
UN GRAN PATRIOTA

JOSEP MOR AGUES
martini horrible de Josep Mora

gues no ha fet molla sert entre els 'his

toriadora. I, no obstant, el seu martiri

és prou commovedor i revoltant. Gui

raerá, poeta, ha copsat l'esgarrifanaa,
la, trágica impressió duma testa huma

na dogotant encara sang, que és enga

biada i penjada en un portal de la chi

tat, perepte el teraps la mossegui i els

ocells la picotegin :—La boca sense

Ilavis.—els ulls dos esvorancs,—ma

nyocs de cabells rojos—deis polsos ar

rapats :--contret de front i calles,—

verdós i negrejant. .

Aqüesta, testa en ignominia no es pa-a

la d'un criminal indigne de la vida,

sinó que és la d'un patriota. Ha COIOS
el °Hm de Balitar contra una tirania.

'ES deja Jesep Moragues i morí per de

fensar la llibertat de Ca-talunya.
No sabem gairebé res de la sava vi

da. Fou Governador de la Sera d'Ur

gell en la guerra contra Felip V. Ehl

mateix signá la capitulació de la vibra

Més tard intervingUé en la capitula.ció -

de Cardona, on es distingí com a cap

davanter.- Fou condemnat a .mort: Des

prés el trobem aneara guerrejant a

Barcelona. Després de la reridició de

-la- ciutat ha de sofrir totes les dolors

alela exiliats.
Maragues no perdia Posparanaa en

la revolta. Hi ha derts indicis que fan

oreare que la preparara, i per-aixb es

veló bbligat a abandonar Barcelona

passant a Mallorca. La seva evasió fou

descoberta abans que pogués arribar
a terma. El mar, amb una gran tem

pasta, el manting,ué a la coSta. Persa
guit, s'amagá per les roques de Mont

juk, fins que un aonfident el 'liará a

la foraa de Felip V. Amb en Moragues
foren* deting,uts els seus companys,

-.l'alible Roca, Pan MasSip- i el doctor

Francesa Catllar, el qual fou agarro

tat el 8 trabril de 1715 per encobridor.

Moragues i els seus companys foren

eondemnats a mort i executats el dia

27 de in.ara de l'any 1715.

L'historiador Sampere cita unespa
raulaa d'un «Cronicón», que concisa
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ment explica
-gsues és portat com a homo ordinari i

arnb los demés, amb gran _aparato de

l'escena sinistra : «Mora

Hireu els rostres deis infants que arriben
de Ilituyes torres on lamort regava
rabraa; del pare caigut en la lluita
i el de la mara sota la metralla ;

mireu els rostres deis infants que arriben
amb l'asguard pie d'horrors i de miskia.
Porten els ulls oberts per la pa-ü.ra,

el con ferit per glavis de tragédia
i als puuy el fmnt l'interrogant terrible:
«On ea el-pare? On és la mane nostra?»

el tros de oal d'aquellas torres llunyes
on els estels dormien entre boires
i el sol solet que els escalfava, 1'5:Libas«
i els entendria la mirada dolaa...
Tot ho han perdut i a,mb els ulls fixos capten
in poc d'amor i de consol. Mireu-los!
Mireu els rostres dele infants que arriben
muts pel silenci de ra, por que els glaaa
i alcen el puny per a cridar venjanaa,
contra el traidor que un dia a taul lladre,
facinerós els ensorrava .el\ sostre
i ola prenia la llar i la &acosa
de l'amor maternal pie de caricias.
flreit els rostros deis infants que arriben

la aietat us glaaará les yenes.

