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El nostre Renaixement 

A D. J. Dalmau i Carles 

Caríssim amic : L'honrós encàrrec que-\n féreu de 
resumir el nostre moviment literari, acompanyant 
mostra de lo més triat en tots els ordres, queda com
plert, amb aquella natural recança de no haver po
g·ut arrodonir la tasca, impossible en un llibre de les 
condicions del present; si bé que estic convençut de 
que, per fer agafar afecte a la nostra hermosa i rica 
llengua, basta ja aquest esplet de fragments, que per 
ells sols se posa de manifest el v.alor de la literatura 
catalana, que pot ja competir amb qualsevol altra. 

Figuren en el volu_m tots els reputats escriptors que 
donaren impuls a la noble tasca? Bon troç se'n fal
ta. Les enyorades figures dels Bofarull, Pons i Ga
llarza, Adolf Btanch, Briz, Rosselló, Fortesa, Massa
nés, Soler, Penya d'Amer, Aribau, Rubió i Ors, Thos 
i Codina, Calvet, Pagès de Puig ... i tants i tants d'al
tres, han quedat excluïdes per la impossibilitat de 
poder-les-hi acoblar; com tampoc la dels vivents que 
encare treballen amh dalit; i així queden fora els ho
norables mestres Tell, Agulló, Torras i Reyató, Mas
riera, Martí i Folguera, com els ardits que segueixen 
la gloriosa tasca: Vilanova, Bassegoda, Nadal, Care
ta, Brossa i Sangerman, Palol, Gual, Joan 1 Alcover,. 
Alomar, Aulèsti~, Boloix, Ribot, Pons i M;assaveu,. · 
Planas i Font... Qué llarga seria la llista ! N o llar-
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ga, interminable. Sols he procurat fer una selecció 
especial excloent tot ordre de mèrit, sense tampoc 
pretendre demostrar que els que no van a l'obra sien 
inferiors als que hi figuren; això no, mai ! M'ha guiat 
solament el desig d'aplegar diferents gèneres, i entre 
aquests els més assequibles a les febles intel·ligències 
dels nois que han de copsar el llibre per a ells escrit. 
En quant això, sí que he procurat que resultés profi-
tós l'acoblament. · 

Per a despertar l'idea de l'esclat de la poesia i de 
la llengua, basta l'hermós enfilall de prosa del gran 
Verdaguer, que a la mainada els serà pa i mel el sí
mil poètic del desvetllar de la primavera a mun
tanya, provant àixò una vegada més que, per tant 
que pretenguin el contrari els ~terns innovadors en 
la literatura, aquesta té un caràcter rural, de mun
tanya, on per tants segles s'hi ha estotjat l'esperit pur 
de la raça nostra . L'evolució, amb l'empenta de no
ves escoles, és possible en aquesta terra; però mai la 
revolució extremada amb líavors totalment foranes; 
a_ixò darrer portaria un esplet enlluernador de flors 
de temporada, d'un exotisme que no arrelaria fonda-
ment a Catalunya. . 

Tornant a la magistral pintura que la ploma d'En 
Verdaguer fa de la revifalla de la llengua catalana, 
establint la saba d'obres dels nostres clàssics recone
guts i estudiats a terres estranyes, podem afegir-hi 
l'esponerosa brotada de tants florits tanys com pujen 
ça. i enllà en totes les comarques. De tots indrets 
venen les sen·yals de mantenir-se l'escalforeta de un 
amor remarcat per tot ço de casa. 

A Vich, la florida .de l'Esbm·t dóna plaer, si bé ara 
s'ha girat en altre ordre, quedant el literari concen
trat en els que allà primer arboraren la senyera, amb 
els que fins els anys 1895 i 96 anaren compareixent 
al rengle. Després de les m$s ressortints figures: 
Verdaguer, Serra i Campdelacreu, Camp-Sangles, 
Francesc i Josep Masferrer ( passats a millor vida), 
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Collell, Genís, Nadal, Espona i Febrer, comparegue
ren no menys ardits seguidors, que bé ho són Mossèn 
G udiol, Fargas, C~sadevall, Barane:ra, Aliberc, Sol i 
Morera, Valls, Compte, Serra i Esturi i altres, reno-

. vant les aficions acadèmiques camperoles de la Font 
del Desmai. Dues flors exquisides sortiren a do
nar-li doble perfum.en el jardí de la poesia vigatana: 
l a inoblidable Mercè Font i Codina, morta ben jove, i 
la més jove encara Maria Castell. 

Llavor escampada pròdigament, ha donat i dóna 
.algun que altre fruit ben assaonat, i així veiem que 
l'actual Rector de Ripoll, Mossèn Ausió, ha conreat, 
i encara conrea, la poesia catalana, barreja de vall
fogonisme, i si no té temps per emmotllar els es
clats de son ànima en versos pulcres, els deixa anar 
-en sos sermons, que bé poden anomenar-se sermons 
de poeta, pel ben sentir i ben dir que hi campeja sem
pre. Per les rectories rurals d'aquell bisbat, se n'hi 
t roba alguna que altra . de flor; d'aquesta faisó és 
Mossèn Josep Parer, qui, a més de la poesia, T'atrau 
l'estudi de les ciències naturals. · 

Per què no dir la simpatia, més ben dit, l'amor, que 
vers aquella florida escola muntanyenca sento ? Allà 
fou on vaig fer mes primeres intentones de publicis
ta, atrevint-me ·a donar mos primerencs fruits a l'es
tampa. La Veu del Montserrat, La Comarca i El No1·-· 
te, acullien próu les primícies dels soldats humils de 
la poesia, i amb bones lliçons del celebrat novel·lista 
Lluis B. Nadal i algunes també del Canonge Collell, 
vaig anar fent la via pels caminals florits i somniosos -
de la poesia. Ale~ dolcés sentades de la Colla Ausa' 
{ successora de l'Esbart) també -hi sigui acollit; i tot 
açó em fa certa il·lusió, a més de considerar-m'hi 
nat i crescut a l'escola bósquerola, que és, sens dubte, · 
la més típica i característica del nostre renaixement. 

Seguint el dret fil de les serres de Llevant, des de 
la Plana de Vich saltem-nos-en cap a Girona, i tro
barem una escola formadà també, que no ha deixat 
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de donar bons deixebles. . El seu començ ja el dóna 
a conèixer Mossèn Cinto. Desos últims temps bé cal 
parlar dels Palol (Pere), Franquet, Planas i Feliu, 
Miquel de Palol, Agulló, Riera i Bertran, Bosch de la 
Trinxeria, germans Sitjar de la Vall d'Aro, Monsal
vatje ( pare i fill), Pous i P.agès, Marull, Masifern, 
Víctor Català, Colomer i Fors, Salvador Genís, Pelli
cer, . Mossèn Pou i Batlle, Berga (pare i fill), Devesa .. 

Aquesta escola i la de Vich .han aportat més rique
sa filològica que totes les demés plegades. . 

El despertar de Mallorca, València i Rosselló és 
excusat apuntar-lo; ben frescos són els esclats, i ben 
coneguts no solament els caps d'aula, sinó també els 
seguidors tots. No tant, potser, els del cantó de Llei
da., i amb- tant de mèrit com t~nen mig arreconats 
per aquelles muntanyes! En Roca i Florejac.s, de 
santa memòria; el malaguanyat Mossèn Puyol i Sa
font, i els joves Mossèn Condó, Navarro, En Serra i 
Boldú, Mossèn Bosc de Talarn mereixen record. A 
Tarragona i són camp, quina florida també! En 
Querol, l'Aladern, Frías, Martí Folguera ... i més 
colla encara. I del rovell de l'ou de la catalana terra, 
no cal parlar-ne; se'n cuida prou diàriament la prem
sa de tots matisos. El mo.viment intel·lectual a Bar
celona és interessantíssim cada dja més, i el biblio
gràfic és viu i continuat, extenent-se per totes les 
branques del saber; ja no es concreta en la. literatu
ra i les belles arfs, sinó que en les ciències, en la po
lítica., en el comerç, en tot dóna la nota genuïnament 

. catalana, i la llengua va enfortint-se ab les ratxades 
· d'aire que li porten, de totes les comarques, l'estol 

d'aucells agambadors que venen a ciutat a engrandir 
els cercles d'acció. 

Els de Vieh i Girona hi baixen el tresor de l'alta 
muntanya, Guilleries, Garrotxa, Empordà, Monseny, 
Collçacabra i La Selva, ornant les típiques costums 
amb una parla interessant, pura, vivent encara, i 
que a molts els sembla rublerta d'arca)smes, quan 
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fresqueja com les maduixes i els gers de les ubagoses 
boscúries que les hermosegen; els de Lleida i per enllà 
tocant els cori.fins de l'Aragó, una simpàtica barreja 
que demostra la germanor catalano-aragonesa que 
ens ajudà a ésser grans; i ens apar· sentir en ses con
verses l'accent ferm i cantellut de l'alt En Jaume,. 
qui hi pastà l'idioma amb que escrigué sa famosa 
Crònica . 

Els del camp de Tarragona, hi pujen els seriosos 
mots formats i seleccionats de la parla que es colseja,. 

/
en tocar l 'Ebre, amb la castellana, enmatllevant-li 
frases senceres quan s'hi veuen obligats; donat l'iso
lament en que- els sumeix l 'estat de coses; . mercès,. 
encara, si un grup ardit, que fa la viu viu a Tortosa, 
procura, a mida de llurs forces, anar propagant ço 
més florit de les nostres produccions. · 

Després s'hi ajunta el concert dels valencians, amb 
les flaires de la ribera del Túria i del Xuquer; d'enllà 
del mar, els ocells de la Illa daurada, la gentil Ma
llorca, contribueixen amb escreix formant colla prò
pia amb un caràcter i una virior que pocs nuclis 
poden ostentar, sien d'on sien; i per últim: de l'altra 
bauda dels Pirineus vénen els rossellonesos unifor_
mats per altres lleis i per altres costums, mantenint, 
perçò, el caliu catalanesc, no amb l'ardor que seria. 
de desitjar, mes si amb per~everància, i més ara que 
ocupa la cadira, bisbal d'Elna el _savi Carsalade del___ 
Pont, qui, amb la restauració del monestir de Canigó, 
ha obrat el miracle, com l'obrà Morgaq.es a Ripoll. 

