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giier-ho tof i la perfidia

es

ptas.
*

una

de

les condicions més essencials de la
nostra vida
no

hem

periodística,

per

aixó

descansat ni-un moment
datos i regirar

més

documents
lograr trobar al fi una proba
o menys plausible i raonable

de

t-an

en cercar

per a

fantástica

afirmació.,,

i

després de molts passos i viatges
i després de moltes molèsties i sa¬
crificis, habem pogut cantar victo¬
ria i com el sabi Arquímedeá', po¬
dem dir amb plena i forta veu:
¡Eureka!... ¡Eureka!... peí que ja li
hem trobat el fil i sabém

a

que aga¬

far-nos.
En

efecte;

regirant i escudri-

nyant pergamins i més pergamins,
vàrem
trobar en el Arxiu de la
Corona d'
el

Aragó

un

document

fent refer, ncia

que

a

la

en

casa

dels nobles .de Agullanas (ara de
Fontcuberta), manifesta, que per
els anys de 1670 á 1690 hi había
instalada

en

dita

casa un

jueu

usu¬

Ab-el-kadir que
ademes de negocis de banca i de
compra i venta de pedres i metalls
d' or i plata, se dedicaba al cambi
rer,

anomenat

de tota

portada original del notab'e d buixaat D. BT. Eoquefa per 1' olra
íot-just aparescuda CÜEUTOS DEL SÁBADO de D. J. Gomií Llambia».

Orla de la

¡Eureka...!

"1 nostre benvolgut i
respectable amic Sr. Marqués de
la Torre, vá publicar aquell correc¬
Desde que

te

i

ben

fonamentat article, per a

probar i desmentir

que

senyor Fontcuberta,
el nou hostatje de la

la casa del

destinada

per

Diputació, po-

guer esser conegut ja mai per Pa¬
lau de! Vescomte, habem esperat

amb

ansia, que 'is patrocinadors

sortissin

a

estúpida invenció,
la palestra i confirmessin

amb raons fermes i congruents,
semblant atrevida historia; pró com

saben per acnt agafar-ho
están ben persuadits de que
váren ficar els peus a la galleda,
han preferit restar en el mutisme
que

no

i ja

mes

absolut i aixís s' han estalviat

planxa i una nova enso¬
pegada... Més, com que nosaltres,
per altre part ens agrada sapiuna nova
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de monedes i

en

dit

pergamí consta, que, quant dit jueu
posaba la firma en dites operacions
hi ante-posaba sempre el següent
mot:

d' aital ridícula i

mena

A

cqinptes ¡ des-comp'es

hi estic avinent. Aquest
estribillo se va fer tant públic i no¬
tori que la gent despreocupada i
vistosa, tot seguit ne va anomenar

sempre

de dita casa, ei casal o palau del

i mes tart el palau del
Compte i del des-compte, i per fí,
per no parlar tant i per ridiculitzarlo més, ne va anomenar el Palau
del Vescompta.
Aixó va continuar per espai de
ric usurer,

