 	
no estiga més que pa 	
Yo per ara no sé res

345 peró així o e barruntat 	
o si yo em trobara 	
com habia de 	
esta fora la 	
que tenia el 	

350 Que prenguera Ve 	

la jaca per a mar 	
pues quedar-se 	
així no se d 	
Al Ho 	

[En comparació amb la darrera página
escrita de la Tercera part, cree que, en
total, a partir del vers 337 hi manquen
entre 25 i 40 versos]

TERCERA PART DEL ROMANS
DE DON SALVADOR MAS

Encara que no estic cert
si en el altra segon part
vaix prometre la tercera
deis romansos comensats,

5	 més per certes circunstancies
que se me an comunicat,
e determinat en esta
traure a la madeixa el cap,
peró per dir-les de una

10	 en tot los péls y señals.
En la vila de Elig, señores,
patria del refeit Mas,
habita un Señor Don,
és dir un medecinant,54

15	 este té per nom Amaro,
Esteve és apellidat,
el que segons tinc entés
estava un poc encontrat
en el Señor Honorari

20	 per un pleyt ya sentenciat.

Gall de la Passió: Referéncia a les negacions de Pere. Vegeu, per exemple,
l'Evangeli segons Lluc, 22, 54 - 62.

Corruixes: Corregudes, precipitació per a fer una cosa (DCVB).
Recosmecos: Romanws, embolics, coses poc clares (DCVB).
Balaam: Referéncia al profeta Balaam (La Biblia, Nombres, 22, 20-35).

54. Medecinant: Segurament amb el sentit de medecinaire, el qui prescriu o apli-
ca remeis sense esser metge (DCVB).
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Anaven el dos un dia
per lo carrer Ample avant,
el hu darrere del altre
com a sis pases de llarc,

25 encontraren una dama,
muller de cert escriyá,
la que se'n anava a misa
per ser dia de guardar
o anava a les estacions

30 per estar en el añ sant.
Va saludar a la dama
Amaro molt cortesá
dien-la si es mencharia
un pollastre ben guisat.

35 «Sí, señor Don», va dir,
«perqué són mo t de mon grat».
Peró com el Honorari
sempre anava imaginant,
sempre pensant allá soles

40 sobre el seu roix derrabat,
al punt que va oir ¡Pollastre!
es figura s'a burlat
Amaro de sa persona,
y així, molt envinagrat,

45 en més cólera que un tigre,
en lo Don se a encarat,
de esta manera li parla
(així me an dit li parla):
«¿És posible so Don

50 que sempre em va provocant
per los carrers, per les plazes
y esquines que em va encontrant?»
Mes Amaro, que no té
tots els péls santificats,

55 al istant que veu [re]estava
tan alt de polsera' Mas,
de polsera y micha ell,
y encara més se a posat.
Li diu «Vosté, so Honorari,

60 és el que em va provocant,
pues yo vaix a mon camí
y en vosté no me e ficat,
y així, si té res que dir,
parle per paper sellat».

65 En estes y altres paraules
dins la casa se an ficat
del escrivá Pepe Gomes
buscant cada hu sagrat.56
Es dihuen les dos mil lleys,

70 el respecte se an llevat,
per últim, el Honorari
al escrivá li maná
fera vindre a Don Velasco
per a anar acompañat

75 a sa casa, perqué a soles
ell no se atrevix a anar,
pues diu que el Don Amaro
le espera per a matar.
Buscaren, pues, a Velasco,

80 el que va vindre al istant
portant en la má la vara
y el seu aguacil davant.
El llevaren a sa casa
a on queda asegurat,

85 se'n va eixir el aguacil
y els dos quedaren tancats,
el Honorari y Velasco,
en un quarto retirat.
El Honorari a Velasco

90 tot lo cas li va contar,
li digué apremiara a Amaro
sino segur no estará,
perqué sempre que se encontren
Amaro el va provocant.

95 Una criminal querella
contra ell li va posar,
dien-li fasa chustícia,
y si no ya se'n dirá,

Polsera: Péls que creixen damunt els pollos, entre l'orella i l'ull. Estar alt de
polvera: Estar irritat, sentir-se ferit en l'amor propi (DCVB).