---- Mantenedors d'aquestes petites pàtries, que en con
junt fan les grans nacions, hi ha, per una i altra 
banda, qui aviva en el cor dels catalans aquest amor, 
que acompanyat d'una fe que aplana muntanyes, re
farà la Pàtria amb gran esplendor: cap al Cantàbric, 
i per cert ben isolat, hi ha el gran Pereda, -i cap en
dins de França, a la Provença, el geni d'En Mistral 
empeny meravellosament Ja gran obra, fent-se vene-· 

~ ar pel capdevanter de l;t nació més -avençada del · 
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món. Uns i altres, encara que no ho sembli, ajuden 
-el desvetllar de la llengua mare. . 

Jo hi tinc una gran fe en aquesta revifalla esplen
dorosa, i no_solament pel profit que en reporti Cata
lunya, no; això fóra egoïsme: me refereixo a la mútua 
.aliança entre els triats fills de les races, i així, de 
mica en mica, fer la gran obra: enfortir nacions. Per 
,ço que hi tinc· una gran fe, · crec que deu començar-se 
1a tasca de fer estimar la llengna pròpia als infants, 
.als homes de demà, puix si no s'estimen la pròpia, 
.mal estimaran les altres, devenint temperaments i 
.gustos volubles, quan no apàtics a tota obra de 
-cultura. 

Com se manté aquest foc vivificador ho diu prou la 
festa anyaI de les lletres: els Jocs Florals, on han 
.acudit els més famosos escriptors, i per a esperonar 
.a la jovenalla intel·lectual, s'adjudiquen branques del 

- :llorer sagrat en festes semblants que es celebren per 
]es poblacions importants de Catalunya, Mallorca i 
València; i no solament a Perpinyà,t Montpeller i 
:Narbona s'acull la producció literària catalana, sinó 
-que, mar enllà, cap al nou món, a Montevideo i Bue
·nos Aires, també s'hi han distingit inspirats esclats 
-del saber de fills de nostra terra, quins no es donen 
•de menys d'expressar-se amb la llengua de Llull, 
-Ausies March i Verdaguer, dolça, suau i tendra, quan 
el cor hi brolla en sentiments elevadíssims; ferma, 
potent i desbridada, quan evoca queixes i relata ges
-tes glorioses exigint i clamant; i en tots moments, 
pastosa, adaptan1'se a tot sentir i a tot pensar. L'han 

-motejada de cantelluda i selvatge els enemics d'ella., 
·perquè ·sols li han sentit imprecacions i amenaces vi
brants; l'han titllada de massa tendra. i fins d'afeme-
1lada, els fills d'ella que no han pogut oblidar els sen
timents dolcíssims de la Fe i de l'Amor amb que han 
·breçat llurs mares i ·enamorades, els temps més feli -
-ços-de la vida llur: !'infantesa i l'època de la florida 
,de l'amor i l'esperança. Mes aquésts, si recompten 
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les glòries de la pàtria, o, aleshores! Com s'admira
ran a l'esgranar les quei:xes i els planys! 

No havem fet, amic estimat, un servei senyala
díssim al sentiment revifador de la nostra raça, 
aportant a les escoles de per tot arreu on és parlada -
i coneguda la bella llengua, ,aquest recull de mostres 
dels qui amb més ardor l'han conreada? No hi ha 
que dubtar-ho. 

Vagi d'encontrada en encontrada, de llogaret en 
llogaret, de casa en casa el llibre que ens han ajudat 
a formar els excel·lents escriptors, a quins donem 
les més corals mercés, sobre tot als qui s'han adap
tat al plan i objecte de l'obra: l'espandiment majo1r 
del sentiment de la te1rr.a en les petites intel·ligències, 
fomentant, a l' ensems, l'amor a la llengua de Catalunya, 
a la 

Parla de reis, de sants, de trovadors i saif>is, 
Parla d'un poble brau, noble i fidel (t) 

I fem tots plegats que, ·un cop hagin els infants 
assaborit sa dolçor i sa tendresa i provada la llur 
empenta i virior, clamin, plens d'entusiasme per ella: 

Primer que renegar-te, trossejaré mos llavis; 
-¡ Valga'm Déu i la Verge!- . · 

Si h~ig de aborrirte, que se'm tanqui el cel. 

ANTON BUSQUETS I PUNSET 

Estiuada de 1905. 

(l) Adolf Blanch i Cortada. - La Ve u de les Ruïnes. 



Preludi 

.................... .. . { . . . . . . . . . . . . 
L'escola del malaguanyat Rector de Vallfogona, 

que· a desgrat d'ell tal vega~a, ha fet tant de mal 
a les lletres i, per tant, a l'ànima de Catalunya, 
dominava allavors, d'un cap fins :;i, l'altre, el petit 
i mal conreat camp de les lletres. El llenguatge 
d' Ausies March, d'aquell qui havía dit: 

· Qui no es frist de mos dictats no cur, 

ja no servia sinó per fer riure i per contar estirabots 
entre gent de bona geia. Era l'humil i feiner trajo de 

. casa, que no servia per endiumenjar-se quan s'esde
venia una festa major o bé una solemnitat com aques
ta. Per cantar els sentiments de l'ànima, per celebrar 
les grans coses, calia un idioma més polit, un trajo 
més virolat, rumbós i de més llarg i ample ròssec . . 
Balmes i Piferrer, les dues àligues d'aquesta terra,. 
que acabem d'anomenar, eren nades a Catalunya i 
ben catalanes, mes escrivien sempre en castellà , com 
en Cabanyes, en Tió, en Semís, en Cortada i tots els 
poetes i prosadors d'aquell temps: 

Mes, veu's-aqui que, a l'hora més impensada, a. 
principis del mes en que floreixen els ametllers en 
les encara gelades vores del Llobregat, s'hi sentí tot 
plegat l'espinguet· d'una cornamusa tocant aires i to-
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nades de la terra. Les cançons del Gaiter del Llo
bregat ressonaren ben prompte per tot Barcelona, i 
de ribera en ribera i d'afrau en afrau, per tot Cata
lunya. Tothom les llegí i les trobà fresques, bonicoies 
i encoratjadores com un himne d'esperança, i p~r tots 
indrets se s_entiren paraules d'estranyesa barretades 
amb mots d'entusiasme i admiració: «Ara ~eieu, 
deien tots, i el català es ho per a tot, tant ierveix per 
fer -plorar com per fer riure; és una llengua forta i 
varonil per cantar la pàtria, i ensems és blana, 
tendra i amorosa per aixecar himnes a Déu. Ara 
veieu, qui ens ho havia de dir!» 

U~ heu escaigut mai a muntanya i en alguna masia 
emboscada quan apunta la primavera? L'endolada 
merla, ocell que, per ésser el primer en cantar, ano
menen en la Guilleria l'ocell solitari, des d'.un xa
ragall fa sentir tot plegat son xiulet de fiuviol de 
pastor; sa cançó es ben curta, no té més que dues o 
tres notes; mes no triga a respondre-li el cucut, dient 
a veus altes el seu nom des dels arbres que borronen. 
Tot seguit l'alosa, l'ocell de Sant Francesc, com si 
vingués de sentir la .seva lliçó espiritual, se'n puja, 
se'n puja cel amunt, cantant a Déu son himne del 
matí. Les intrèpides orenetes, no triguen a arribar 
de son llarg viatge i, joioses de tornar a llurs nius 
i de reveure ses rodalies enyorades, comencen frisoses 
ses anades i vingudes, ses corredisses, dances i gi
ravolts de balladora esborrajada. El pinçà piteja en 
la coromina; el pigot assaïna en la roureda, i la 
perdiu escotxega en l'aubaga, cercant entre les fari
goles un recó per a niar; i allí baix, al peu de la font 
murmuriosa, entre la bardiça i el bosc, el rossi
nyol assaja sa primera cançó, 1a més bonica que els 
homes, ai! poden sentir en aquesta vall de llàgrimes. 

Veu's-aquí un símil del primaveral desvetllament 
dels ocells de nostra renadiua Gaia Ciència. Al pri
mer espinguet de la dolça cornamusa del Gaiter del 
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Llobregat, respongué amb un alegre repicó el Tam
boriner del Fluvià, allí dalt, ,eñtre els fajolars d'Olot. 
Més avall, en la ciutat de Girona, l'erudit D. Claudi 
Girbal publicà un volum de poesies amb el titol d~ 
'Iro.bador de l'Onyar. 

El riu Ter no trigà a tenir son Fluvioler, que fou 
un humil deixeble del tamborinaire Estorch i Siqués, 
com aquest era també deixeble de Vallfogona. El 
Ter tingu~ a més son Cantor, de, veu més robusta, en 
N'Albert de Quintana, que havia d'ésser, anys a 
venir, Mestre en Gai Saber. 

/ Com el nom del Ter estava ja pres per els poetes de 
. ¡ !'Empordà, els de ses riberes amunt, de cap a la 

Plana de Vich, no pogueren pendre'l per di visa. Un 
· d'ells, trobant en aquella plana un riu més modest, 
se titulava humilment Cantor del Riméntol, i altre, 
no trobant en vaga altre instrument de juglar, pren
gué la samsònia i feia ses dècimes i vallfogonejava 
amb el nom de Samsonier -Tocassons. 
' Molt abans que aquest úfüm s'havia despertat altre 

poeta de Vich, el P. Joan Vinader, de la Companyia 
de Jesús. Trobant-se en 1849 en el reialme de Bèlgica, 
per escaiença arribà a les seves, mans· un volum de 
la primera edició del Gaiter, i des d'aquell moment 
una veu nova s'afegí al magnífic concert dels T1·oba-

- dors Nous·. · 
L~ ciutat de Tarragona que, com un eco sempre 

respon amatenta a les grans iniciatives de la terra, 
també donà sa veu al nou chor, amb son millor 
poeta, D. Francisco Morera, qui es titulava El Can
to,· del Francolí. 