1.afaí;.ts, arnics, vosaltres no sablea
- 't Ú11 bi ha hornes amb un cor de fera

gent d'armes i soldadesca anant des

cals, ab camisa de penitent, al fin no

menat SIODS les honora (era general), si

no sois Josep Moragues, foren quar

tots de son cos a Trinitat, lloo acostu

mat, i lo cap ab una gábia en. lo Por

tal de Mar (Barcelona), ab la inscrita
ció seg-iient: Josephus Moragues
perpetratum iterato rebellionis sacias,
bis Regis clementiam abusas, tertio

tandeo.' justitiam pericitatus et exper

tas.» (Tradtat, diu : «Jasep lloragues,
després d'hayer condas raiteradatuela
el crin' de rebehlió, i d'haver abusas

per sagona vegada de la alemeneia
reial, la, tercera, per fi, és ()cela per la

justicia, i escarmeatat). Eh cossos deis

..altres dos oorapanys seas forIn soter

rats integres a Trinitat. La, testa da

Josap. Moraguesa restá .penjada dins

gabia. durarit dotze arays. Fine

al asare de 1727 no fou Mitrada a la

seva esposa, la qual .rnai no tleixava, de

damanar-la.

-La testa d'un patriota penjada en

laire, negrosa del Vent i de la pluja,
era el signe de la revolta santa i de la

reivindicsció deis nostres drets d'ha

naavi do catalans. Er'a el signe de la

dignitat d'un poble -ofes en el martiri

del. scu defensor. Era el coronament

--una gábia, quina corona!— de tota

la riostra amor per la libertat. Era la

demostració de la, virilitat del riostra

noble. En 'loe d'esser soterrada, aque

lla testa.- hauria d'haver pujat _oel
amunt, fins allá on no pagués ésser to

cada i fos co-m una bandera.

Fa esgarrifar la erueltat del qui fán

exoeutar Joseg Moragues. Com deviaa

passar peI portal da Mar els catalans

durant aquells dotze anys ea qui_ pela

já la testa del patriota! Les conques

ja latidas devien fitar l'áninia acovar

dicta deis tui tenien Iligada a la taula

la ganiaeta del pa. Devia fer feredat

la sang que dagotava a les llose i ta

cava la gábia. La forera escrutadora

de les coligues buides da Josep Mora

gues encara ens sotaa avni. I ens es

perona, en el enratge que poseln en la

Iluita actual com a simbol de llibertaa

MANUEL CLIC, ELLS

iViireu els rostres deis

infants que arriben...

que tenen per plaer desbocar furias
per saciar l'instint de miserables.
Sota el cel blau miráveu, a vegades,
volar els ocells cantant, d'un lloc a l'altre
i fins sentieu una dolaa, enveja
aerque com., ells volíeu tapir ales.
L'homo ha inventat un ocellot sinistre,
d'un ronc que esglaia, i en les sayas ales,

,pokta la mort que arreu, arrea escampa.
Com rairareu volar ola ocells des d'ara,?
Mireu els rostros deis infants que arriben
tnireu-los be, fins que us cremi l'entranya
de pensar en la tragUlia que pateixen
alls que són innocents com les poncelles
que un mal aire destroaa, en esclatar-se.
Mireu-los be! Els moustres de la guerra
daniunt llurs pits han enfonsat les arpe«
i !-.1s han daixats clamunt la torra orfes
sense l'empar deis qui els donaven vida.
Perb en (.1 alón hi ha una terra amable

acollidora, franca, bondadosa,
que té un nom ciar, que diu totes les.
i entela els ulls en -dir-lo : Catalunya!
La Catalunva Mártir i feinera
°harta al món i a tata idea noble,

nians de sobres per a fer la guerra
i encara abraaa els desvalguts que arriben.
Venia infants! Des d'ara, una altra mara

us omplirá eta bells rostres de caricias
i es cosirá el ve,stit de l'alegria
i us ensenyará el joc de mans manotee

us vetllará el son dala damunt la falda
i .us posará un llaa blau danauntles trenes.
El món s'adonará que Cataluny-a
yetlla les vides dels infants d'Espany-a
i el nión ajudará la nostra. tasca
parqué en el món encara hi vibra l'ániraa.
Miren els rostros deis infants que arriben.
Les caras demacradas de miseria.
Germans del món ! Per als infants que ploreta
un pee d'ajut! Quin horno, si ós bon heme',
no vo1dri el goig d'eixugar aquestes Iliagrimes
d'aquestes innocentes !criaturas?
Mireu els rastras deis infants que arriben!
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