Sagrat: Lloc segur, on no hi ha perill, sobretot d'ésser agafat per la justícia
(DCVB).
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perqué el borne, dihuen, que
100 una caseta lloga

y que tot el lloger de ella
en lo pleyt a de gastar.
Deixem, pues, esta querella
en el estat en que está

105 y direm lo que el Don
al seu contrari posó.
Considerant, pues, Amaro
que ell en Elig bé no eixirá,
pensa anar-se'n a Valéncia

110 lo que al punt eixecuta
y a la Sala justament
contra Mas es querella.
Vista pues per els señors
querella tan ben formó,

115 manaren a Don Velasco
llevar la sumaria allá.
Mes pensant el Honorari
no eixiria sinse sane
del Tribunal, determina

120 ell y sa muller anar,
perqué sempre les señores
favors solen alcanzar.
Arreglat pues el viache,
maná que de la heretat

125 Ii porten les mides chóvens
per a en la berlina anar.
Les ferra de mans y peus

dihuen, les esquila;
féu compondre cabezades,

130 les guarnicions y tirans,
féu netechar la berlina
per si acás tenia fanc.
Un cert matí, pues, señores,
después de ben almorsat

135 maná al istant al nebot
les dos mules aganchar;

pucharen en la berlina
marit y muller ufans."
Me an dit que se santiguaren,

140 com solen fer los christians.
No sé si se despediren
deis amics del veinat,
perñ em pareix no u farien
pues ni en tenen ni en tendran.

145 Les mules, com eren chóvens,
pareixien elefans,
de una carrera pasaren
la costera de Canals.
No es pensen que este pleytista

150 en este viache es porta
com en altres, pues al punt
que arribava a la posá[da]
manava posar un[a] olla
de chirivies o naps,

155 de sigrons, tomata o ceba,
y també algun tros de carn,
encara que era de mulla58
de aquella que solen dar
un bon tros en pocs dinés

160 y no té res que tirar.
Quant va arribar a Almosafes59
maná portar quemenchar.
Compraren, pues, un pollastre
que tres sous els va costar,

165 y estant apunt de guisar-lo
es va oir en el hostal
ruido de una calesa
y una comitiva gran,6°
en la que, segons me an dit,

170 venia un cert capitá
chermá del cura Cortés,
este y dos altres criats.	 •
Al istant que els conegueren
cortesment se an saludar

Aquest vers és de lectura insegura.
Mulla: Porció de carn d'un animal compresa entre les costelles i l'os, o que

penja lateralment i és més grassa i saborosa que la resta (DCVB).
Almussafes: poble de l'Horta de Valéncia.
Vers de lectura insegura.
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175 y, com tots eren patricios,
al seu quarto els an entrat.
Se feren els cumplimens
com es deixa imaginat,
el cura maná dispondre,

180 incontinent, el menchar,
peró el señor Honorari
al punt o va destorbar
dient tenia un pollastre
y tots chunts an de mengar.

185 Aprecia el cura la acció
mes no volia acceptar
el combit perqué sabia
no mataria la fam,
peró com era Cortés

190 per últim el va acceptar.
Guisat que fon el pollastre
en arrñs el van menchar,
huit en la primera taula;
¡a, pollastre desgraciat!

195 perqué per a la segona
ya te estan sine esperant.
Considere cada hu
a com podria tocar,
entre tretse un pollastre

200 que tres sous els va costar.
Yo diré, pues, lo que sé
y se me a comunicat:
los dos peus y les dos ales
entre dos s'u an menchat;

205 entre altres dos se partiren
una cuixa que encontraren;
la muller del Honorari
fon la més afortunada
perqué el feche, cor y Iley61

210 y els dos ogüets se menchá.

La altra carn y les tetelles62
que en la caixa del cos
toca al Honorari y cura,
y a son chermá el capita;

215 als atres sinc que mencharen
a segon taula toca
el coll, la melsa, 63 també
un plat de arrñs que sobrá.
Bé sé yo que algun discret

220 per ignorant me tendrá,
dient pues, ¿y la altra cuixa
que falta per nomenar?
Perú sinse fatigar-me
tinc la solució dona,

225 perqué han de saber que a taula
la altra cuixa no aplegá.
Podrá ser que la hostalera
se la menchara tastant,
o trosechant el pollastre

230 se la llevara algun gat.
No sé si tingueren postres
peró era regular
estant en terta en la que
van els melons molt barats.

235 Estaben, pues, sobre taula
y el calesero o criat
va anar a buscar anguiles,
les que al istant encontré
y amagatontes pogueren

240 en elles matar la fam.
Arribats, pues, ya que (oren
a Valéncia, gran ciutat,
entregá Mas la sumaria
y queda el pleyt entaulat.