Cada riu de Catalunya tingué abans de gaïre son 
poeta, sonador de son instrument en la novella cobla 
de la poesia catalana. 

Se sentí des de Mallorca, i mossèn Tarongí, ç¡ue 
morí poc després e-ssent Canonge del Sacro Monte de 
Granada, publi~à ses versos amb el pseudònim de 
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Trobador Mallorquí. Altre poeta de més vol, D. Ge
roni Rosselló, en algunes poesies floralesques, se po
sa va el nom de Cançoner de Mframa1·, i en la més 
llarga i millor de ses obres, el de Joglar de Maylo,rcha .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · .......... .. 

Sa cornamusa se sentí des de València, i el romàn
tic Arolas, qui era allavors el poeta d'aquèn jardíi 
d'Espanya, li escrjgué que la lectura de sos versos el 
tornava a la ditxosa edat en què sa mare el gronxava. 
en el breçol; i retrau aquell vers de l'Oda a Pàtria: 

En Llemosí sonà lo .meu primer vagit 

El Gaiter fou conegut també, i ben aviat, part d'allà. 
les muntanyes regalades del Canigó. Després de 
Mossèn Salamó, autor del popular llibre La 1·egla de
la vida, un dels primers rossellonesos que escrigueren 
en català, i prengueren en el segon terç de la prop
passada centú~ia la defensa de nostra llengua, es, 
sens dubte, Josep Tastú. Doncs com havia sigut arnie 
de Raynouard, de Fr.ancesc Aragó, de Pròsper Bo
farull i del Bisbe Torres Amat, bo fou també del 
Gaiter, amb qui, envers l'any 1844, tractà de pu bli
car i il ·Iustrar quelcom de l'antiga literatura pro
vençal. Vuit anys després, Pere Puiggarí, qui abans 
de la Revolució ha via sigut novici dels monjos bene
dictins d'Arles, publicà en la impremta Alsina de
Perpinyà, una gramàtica catalano- francesa, i en 
una apologia de nostra llengua féu conèixer al Ros
selló el pròleg del Gaiter i una· dotzena d'estrofes de 
la seva Oda a Barcelona; traduïts _per J. Argiol. Era. 
nebot de Puiggarí el savi coronel d'enginyers d'a
quest nom, a qui un excés de modèstia no deixà es
criure gaire, i el que és pitjor, no deixà publicar res 
del que tenia escrit. Doncs aqueix era amic entu
siasta de Rubió, com bo era també el bo, el tendre i 
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patria:r:cal Justí Peprat, qui acaba de baixar a la 
tomba, plorat de tots els bons catalans de ça i dellà 
dels Piren'eus. 

Entre els escriptors i poetes rossellonesos, mereix 
que fem aq ui esment de Mossèn Bona font, Rector de 
Tautaull, qui havent-ho sigut de Clairà, en consonàn
cia amb l'escola catalana, prengué el cognom que jo 
trobo escaigudíssim per a un poeta, sobre tot per a un 
rector de fora, de Pastorellet de la vall de Arles. 
Ell, en Delpont, en Payret, el canonge Boher i sobre 
tot el venerable Bisbe Carsalade, no ser3¡n pas els 
últims rossinyols que cantaran sota el Canigó en la 
llengua de Cabestany i d'Eximenis. 

Més encara, sa cornamusa se sentí des de Madrid, 
i Antoni de Trueba, qui" allavors seguia sens esma la 
corrent de la poesia de moda pel camí de l'imitació 
i dels motllos fets, impressionat per aquella musa pa
triòtica i regional, rompé les trabes que el lligaven, 
sè conegué a sí m~teix, trobà la naturalesa, i girant 
sos ulls als recof.]s de sa infantesa, i volant a son 
·hermós país, des d'aqu:ell dia fou el -poeta de Biscaia. 

En aquell temps, que podríem anomenar de tran
sició per a nostra literatura, tot t.robadorejava a Bar
celona . 
. . ·, ................................ . 

Aquells poetes fluvials havien esparverat i fet fugir, 
com un esbart d'ocells, totes les nimfes de nostres rius; 
aquells cantors pagesívols venien d'esquivar a Diana 
la caçadora de nostres boscos, d'escombrar de sàtirs 
banyuts i de peus de cabra tots nostres jardins. Ells 
arrencaren el trident de les mans de Neptú, per a tor
nar-lo a Roger de qúria i a nostres immortals Reis del 
casal d'Aragó. Ells havien enderrocat el temple gela-

, dor del paganisme, ja socavat per la titànica i ensems 
cristiana generació que els precedia, i en el trono de 

· Júpiter hi havien tornat el Déu de l'Evangeli, qui es el 
Déu d'ahir, el d'avui i el de sempre, com diu St. Pau. 
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La -freda i g1açado:ra boirada del élassicisme, que 
des de tant temps encaputxava els pnbles d'Europa 
com un gqm sudari, s'esqueixava i començava de 
fondre'·s a les primeres albors del romanticisme,- i la 
naturalesa · de nou se deixa va veure a l'home tal 
com és, bella i enci~adora sense disfresses de cap 
mena. 

Tot estava a punt a Catalunya, tot estava disposat 
com per la sàvia mà de la Providència, per replan
tar-hi aqueixa gaia i poètica institució del Jocs Flo
rals, veritable Despe1·ta Fe1·1·0 de Catalunya. Amb 
nostre poesia hi acabava de nàixer també nostra his
tòria, adormida des de la mort del nostre boníssim 
rei Martí l'Humà. L'idea històrjca jurídica catalana 
s'havta renovat també amb Santpons. Nostre pen
sament filosòfic renaixia amb l'autor del Criteri, amb 
Ferrer i Subirana i amb En Xavier Llorens; nostres 
monuments, que deixà cubrir de pols i d'oblit una 
generació ingrata i ignorant, trobaren en Piferrer 
llur entusiasta admirador i, no sé si diga llur cantor, 
que tot seguit reclamaren pet a ells, d'un a un, tots els 
monuments d'Espanya. L'Aguiló, ajudat de Llorente 
i de Querol, acabava de promoure un assaig de festa 
semblant a València, d'on · era enc_ara bibliotecari. 
I, per presidir nostres J ocs Florals, te:p.íem aquí _l'autor 
del Pros Bernat, qui era ensems el primer aplegador 
de nostres cançons i el més savi i profund escorco
llador de coses de l'Edad Mitjana, segons son deixeble 
i hereu Menéndez Pelayo. Quan son amic i company, 
el savi filòsof Llorens, el sentí parlar en públic, per 
la primera vegada, en llengua de llurs avis, que par
laven de nins ells dos a Vitafranca, commogut no. 
pogué aturar que les llàgrimes li baixessin cara avall. 

N o cal dir que nostre poeta fou un dels més decidits 
fundadors d'aqueixa institució, i mantenedor d'aqueix 
primer torneix literari. er ell escrigué el savi i ben 
estudiat cartell, qu~, gaire bé amb les mateixes pa-

l 
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raules, s;hah trames d'un any a l'altre ·quàrànta 
quatre Consistoris, convidant-hi als experts i hono
rables trabadors de Catalunya i de tots els territoris . 
ahont nostra llengua és parlada o coneguda. · I, per 
últim, coronà el frontispici del temple de gaia cièn
cia amb la famosa divisa de Patria, Fides, Amor que, 
trobant-la immillorable, hari escrit en sa adarga els 
J ocs Florals de la mitat de. les ciutats d'Espanya,_ 
algunes fora d'e1la en el continent, i fins a l'altra 
banda· del mar als J ocs Florals de Montevideu. 

MOSSÉN JACINTO VERDAGUER. 



Forma aquest jove ardit en la 
colla de mestres de Catalunya, 
que cerquen el sanejament 
d'aquesta atmòsfera pesada i ru
tinària. És incansable i hem 
d'esperar-ne fruits profitosos. Sa 
ploma té un estil especial i atrac
tívol. 

LLORENÇ J ou I ÜLIÓ 

lnfantina 

El món és m9lt i molt gran: guaita enlaire, i diga'm 
què hi ha darrera l'estrella més menuda que veus; , 
diga'm on el cel se termena. 
- Però l'home és petit i ocupa un petit lloc. Tu, noia 

del Passeig de Gràcia de Barcelona, que delires per 
a veure l'avi del Parc; tu, xic del Pla .de l'Urgell, que 
muntes dalt de la somereta: tu, bordegassot del golf 
de Roses, que et mires les veles de les barques de 
l'Escala; tu, noi de les vores olotines, que IUgues gar
bes de fajol; tu, que culls raïms a Falset, o trepitges 
les neus de Núria; ... tu, i tu, i tu: tots sou dd món, 
sou de l'estel dit Terra, sou de l'Europa, sou d'Espa
nya, sou de Catalunya Catalunya, un trosset de terra 
en forma de triangle, els vèrtexs del qual són Viella, 
Port-Bou i Sant Carlee de la Ràpita. I encara que 
tots de catalana terra, els uns sou empordanesos i els 
altres, v_igatans, i aquells són tortosins, i els de més 
enllà són muntanyencs. I tota una colla empordane- ' 
sos, qui viu a Figueres, quí a Lladó, qui a Cadaqués. 
I fins els que tots són llançanencs, n'hi ha que s'estan 
en el barri de la Creu, com alguns viuen en el veï
nat de les Granyotes. I els d·e les Granyqtes pot suc-
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ceir que sien del carrer de Cabrafiga o del carrer de 
Mar. I en el carrer de Mar poden ésser de la fonda, 
o de la fleca o d'una altra casa. I si fossis de la fon
da, seràs l'hereu, o el mitja, o la petita. Seràs l'he
reu, en Josep Maria ~ Tu ets en Josep Maria, de la 
fonda, del carrer de Mar, de l'arrabal de les Granyo
tes, de la vila de Llançà, de l'encontrada empordane
sa, de la nació de Catalunya, del país d'Espanya, del 
continent d'Europa, de l'estrella Terra .. de l'Univers. 

Ets de per tot arreu; mes solament vius en un lloc. 
Si fas culleres de boix, suposo que et trobes a Torte
llà o-a Berga; si remes, lo mateix te creuria de Sitges 
que de San Pere Pescador; si parles de sal, diré que 
ets de Cardona; si la gent te crida nin, seràs de Fran
ça, però també català,· perquè catalanes o catalans 
som totes o tots els que en català enrahonem. 

La llengua catalana jo no sé pas si és la més bonica. 
A mi és la que m'agrada més, car l'aprenguí quan 
era nen i la he usada sempre. Fareu bé vosaltres 
d'estimar-la; ja que els nois de la Xina aprecien l'idio
ma xino, els d'Itàlia aprecien l'italià i els anglesos 
aprecien l'anglès, seria vergonyós que els nats a Ca
talunya no sapiguessin i aimessin llegir i escriure en 
català. Però .no n'hi ha prou amb això; ·perquè fora 
de Catalunya no ens entendríem. ¿ Voleu córrer per 
Espanya? Cal saber el castellà. ¿ Pensàveu anar 
lluny?' El Francès vos servirà de molt. ¿ Algun dia 
s'inventa un llenguatge per a tot el món? A estu
di~r-lo toquen. 

Es trist, a vegades, que un home no s'entengui amb 
un altre home; i si casualment ve a vostre poble un 
desconegut, un estrany, acaricieu-lo, serviu,lo, do
neu-li quant li convingui. Els homes tots som ger
man$. Encara que ningú ho diria recordant les ma
tances de la Mandxúria, o la guerra dels carlins, o 
les fatxende$ d'En Felip V. Les guerres dels homes 
són com les bara.Iles dels nois: els nois se fan trencs i 
nyanyos i els homes se maten; i quan estan tips de 
batre's, ve la pau. Qué tontos ! 
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Per a acabar tanta tonteria, eonvé anar a estudi, a 
veure el mestre. L'ofici de mestre és bo com tots els 
oficis; car el pagès que llaura, la bogadera que renta, 
el tnetge que visita, el sabater que estira el nyinyol, 
tots desempenyen llur obligació. Mentre no sia el 
de vagabond, se pot escollir qualsevol treball, el que 
t'agradi, aital que la teva família puga complaure't; 
puix si els. pares no poden donar-li al fill la carre;ra 
d'enginyer, de capellà, el fill se conforma siguent sas
tre o adoba-cossis. S'han acabat aquells oficis que 
en deien de senyor. Avui sols és senyor aquell que 
vol cumplir. Un apotecari que vengui medecines 
passades no és cap senyor, és un putiner, é1s un dolent. 
Sabeu qui ho és de senyor? Un carboner que V6S vil 
dongui el pes just. 

També és un senyor el noi que, xano xano, camina 
amatent i puntual cap a l'escola. L'estudi és com si 
digqéssim la fàbrica, el taller dels infants. Cada dia 
hi van una estona, com el ferrer se'n va a l'enclusa. 
Els infants, corrent pel poble o la ciutat, veuen 
amb els ulls, senten- amb les orelles, toquen amb les 
mans, tasten amb la boca, oloren amb el nas; i de lo 
vist, sentit, tocat, tastat i olorat se'n formen, afdins 
del cervell, una mena de retrats, d'imatges, d'idees, 
que són la llum que ens guia en totes nostres accions: 
I per tal de que noies i nois no s'equivoquin, la 
mestra i el mestre els ajuden, valent-se de la pa
raula i dels llibres. 

En els llibres s'hi atrapen moltes CQSes, i ditxós qui 
sab llegir-los bé. Però no hi ha llibre com la Naturale
sa: cap geografia ensenya millor el mar que el mar ma
teix; els cegos que no han vist mai la lluna, poc se'n -
fan càrrec de çom és ella, per més que se'ls hi expliqui; 
ni tampoc els müts, els pobres muts que no saben par
lar perquè no senten res, tampoc compendran mai de 
la vida la bellesa de les cantúries dels rossinyols. 

Però passeja, noi de Lleida, pel costat del Segre, 
j pensil, que aixi són, enc que més grossos, l'Ebre es-
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panyol i el Rhin alemany. Q~an barquegis per l'es , 
tany de Banyoles, pots suposar-te els llacs de Suïça i 

· fins el mar Mediterrani. La missa resada pel vicari 
nou, deu ésser ben jgual a la que resa el Sant Pare a 
Roma. El pa moresc, que Déu en do, amb que 
s'atipen els pagesos, es tant de blat com el pa blanc 
que mengen els reis i reines. Allà on visquis gaire
bé hi trobaràs mostres de totes les coses criades, i, 
veient-les, pots figurar-te les que no veus. 

La llar, les fi.ames de la qual t'il·luminen per a llegir 
versos durant les vetlles de l'hivern; el germanet de 
teta i l'avi de barba blanca; la torre de l'esglèsia, la 
creu de ferro la qual ens recorda aquélla de fusta en que 
Jesucrist fou crucificat; el cementiri ple d'ossos de per
sones que plorem; les colles de la majnada que corre 
i juga, semblants a volades d'ocellets que volen ixis
clen; l'alcalde que fa d'amo del poble; el carrabiner 
que detura el contrabando; el bateig avui i l'enterro 
demà: tot això ho veuràs sempre, amb poca diferèn
cia, tira amunt, tira avall. 

Gira't en rodó; fixa't en ço que et volta, estima-ho 
de tqt cor, mira-ho com l'herència que et deixaren els 
besavis i rebesavis, procura conservar-ho i millorar
ho. Un noi que sia sà, perquè treballa, s'aHmenta 
i dorm amb mida, seguint les regles de l'higiene; que 
sia instrnït, perquè escolta el mestre, llegeix els lli
bres i estudia la natura; que sia bo, perquè estima 
tóthom, fa almoina als mendicants, perdona les ofen
ses i compadeix els dolents; un noi així, mirall de , 
nois, esdevindrà bon home. Forces homes iguals, 
faran bon poble o bona vila, i les viles i els pobles 
reunits formaran la Catalunya «gran i plena>. Alla
vores, civilitzada i feliçh_ la nostra pàtria, predicarem 
la germanor i la pau de totes les pàtries, i quan ho 
haguem conseguit, Déu Nostre Senyor ens aguaitarà 
amorós i rialler des del cel. 

LLORENÇ Jou I ÜLlÓ 
Madrid, abril de 190§, 



Es una figura respectable dintre 
les lletres. La novela rural és el 
seu fort, però l'abandonà tot desse
guida per ·a dur al teatre les cos
tums catalanes. Una pila d'obres 
du escrites de tots els gèneres , de 
mèrit rellevant. Escenes de la vida 
pagesa, Història de un pagès, ·Tomeu 
bon cor, Lo poble del Alzinar i altres, 
l'acrediten de costumista. En poe
sia, son llibret Mel i fel és d'una dol
cesa incomparable. Es un dels més 
distingits puristes. Visca molts anys 
l'honorable Mestre. 

J O A.QUIM RIERA. I BERTRAN 

Mestre en Gai Saber 

Faules 
(Dela col·lecció inèdita LLIÇONS DE LA VELLÚRIA) 

DESCRÉDIT BUSCA T 

- ¡ Al llop l ¡ Al llop ! - crida el p~stor 
(pallardassàs de pèl moixí) 
fingint-se pres d'una gran por. 

Pastors del vol i rabadans, 
gossos lladrants, 
tots, astorats, fan cap allí. 
- On és el llop? 

-=- I us ho heu creg:u.t t 
-:- diu enriolat el tabalot. -
Per plaguejar sols ha sigut. 
-Ximplot! 

- Pa i fart! 
- Ves al burdell ! -

I tots m~suren al ximplot 
cossa, natxada o clatellot. 

* 
* * 



a 
- Als llops ! - Al llops ! - crida el pas.tor . 

( el pallardàs de pèl moixí). 
I aquest cop, sí 
que el fa cridar una gran por. 

N o llop, llopada ha vist veni 
que li ha empaitat 
el bell remat 
i li ha estussat el brau mastí. 

Bé bagoleja follament : 
-Es de debò! 
Veniu corrent L.. -

Déu te'n darà de compassió : 
massa pesat fóu l'escarment. 
Ningú li'n fa ~abal, pensant 
que ara també està plaguejant. 

El mentider reconegut 
diu veritat adelerat, 
mes ningú creu sa veritat: 
el mentider no és mai cregut. 

LA GUINEU CONSOLADA 

S'és afartada de viram 
la roja bèstia. 

Com que sedeja d'allò més, 
quina fal'lera 

per apaga amb frescals raïms 
sa set ardenta ! 

Sota una parra aixeca els ulls: 
veu com groguejen 

els rics penjolls assaonats 
fent-li l'aleta, 

fent-li amarar gorja i llembrots 
de salivera. 



Salts i camades a desdir, 
els raïms llepa; 

mes ni un gotim xarpar-ne pot, 
ni un gra n'aplega I 

Quan més s'hi afanya i s'hi daleix, 
·més la marve en. 

Al fi abatuda i pantejant, 
suant tota ella, 

diu: Ba l. .. Verdegen ... Valdrà més 
beure aigua fresca, 

que pas saciar-me de verdors 
que desventrellen. 

Quan la guineu no en pot haver, 
diu que són verdes. 

JOAQUIM RIERA BERTRAN 
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JOAN M.ª GuASCH 

Del grup de poetes joves modernis
tes, és el més simpàtic, el més correc
te. Sos versos d'aire de muntanya, 
són frescs i suaus. Es l'enamorat 
dels pastors del Pireneu; el que els 
treu els secrets que són les grans 
coses de la naturalesa, verg~ de tota 
influència estranya. Son llibre Jo
ventut, deliciosament il'lustrat pels 
artistes d'Olot, és un rel·liquiari de 
perfums inesbargibles. 