245 Prengam un polvo65 y deixem
lo pleyt entaulat així,

Segurament cal llegir-hi lleu.
Tetelles: En el sentit de la banda del pit del pollastre.
Melsa: Glándula vascular situada en l'hipocondri esquerre entre el cñlon i les

costelles falles (DC17/3).
Amagatontes: D'amagat (DCVB).

65. Prendre un polvo: Rapé, pols de tabac per a ensumar (DCVB).
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y ara que parlem de teules
buscarem al Tauladí.66
És este tomo, señores,

250 un pardal ben descoat,
perñ li queden les ales
per a quant vullga bolar;
és este un pardal de ploma,
asó és, un abogat,

255 és el abogat que Amaro
a Valencia aná a buscar67
per a seguir-li la causa
del pleyt que estava entaulat,
perñ tingué la desgracia

260 que en Valencia no el traba,
pues estaba en Elig a on
per un pleyt habia anat.
Este, que sabé que Amaro
en Valencia estava ya

265 en busca de ell, al istant
a Valencia se'n torna,
y valen-se de les ales
en dia y mix aplegá.
Arribat que fon, a Amaro

270 incontinent va buscar,
qui fil per agulla tot
lo soseit li tonta,
y com este Tauladí
és un home tan cursat,

275 dilichensian-li la causa
en bon estat la posá.
Mes, mirant com a discret
els gastos e inconveniens
que al Don es seguiran

280 de llevar la causa avant,
li aconsella que la talle
en el estat en que está,

perqué si la continua
en la presó haurá de entrar,

285 segons diu la Bovadilla,
el Vinio y altres tratats
de querelles y també
diu lo mateix Justiniá.68
La providencia va ser 10

290 com el Tauladí pensó,
quedant el Don Amaro
en les costes condenat.
Peró aixó fonc perque ell
així es volgué aplanar.

295 En la Sala la sumaria
ha quedat ben archivada,
la mateixa que Velasco,
Alcalde maixor forma.
El abogat Tauladí

300 va eixir absolt en un tot
del apercebiment fet
per dit Alcalde maixor
en tal que de hui en avant
servisca de prevenció.

305 També en esta providencia
se a posat, y lo acordado,
lo mateix que en el altre pleyt
que llevá el Don Amaro.
Es lo acordado manar-li

310 al Señor Don Salvador
. es veixa en lo president

de la Sala per a que
li done les providencies
de que estava ben entés,

315 y al alcalde Don Velasco
li diu, entre altres coses,
que en avant ya no admetall
les querelles tan polloses,

Vegeu nota 26.
Vers de lectura insegura.
Vegeu nota 16.
Providéncia: Resolució dictada pel jutge en casos de poca transcendencia,

sense expressar-ne els modus (DUE).
Vers de lectura insegura.
Mot de lectura insegura.
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y si per acás li lleven
320 alguna de esta manera,

sentencie en bones paraules
lo millor que li parega.
Ara pues, yo me figure
y pareix que estic mirant

325 al t[o]gat per les esquines,
per les piases y mercat
parlant més que feche en brases,
dient que el pleyt ha guañat
supost que al Don Amaro

330 en costes ha condenat.
Diga pues Don Salvador
quina pelfa" li doná
lo president de la Sala
en lo seu quarto tancat,

335 que segons yo tinc entés
de bolla y micha el posó,
dient-li tinga respecte
als altres y li'n tendran,
y que ya la Sala de ell

340 estava rnolt enfadada.
Esta és la istñria, señores,
esta és la tercera part
del romans sobre aquel pleyt
del po11 roix y derrabat;

345 aquí auran vist qué trastorns
se solen originar

de cosetes que a tres sous
se venen en lo mercat.
Alerta, pues, que el Dimoni

350 sempre está movent la sane
per a que se moguen pleyts
y es posen en tribunals.
Señores meus, yo me enfade
perqué ya estic molt cansat

355 de escriure sobre un pollastre
y pollastre derrabat,
y més que el pobre Payfiga
carregat me está esperant
en la pedra a les costelles

360 pues vaix a fer un chornal
a casa de la Tesora
a les Coves del Raval,"
y així depresa demane,
rendit y molt humillat,

365 que me perdonen els erros
en que puga haver faltat,
pues yo sobre poesies
la o encara no he estudiat
y com me diuen Juan Caga

370 el meu estil és cagar.

FIN

Pelfa: Tupada forta o reprensió molt aspra (DCVB).
Coves del Raval: Al final del Raval de Sant Joan o antíga moreda hi havia

unes coves excavades en la terra que servien d'habitatges a veras modestos. Aquestes
coves devien ser semblants a les que avui dia encara es conserven a la venia vila de Cre-
villent.
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