La nit amb els pastors 

Quan soc al ras, saludo les cabanyes 
buides de llum, desertes de pastors; 
les ramades no hi són, i les muntanyes 
s'esboiren lentament... Puigmal s'ha fos. 
Boscos avall, s'estimba aixordadora 
la caiguda de l'aigua escumejant, 
i una faixa de cignes temptadora 

camí dels llacs s'esflora 
blanca visió de gojes, emigrant. 
I la boira s'adorm i cau pesanta 

com glopades d'incens. 
Oh l blava majestat de l'hora santa! 
ressona un esquellot i un bailet canta l 
Són els pastors que baixen a~ b els bens ... 
Bella nit l ... Per les prades silèncioses 

farem un foc ben gran l 
porteu llenya de brancas oloroses 
com si fos per la nit de Sant Joan l .•. 

Fa fret ,! i la ramada 
a flor d'herba s'acotxa esquellejant ... 
per l'hombra de la nit escabellada ' 
la foguera s'ai~eca espurnejant, 



Boira· d'hivern ·! - el vell pastor murmura 
com un profeta beneint el foc; 
la nuvolada creix i el gos d'atura 
atravessa la cleda a poc a poc ... 
I el bon home de llarga caballera 
s'aixeca i diu, posant-se el gecli. de pell: 

-Es l'anyada darrera; . 
adeu ! prats de Cadi l sóc massa vell ! ... 
Pastors i rabadans, tanqueu la porta, 

que l'hivern ha arribat; 
el bosc emmalalteix i l'herba és morta; 
fugim que gorc dels somnis s'ha entelat. 
Per l'alta solitud dels plans salvatges 
el torb ave~ça capdellant la neu; 
prò jo m'enduc l'encís dels gr-ans herbatges 

ficat a dintre meu. 
Me l'enduc cap avall com les cascades, 

per desteixir-lo en cants; 
jo el goig de fos muntanyes regalades. 
l'espargiré per sobre els rabadans. 
I es faran forts, i quan el Maig desgJaça, 
i es frissa l'abetosa per florí, 
hi haurà un pastor novell en cada jaça 

que adorarà per mi. .. 
Fugim, que el llop udola; 
agafeu el sarró l 

I al darré adeu l que boira endins tremola, 
per l'ampla vall, el gros remat s'escola 
i un vel de llum, _s'aixampla en l'horitzó l 

JOAN M.ª GUASCH 
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ALBERT DE QUINTANA 

És un dels apòstols més vene
rables de la nostra llengua i de 
la .nostra poesia. L'entonació de 
ses compasicions és robusta, com 
ja li diu Mossèn Cinto en el des
vetllament de la Tenaixença ca
talana. 

La cançó de Catalunya 

J o conec una donzella 
tan gentil com no n'hi ha; 

· va vestida de pagesa, 
. i és de cor senzill i franc . 

. Per mirall té bla ves ones 
on s'hi veu tant com és gran, 
i del seu cabell són pinta 
les crestes-del Montserrat. 

Coronada· va d'espigues 
i de pàmpols del rocam; 
en les mans té una filosa 
i el fus ple de cotó blanc. 

En el coll d un relicari 
imatge de un 1rat penat, 
i estampat a la faldilla, 
un escut amb quat?-e pals. 

Com la nina n'és pubilla, 
tots s'hi volen ma-ridar; 
ella fila, canta i mira 
les gu,spires de la llar. 



Si recorden les grandeses 
que la feren immortal .. 
jorns de glòria que passaren; 
mes, qui•sab si tornaran! 

Avui té la caputxeta 
de puresa virginal, 
i les roges ba1·1·etines, 
f la fe dels que se'n van. 

Un galan que l'enamora, 
-per ell sempre el cor li bat;
i una santa que l'inspira, 
que jà mai li faltarà. . 

I el fus balla; les espigues 
del s~u front ne plouen blat, 
i la sava dels verds pàmpols 
en les tines bull a mars. 

Al galan que l 'enamora 
tots li diuen el freball, 
i la santa que l 'inflama 
té per nom la llibe1·tat 

Del galan viurà la vida 
sens donàr-li mai descans; 
q ui la llibertat li toqui .. 
Mare Santa .. Déu li val!. .. 
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ALBERT DE QUINTANA 

Torroella de Montgrí, primarnra de 1869. 



EvELÍ DóRIA BONAPLATA 

Aquí teniu un altre poeta ben 
personal. Les faules acoblades en 
el llibre Música vella, bo revelen 
prou. A~més, té altres llibrets 
de dolça { delicada poesia. Ani
ma d'artista i amb un talent 
gens comú, va obrint-se pas sen
se fressa ni exageracions. Tart o 
d'hora, arribarà al lloc que de 
dret li pertoca. 

Una hora tonta 
El bon ruquet al bògit estacat 

volta que voltaràs sempre enfeinat, 
tapats els ulls, pansides les orelles, 
sens coneixe altre cel que ses parpelles 
ni més món que la terra que petjava, 
ni altra gra que la palla que endrapava ... 
si n'era de feliç! fins que un bergant 
H crida bruscament: 

- El món és gran l 
Oí el Ruquet això i a tanto cru 

petar tirants i tapes tot fou u. 
Mes, com ni d'ase fet ni de polli 

havia vist el sol, talment ferí 
sa retina de l'astre el resplandor; 
que mai més tornà a veure la claror. 

I entrebancant- se aquí, allà topant, 
desvalgut, famolenc i engorronit, 
per temor d'anà a raure al botabant, 
aquell món qúe tenia per tan gran 
acabà per trobar-lo escarransit. 
El que abandona, foll, son llogaret 
perquè el cor li botzina que és estret, 
no oblidi que, per viure ample en el món, 
a ;més del cor, cal un bon dit de front. 



El pollet 

No sé si per trobar la closca estreta, 
eixí de l 'ou, se va espolsar l'aleta 
i l'~mprengué pel món mig es.plomat. 
Topà al bo del camí amb una pedreta, 
i s'aturà de cop tot esglaiat. 
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«Com creix!» va dir-se, arreu amb melangia 
sens reparar que era ell que s'arrupia; 
i l'infeliç pollet tant s'arraulí, 
que la pedra, més grossa cada dia, 
li amagà de la vida el bell camí. 

Bon poll en la closca canta 

Un bailet, ple de plomes i entorxats, 
els soldadets de plom arrenglerava, • 
i en son eavall de fusta els revistava 
de xics fusells i sabres ben armats. 
Veia, amb goig, els canons afilerats, 
els menuts artillers damunt les caixes, 
dels generals els cascos i les faixes, 
les llances i els cavalls apilotats. 
Ell anant i venint de tots costats, 
amb aire bellicós i ronca veu, 
tot ho anava ordenant a desig seu; 
i quan el brivalló ple d'energia, 
portat per sa fogosa fantasia . 
es redreçà cridant : - El món és meu ! , 
un oreig Hevantí com una onada 
cargoladís i fret, 
al campament pegà tal escombrada 
que no hi quedà per mostra un soldat dret . 

EVEL,I bóRIA I ~ONAfLATA 



SARA M. LLORENS 

Ben conéguda és la gentil escrip
tora : això fa que no tinguem des
gran.R.r aqui sa vida 1 son treball. 
Celebrada, encara més, com a in
cansab le follc-lorista, té recollit i va 
recollint encara, tot un caudal de 
poesin popular. Té caràcter ben pro
pi; com ja. pot veure's per la petita 
mostra que conté aquest llibre. Es 
jove, molt jove; amb talent i bona 
voluntat com porta, honra vera
ment l'aplec d'escriptors catalans, 
que tant se distingeixen. 

Col·loquis interns d'infant 
Papà maco que ets al Cel: Com és que encara no 

tornes? Vès ! avui jo compleixo els anys, i ni menys 
te n'has recordat. I a fe que ... mira: encara porto 
aquella creueta que em vares regalar l'any passat .. 
L'any passat! jo era molt petita, ai Senyor! complia 
cinc anys. Mai diries quants en tinc ja ara? Oh l 
sóc molt gran! ja'n tinc sis: sis de fets. 

M'ho ha dit la Tieta, perquè la Mamà ... té raó que 
no ho deus saber! La Mamà està malalta d'ensà que 
tu ets fora, i no em vol dir gairebé res; no més me fa 
petons, i es posa a plorar: oi que estrany? La Tieta 
també plora; .i l'Avia també. Jo sóc la que estic més 
alegra-; i veus? tu sempre em deirs la plorane1·a. 
- Però ... per· què no ens envies a dir res? Abans, 
sempr~ que te'n anaves ens enviaves cartes, targetes 
( ai, qué era maca aquella que em vares en viar amb 
una nena que juga amb el ga td ! ... ja la guardo, ja, i 
tant que e~ deies que no hi tindria cuidado l ) Ara 
no ens envies res, papà lleig! i això que ja fa que ets 
fora ... ai, no ho sé!... Sí: sabs quant? una setmana 
justa. Mira com ho h~ comptat; avui som dijous, que 
si anés a col·legi ( ah, ja - t'ho rxplicaré que ara no 
yai~ a col le9i ! ) me tocaria fer festa aquesta tardej 
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doncs ... el dia que tu te'n vares anar, també ho era 
de festa a la tarde .. 

Ai! eh que no sabs què va passar? Vaig tenir una 
por! .Si tu no haguessis sjgut fora, jo no n'hauria 
tinguda tanta . 

Vet aquí que, a mitjan dematí, m'envien a buscar 
al col·legi; i jo, tota contenta! Arribo a casa; tothom 
plorava (la Tieta feia una cara més lletja, vermella ! ) 
Ai, jo qué parada! La Mamà estava tirada al llit; i 
quan me va veure, ·va fer uns crits i em va abraçar 
d'una manera q~e fins me va espantar. Jo no gosava 
dir res; però, al cap i a la fi, m'acosto a l'Avia, i li dic: 

- Que us han castigat? 
- Pobre infant! - me va respon_dre. Ires més. 
N o v:eient-te per allà, vaig preguntar? 
-Que és fora el Papa? , 
-Sí, pobreta, per sempre- me va dir l'Avia. No 

vaig pas entendre:.la, perquè no sé què vol dir p~r 
semp1·e. 

Vet-aquí, que vaig veure que · del quarto teu n'en
traven i sortien uns homes que mai havia vist. I tam
bé hi entrava l'Avia; i també la Tieta. Oh! i a mi me 
n'apartaven. J o que si, vaig vigilar; i una estona en 
que no hi havia ningú, me n'hi vaig. 

Ai Papà l el t,eu quarto era tot canviat: semblava 
una esglèsia; tot de ciris, i un Sant Cristo gros, i... 
encara tinc por! Damunt d'uns draps negres que no 
sé on se aguantaven perquè el llit també era fora, hi ~ 
vaig veure un home tot estirat . . Encaro tremolo i 
se'm posa la pell de gallina! Veuràs, veuràs, què 
em va passar: No sé perquè em v3i semblar que eras 1 

tu que dormies ( oi, qué tqntà? Vès si tu mai hi dorms 
vestit! ) J o que, arrossego una .cadira, m'hi enfilo, 
i guaito ... 

- ¡ Es clar que ho és l - . vaig pensar. 
I volguent-te despertar-amb un petó, me vaig posar 

de puntetes, i te'l vaig fer tot-agafante les mans. Ai, 
Pa:pà estimat~ quina :por! Alfa.vores vaig conèixer qµe 

~ 
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no eres tu. Era un Papo que s'havia posat una care
ta com la teva cara per enganyar-me. Sabs en què ho 
vaig conèixer? En que tenia les mans i el front frets, 
frets, com ... com què et diré? ... més que l'aigua amb 
que em rento quan me llevo. 

Vaig fer un crit. I vaig caure. I un ciri va anar 
per terra. J o em penso que el Papo ho va fer per 
poguer-me menjar. Sort que l'Avia i la Tieta venir 
corrents i em varen treure. I encara no volen que si
gui dit que el Papo se'm volia menjar . 

... Avui hi he volgut tornar al teu quarto, i tots els 
mobles hi tornaven a ser . Oi que estrany? Jo no sé 
pas què ha passat. Ni ho goso preguntar, perquè 
quan ho provo tothom plora. 

Veus? Si no te n'haguessis anat, no hauria passat 
tot això, perquè el Papo a tu et té por. Tornaràs 
aviat? Tinc una por que torni el Papo per menjar-me! 

Vina, Papà maco: perquè, si no, també jo ploraré 
o me n'aniré cap al Cel a buscar-te, perquè la Mestra, 
que ha vingut avui, m·ha dit que hi eres. 

Però ai l que el Papo, sense tu, se'm menjarà l 

SARA L LO RENS I CARRERA S 



ENRIC DE FUENTES 

La moderna ptosà éatalana té 
en ell un conreador admirable. 
Els delicats sentiments de la vida 
humana _sap glosar-los i fer-los 
estimar. -La seva grandesa con
sisteix en sa mateixa senzillesa 
d'escriptor del tot correcte. Els 
petits detalls, les petites coses 
prenen considerabl~ relleu en 
ses brillants pàgines. 

L' Avestruç 

L'Aliga entretenia a la llocada contant-li històries 
dels temps antics. I els aligots, bec-badats, escoltaven 
quietons. , 

«I vet-aquí, fillet- deia l'Aliga mirant al caganiu 
- que quan Déu llençà del Paradís aquell home 
i aquella dona que havien sigut dolents, les bèsties 
de la terra, lliures des d'allavores de vasallatge, ana
ren a fer-los-hi mofa per a riure una estoneta Quines 
empentes! Totes les bèsties volien veure de ben a 
la vora aquell parell de malcreients: els reptils angui- _ 
lejaven per entremig d'una munió de potes,. un núvol 
d'ocells s'estenia damunt dels castigats; altres aus 
peonaven; els micos, penjats per la cua, feien cruixir 
les branques dels arbres, i a la fressa que movia 
aquell estol de mofetes, s'hi juntava el sorollós plorar 
dels peixos, que es planyien de tenir prh1 at el sortir 
de l'aigua. . 

I vet-aquí que, per a haver millor lloc que el que 
tenia, l'Avestruç donà una empenta al Pardal, i el 
Pardal se posà a plorar. 

- Piul piul~ .. Aquest lloc era meu ! . 
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-I què?-digué i'Avestruç pègant trepitjada a 
l'ocellet. - Jo sóc més tros de bèstia que tu, i, com 
el teu lloc me plau, me'l quedo .. Ho tens entès? I, si 
no callas, t'esclafo, nano. 

El ·Pardal, bo i coixejant, ple de por i de descon
sol, s'allunyà de l' Avestruç. 

- Piul piul ... - feia el Pçtrdal, plorant. - Piu, 
piu, piu, piul... , 

I vet- aquí que aquell Angel que duia una espasa de 
foc i guardava la porta del Paradís, sentí plorar 
l'ocellet i li pregunta què tenia. 

- L'A vestruç m'ha pres el meu lloc. 
_-Perquè? 
- Perquè diu que és més que jo. 
-Tots sou iguals, en aquest món, els grans i els 

-xics, mentres s-ou bons. Déu, per a premiar, sols mira 
la bo·ndat, no pas la força. I jo, que veig la maldat 
de sentiments de l'ocellot ensuperbit, vaig a donar-li 
desseguida el càstig que es mereix. Guaita, menut. 

L' Angel s'acostà a l' Avestruç i amb dos cop d'es
pasa el deixà aixalat . 

I l'Avestruç, que abans volava com un Aliga, mai 
més aixecà el vol». 

Als qui de la força en fan llei, els aixalen tart 
o d'hora. 

ENRIC DE FUENTES 



.Aquest il·lustre autor dramà
tic, de fama justa, té hermoses 
poe s i es d'un sentimentalisme 
cor11renedor. Bona proba n'és la 
que va per mostra en el present 
llibre. Els Vells, la Resclosa, la 
Mare Eterna i altres drames, li 
han d·onat el renom en l'ar t de 
Talia; son volum de versos es
collits, el de veritable poeta. 

Cançó 

Els ocellets, fillet meu, s-e breçolen 
amb el va i ve dels florits branquillons. 
Els ocells que a l'hivern se condolen 
no tenen mare que els faça petons . 

Riu, tendre infant, quan jo't faça manetes; 
riu com els àngels que juguen al cel, 
que la marona sap fé unes festetes 
dolces, més dolces que bresca de mel. 

Sobre ma falda, on te vetllo encisada, 
jo't breçaré fins que't veja adormit, 
com breça l'aire les flors de la prada 
quan se desperta del son de la nit. 

Quan sigu.is gran i jo sigui velleta, 
guia'm com ara jo et guio an a tu: 
les meves ales d'humil ocelleta. 
sense un ~ostat no'm podrien pas dü. 

Les pobres mares llurs àngels breçolen 
tot refilant les més belles cançomi. 
Els ocellets que a l'hivern se -conqolen 
no tenen mare que els faça petons. 

IGNASI lGLÉSIAS 



ANTONI BonI I FoNTEST.i 

Son no:rn ês ben!conegut. Abas
tà llorers abundosos en tots els 
torneigs del Gai Saber, des dels 
J oés Florals, la nostra sagrada 
institució, fins al certamen més 
humil: per tot ressonà son nom. 
Al començ de sa carrera literà
ria, fou seguidor de determinada 
escola; però últimàment trobà 
son característic estil. Distingit 
professor de primera ensenyan
ça, visqué desvetllat en el com
pliment de son deure. 

L'Avarícia 

Trista com l'hivern, 
la Pobresa ~apta; 
truca a un portalot, 
truca i s 'hi desmaia. 
Reganyosament 
la finestra es bada; 
l'Avarícia hi surt, 
mira a baix ... i tanca. 

L'avarícia empeny 
forrellacs i baldes. 

Morta al portalot, 
la Pobresa es glaça; 
part de dins, flairant, 
tot · els gossos lladren. 
L'A varí cia hi riu 
per el bé que guarden; 
posa un ull al pany, 
veu una ombra blanca. 

L'Avarícia fuig 
i a un recó s'~maga. 



L'ombra no se'n mou 
i ella se n'espanta; 
passa fam i fret 
i no surt de casa. 
Morts, també, de fam, 
tots els gossos lladren; 
s'hi abraonen tots 
i la despedacen. 

L'A varí cia ha mort 
i el dimonis ballen. 
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A BORI .I FONTESTA 



J oA.QUIM RuYRA 

El nom aquest és venerat din·
tre el clos ·ae les belles lletres. 
Ses hermoses pàgines de selecta 
prosa, no troben competència en 
son gènere. Lés escenes de la vi-

. da màrinera. prenen un relleu 
extraordinarí cisellades amb la 
ploma de l'escriptor blanenc. Sa 
obra Marines i boscatges és l'estoig 
d'aquets valiosos joiells. ' 

Les senyoretes de mar 

Sis bailets de samarreta blava, esparracats i bruts, 
estan asseguts en les penyes, deixant penjar ses ca
mes nues sobre el mar, que sovint, sovint, s'estufa i 
els ip.ulla els _peus. Cada un té la seva canya i el 
seu pilotet de cuca de roca, el menjar més agradós 
als peixets. 

Pesquen ja · fa hores, i alcen tots una · cridòria de 
"triomf cada vegada' que un d'ells treu del mar algun 
serrà bocabadat, que esparrama en l'aire el branillat-

- ge lluent de ses membranes espinoses. 
El crepuscle del vespre va esmortuint la resplandor 

de ses fumeres moradenques-. Algunes estrelles co
mencen a guspirejar en l'aire blau. Un vol de corbs 
atravessa l'espai, anant a perdre's a la muntanya, 
entre:r,n.ig de les parets negroses i esbadellades d'un 
antic castell. 

Alguns dels bailets' tot 'sotjant, sotjant llurs guarni
ments, que sotraqueja l'onada, s'han endormiscat.Llurs 
caps cauen sobre el pit. Llurs dits s'afluixen i amb · 
prou feines agNanten les canyes, que ~jaue:p. llur13 ci-
m~rol~ en l'ai&"ufti. · · · 
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_,__Ja no piquen- rondina un.-= oi, que és fosc! 
- exclama un altre, escampant la vista pel cel. -
Me voleu creure? Fem-hi una dormida fins que surti 
la lluna- proposa un tercer~ Tots s'hi convenen. 
S'arrestellen junts, se junyeixen, passant llurs braços 
sobre els muscles i els clatells dels-companys, i s'ador-. 
men tranquilament a la serena, repantigats en una 
roca. 

La nit se va enfosquint. La lluna grogueja en son 
orient mig partida per una faixa de calitja cendrosa. 
La mar sembla que canti la non-nori tot baixet amb 
veu enr~gallada. 

De so~te, sona una mena de galop aspre i sort ... . 
trap, trap, patrap ... i van apareixent les Senyoretes 
del Mar, muntades sobre uns vermelle llagostibs i al
tres al damunt de crancs grossos, vells, revestits de 
molça marina. 

Totes riuen, mentres van punxant- amb una pua de 
grota les juntures sensibles de ses estranyes bèsties, 
que s'enfilen pels relliscosos vessants del roquer. 
Totes riuen, en tant que van esbargint se en l'aire pur 
i espolsant se la mullena que • els rosa els cabells i 
els vestits. 

Són blanques com carn de peix. Llurs cabells fi
níssims tenen tons irisats; brillen en sos capets pinte
tes d'escata; llurs mantells són verds i llargs, llargs, 
rossegadissos; llurs ulls són gotetes de llum com les 
que produeixen devegades en el mar el fregadís ~els 
rems. En passar, escampen una agradosa flaire de 
marisc. · 

Tan bon punt s'han adonat dels sis pescadorets, 
descavalquen, se'ls hi acosten i s'enfilen per llurs ca-
mes amunt ... amunt... · 

Una s'asseu pensativa en el ressalt que forma el 
llavi d'un dels xicots adormits. Una segona se penja 
a les pestanyes d'un altre bailet i guaita amb curiosi
tat per l'escletxa de les parpelles, procurant llambre
gar-li l'ull. Aquesta atalaia el paisatge, gallarda-
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ment encirada al cim del cocoronell del més grassó, 
i amb son halé suau i temperat s'escalfa les ,manetes. 
Algunes s'arramellen plegades sobre un mateix cap. 
Altres se topen amb ensust _al cim d'un muscle, al 
qual se son enfilades per diferents indrets. N o fan 
gens ~ remor. 

Totes, a la fi, van a mormolar paraules misterioses 
a l'orella dels que dormen. 

Els parle'n de la poesia del mar, del bellugueig 
encantador de les ones, de llurs variats i hermosos 
colors; els parlen dels peixos i dels herbeis on pas
turen; dels oratges, de la calma, dels vents, de les 

. delícies d'una llarga navegació, de la sublimitat dels 
temporals... de quelcom que les nostres paraules no 
poden dir. I els pescadors somnien, somnien tot allò 
que els van inspirant les petites fades. 

Quan se desperten, ja les Senyoretes del Mar han 
desaparegut i no s'ou més que'l patrip-patrap de see 
estranyes cavalcadures que corren a capbussarse a 
l'aigua. 

Però l'encís. ja s'és realitzat. Ja ni temporals, ni 
penalitats de cap_ mena podran destruir e~ el cor 
d'aquells xic~ts l'afició a la vida marinera. Deu-los
hi el benessar a muntanya, i sempre-els veureu tris
tos i enyoradissos. 

JOAQUIM RUYRA 



Recollint mèrits remarcables 
en el professorat, on e:g_erceix des 
de sa adolescència, no li ha faltat 
temps per a dedicar-se a l'art de 
la ploma. Ha escrit fresques poe- , 
siês i treballs cien'tifics, alguns 
llorejats en concursosï Jocs Flo
rals. Sos pensaments, continguts 
en breus ratlles, SÓR d'una valor 
considerable. 

MERCÉ PAnRós I BusQUETS 

De ma èollita 

Petita, veia totes les coses ·grans. Ara, que sóc 
gran, tot ho veig petit; pero no t~nt ~om jo mateixa. 

Acostumem-nos a viure amb vida pròpia, prescin
dint de tot conhort i encoratjament humà: així, for-
mant-nos sols, esdevindrem forts. · 

Treballem per bastar-nos sempre a nosaltres ma
teixos: cada nou compromís que contraiem, és una 
anella que afegim a la cadena que ens esclavitza. 

Quin profit reporta enganyar els demés? Aquests . 
també saben corresp·ondre, i així l'engany se neutra
litza, a més de que uns i altres ne resulten perju
dicats. 

Què en traiem de fer preguntes, si per end~vant. 
podem· endevinar l~ resposta que ens donara~. ' 
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A voltes, ens desfoguem mellor escrivint que par
lant, i és perquè, en vessar nostres sentiments al cor 
d'un ·amic ausent, sols el veiem amb els ulls de l'ànima ' 
que es compenetra amb la.,.se_va sense _que son aspecte 
corporal se'ns presenti fré.tlf comparat amb l'exaltació 
que aleshores interiorment ens domina. 

Què té d'estrany que els demés no acullin nostres 
impressions a·mb el calor que les ~omuniquem, si nos

. altres mateixos, després d'algun temps de reflexió, 
ho contemplem tot amb fredor i indiferència? 

Ja que recobrem la pau del cor quan s'ha ·apagat 
el foc de l'impressió, per- què no ens esforcem en 
ofegar les passions i en fer treballar l'enteniment i la 
voluntat amb la matei:x;a rapidesa que els sentits 
donen coneixement a l'ànima, del món extern? Si 
així ho féssim, quantes horas d'engúnia ens estai-

. · viaríem! I amb quina ·serenitat jutjaríem totes les 
coses! 

No haveu sentit i;nai, quan us domina- una emoció 
trista; pasar-vos quelcom ~esconegut per la gola? Es 
una glopada de llàgrimes que, rebutjades .pels ulls, 
retornen a l'ànima. 

Sabeu per què tantes preguntes se'ns queden a flor 
de llavis i tantes respostes les donem amb els ulls? 

· Pei:què el que aleshores voldríem expressar, son veus 
de l'esperit que la paraula .material profanaria. 

q L'amor és una flor molt hermosa; però té tantes es
pines ql!_e, en provar de cullir-la, tots· ens hi esga
labrem. 

Les polèmiques amoroses ·no tenen raó de ser quan 
l'afecte és coral i reconegut: fer Hui.tar dos· cors que 
s'estimen, ~s temerari i tan cruel, com pro'vèir d'ar-
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mes a dos germans perquè les esgrimeixen l'un contra 
de l'altre. 

Hi ha paraules que, com veres pedres cantelludes, 
hem .cl.e copçar-les per força, sense que mai més les 
poguem llençar del fons de la nostra ànima. · 

Aneu amb compte en esflorar les il·lusions d'un cor 
tant com en clavi;tr-li una punyalada, puix si amb 
aquesta acció li llevaríeu la vida material, amb l'es
florament li causaríeu la mort moral, condemnant- lo 
a romandre per la terra portant dintre seu mateix 
la tomba de les seves afeccions. · 

Si observem el que passa en nostre cor, lluny d'es
tranyar-nos de les febleses humanes, reconeixerem 
la bondat de Déu, que ampar.a en els homes lliurant
los d'innombrables recajgudes. 

Qui obra animat per un recte esperit qristià, con
templa serè el pervindre que son treball li assegura, 
i ompla el cor amb una· afecció corresposta: què més 
pot desitjar per assolir la felicitat de la terra? 

MERCÉ P ADRÓS I BUSQUETS . 



JOAN MARAGALL 

Mestre en Gai Saber 

Cant 

Fou el capdevanter de l'escola mo
derna. en el moviment literari de 
Catalunya. Sa obra és meritòria. 
Alguns, quasi tots els seus deix e
bles, no el comprenen bé, i això fa 
que certs esperits vulgan atribuir -li 
ridiculeses que no l'hi a tanyen. Com 
a periodista, deix à un recort ines
bonable en la y ida del Diario de 
Barc(!lona, el degà de la premsa bar

·,.· celonina. Son ànima és de verda
der poeta. Sens dubte que és la 
més ressortint :figura del renaixe
ment de Catalunya. 

dels joves 

L'hora nostr a és arribada : 
tots ens hem desensonyat 
amb el front il·luminat 
per la llum d'una altr a albada. 

I esperem que surti' el sol 
per cantar-ne l'alegria: 
quan veurem que s'alça el dia , 
alçarem, cantant, el vol. 

Com ocells ens alçarem 
movent l'aire amb la volada; 
com a núvols creixerem 
amb remors de pedregada. 

I en les serres a vials 
remourem la gran tempesta, 
fins que el sol, veient-nos alts,
ens vesteixi amb llums de festa . 

I per l'aire, llavor s pur, 
de la pàtria rebejada, 
baixarem amb vol segur 
a repòs de mig diada. 

JOAN MARAGALL 



Com que de tothom son cOnê· 
guts els mèrits d'aquest distingit 
professor Normal, i vosaltres, 
mos tendres llegidors, no podeu 
oblidar-los perquè son nom va a 
la portada de llibres que bé sa
beu apreciar, pei que de bo en 
ells apreneu, no cal que m'esfor
ci en enumer3¡r-los, i ademés, que 
tampoc m'estaria bé; podrien 
semblar interessades les alaban
ces que d'ell fes ... No són, per al
tra part, necessàries. La instruc
ció i l'educació de la banda de 
Girona rep cada dia ben assao
nats fruits de son talent, de son 
treball incessant. En son temps 
de jove, conreà la poesia amb 
força profit. Branques de llorer 
conquerides en torneigs litera
ris, me priven de mentir i exage
rar. El senyor Dalmau és tota 
una figura en el Magisteri. 

J. DALMAU CARLES 

El castell de F arnés 
Fè i Pàtria. 

Com vell gegant que esguarda, al cim d'alt promontori, 
niçagues enyorades que, al lluny, fugen del món, 
l'ardit Castell aixeca sa testa milenària · 
damunt el cingle altívol que guaita tot Vallors (1). 

Els llamps i les tempestes, el c0rc de les centúries, 
no han esberlat ses fites ni els seus murals tampoc; 
puix és la creu bfmeita- d'un sacrossant rosari 
d'ermites i asceteris, de ses afraus tresor. 

Soberg· en mig del cercle de serres gegantines, 
no apar l'esprit que enyora de fers tirans el jou; 
mes si santa arquimesa de mur ferreny que guarda, 
vetllades com relíquies, la fe i se.s tradicions. 

Per'xò quan raig de llum¡ llurs marletals argenten, 
en ses desertes cambres no s'ouen veus de dol; 

(1) Vallors és el nom de l'afrau que, al Nor comprén desde 
el peu de la serralada de turons on el castell de Farnés s'aixeca, 
fins al cim de la muntanya del Cor. 
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l'ardenta fantasia remembra el bon Farnessi, 
el que aixecà a la Verge l'ermita de son nom (1). 

Com far que al nauta envia de nit llum protectora 
lliurant-lo de l'abisme que el mar té en son pregon, 
ell ompla d'esperances -e) cor- del que sospira 
signant-li on té la Reina del Cel son niu d amor . 

. ·Del bell Farnés l'ermita no hi ha romeu que déixi 
sens admirar 1a joia d'aqueix castell grandiós, 
i all~, en el cim, .somnia ses lluites, ses victòries, 
llegendes ob}jdades, els canJs dels trobadors. 

A sol-ixent ovira, .enllà de les planúries, 
e.l mar llatí com besa del cel las boires d'or; 
a l'occident, l'Esparra en camp de flats dormida 

. guardant la serra on vetlla la Verge d'Argimont. 
El Pireneu feréstec, amb son montell de bromes, 

que de l'independència reviu el jorns mellors, 
i ençà de Santa Bàrbara, l'ermita solitària 
com tloc de neu sentada damunt gegant-turó. 
, Arreu, arreu ovira solanes delitoses; 
ombriues comaiades, ubagues de verdor, 
i en el pregon d'hermoses i exuberants boscúries, 
a Santa Margarida, la .Verge de Vall ors. 

De Sant Pere Cercada el monastir fet runes 
li mostra la muntanya que a sol-ponent desclou (2), 
casal de Déu que un dia, en l'avior, alçaren 
els monjos solitaris de la fidel Ripoll. 

Espona amorosida del v.ell Castell, s'enlaira 
~l no la serralada dels muntanyals del Cor, 

(1) En l'arxiu dels antics marquesos de F arnés, existeix un do
cument de data remotíssima, en el qual consta que, a fins del 
segle nr, un noble d'origen romà, anomenat Ferrant de Farnessi, 
senyor del castell, cristià de cor i molt devot de la Reina del Cel, 
aixecà el santuari que està situat a cent passes de l'antiga forta
lesa, on se venera la Mare de Déu amb el nom de la VeTge de 
Farnés. , 

(2) La muntanya al·ludida és l'anomenada Roca Baiera. Real
ment sembla que son cim rodó es desclou com si fos una colossal 
magrana que s'esberla, deixant veure un cor ple de pedregam, 
,matitzat ça i enllà per claps de matoll verdosos. 



órt càstartyars frondosos regaÍen .fresques ombres, 
a les afraus que enrot1Ien l'ermita del Padró. 

Veu el desert cenobi del benaurat Sant Salvi 
voltat de camps verdosos, ahir esplets de flors, 
roser de pau dib~osa robat a l'encontrada, 
ramells d'olors divines marcit per la dissort. 

Vestits de verd fullatge, els cims de Sant Hilari 
senyalen on murmuren ses fonts de tarit renorr.; 
al lluny, Les Guilleries amb son vestit de boires, 
ses roques majestuoses, sa testa en la buidor. 

Vers l'occident, admira com el Montseny s'enlaira 
com aigla gegantina que enveja el vol del sol, 
per a guaita a tothora la terra catalana, 
de qui conserva escrites rondalles, tradicions. 

Deixant la fondalada, ja en veu Santa Coloma 
amb sos vergers, ses hortes i son cloquer famós; 
sentada en camps de molça, la bella Riu-d'-Arenes, 
i a Sils i Mallgrquines guarnides de verdor. 

I si puja a la tomi que el muradal domina, 
nou enfilall de joies en l'horitzó: 
Girona, Llagostera, Cassà, La Selva ombrosa 
i, lluny del lluny, la plana i el mar cenyint son front. 

.. 
Salut, oh fortalesa, palau dei bon Farnessi, 

tu que has vetllat dels segles la fossa L llur bressol, 
tità que no et rendire~ Iluitant amb les tempestes, 
senyera benaurada de mil generacions ! 

Si un jorn la Mitja-lluna va trepitjar ton cingle, 
de mora sang omplires el Penjacans a dolls (l), 
i quan el feudalisme va esclavitzar la terra, 
tu fores, Farnés, sempre, casal de fe i consot. · 

Les àligues franceses llurs nius jamai guarniren 
en tos marlets de ferro ni en tes afraus tampoc; 
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(1) Penjacans és el nom del torrent que, saltant de penya en 
yenya, banya els peus del enlairat turó on el castell de Farnés 
s'aixeca, produint efectes hermosissims, que embelleixen més i 
més eix preat mirador de la muntanya catalana. 



doncs si algun co1p vegeres que a ton recês vo1avett, 
tos fills son vol pararen lluitant com fers lleons. -

Si escorcollant tes cambres cercava de ta història 
nous títols de noblesa, més frescos tanys de llor, 
res més podries dir-ne! puix l'home en sa ignorància 
cremà tes escriptures, tos pergamins 1J!ellors. 

Salut, oh fortalesa, el far de la muntanya, 
estel de fe i bonança dels fills d'eixos contorns; 
que Déu tos murs preservi del mall de les centúries, 
ja que ells són dè la Pàtria ramell de tradicions! 

J. DALMAU .CARLES 



Pocs escri ptor a Cataluny a lo
gren fer -se simpàtics, en tot, com 
aque t. E ll és el 11 ovelista, el narra
dor del fre cos Croquis Pirenenrs, el 
poeta pulcre, i sobre tot l'erudit, el 
bibliòfil, qu e ha ]ograt imposar-se. 
Cap més escriptor conrea camps 
di verso amb la fo rfona i saber d'ell, 
qui ha fel c.:,onèixer a l estranger la 
rique a de la nostra llen °·lrn esti
mada. 

En Janret 

La ramada s'escampa un quart d'hora, al volt de la 
barraca , en la espaiosa jaça de Cadí. El sol, poc a 
poquet s ajoca, i mentre es va acostant la nit, la quie- -
tut s'apoder a d'aquelles valls i calmes. Un vent fi i 
tallant que se sentia xiular entre les mates do pente
costeres i que feia queixar els abets gegantins, se va 
apaibaga nt, apaibagant, a mesura que s'enfosqueix. 

Ja sols interromp la tranquil·litat de la serra, al
gun que altre so d'esquella del remat que s'ajunta o el 
lladruc atrevit del gos que empaita les bèsties que 
s'esgarrien. 

Encara queda alguna vaca endarrerida que, se
guint el vedellet enjogaçat, s'enfila costa amunt en un 
bosc d'abets que limita la plana; i en Martinet li cri- . 
da, tot engegant li un roc: 

Ta-Rodona! Llamp te mati! Vina ací baix». 
El sol ja és post, el ~el és negre: unes ombres mis

terioses, a grans clapades, difumen per grans arbres 
i penyes i ocupen les frondoses fondalades i esborren 
les cingleres. · · 
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El remat ja és aplegat entorn de la cabana; cada 
bèstia cerca la posa per ajeure's. La gossa, la Pas
torella, pasa el darrer tom de vigilància al cabal, y 
se n'entra a la cabana, que fuma ja fa estona. Des 
de fora l'entrada, se sent espetegar la llenya seca que 
cremà. En Martinet hi entra amb una .olla de llet 
recent munyida, -i s'ajeu d:;tmunt la palla al costat de 
son pare que atia el foc. 

Se llesquen pa,-i s'hi trinxen una ceba cadascú amb 
el ganivet que els penja del gec de pell; darrera de 
això, formatge, sopes de llet i. .. bon profit i a jeure. 
De tot se'n fa la part ·per la Pastorella. Ja diu sovint 
en Janret quan algun que altre excursionista que puja 
al Canjgó el troba d'~stada a Cadí: 

« J o som el pastor, · i com Déu se me va em portar la 
dona al donar-me en Martinet, la gossa fa de pastora. 

1 Ca més sossegat s'és pas mai vist, me ... _ tabé és va
lent quart ho cal sere. Té, Pastorella, té! Empassa't 
aquei paper quels mussurts hi han embolicat lo cam-
bajó. Llampsis ! Quina primor!» _ 

Els dos pastors s'enrotllen en llurs mantes i s'ajeuen 
damunt la palla; la gossa, als peus de l'amo. El foc 
segueix. espe,tegant i tirant amunt les flames cap al 
forat del sostre; algún ·branquil1ó massa tendre, con
fós entre la llenya, treu ·una bromera com si escupis 
la saba. 

Boi· embolicat, en J anret parla a son fill, que l'es
colta tot arrupit:_ 

« L3: fret deu apretar defora, pel que ací dedins 
se fa sentir. L'Octubre és traidorot, i poria sere que 
dins poc comencessin nevades _fortes. Fa dies que la 
broma ·no deixa el pic de Set-home~: avui se n'és 
allunyada, hj ha fet més fret que mai. Una setmana 
més, llampsis ! ; i se'ns acaba l'estada a la muntanya 
aquest any de Déu. N os cal mudar de prats, i el pa 
nos l'hem menjat tot. Demà matí baixaré a Vernet 
i-tornaré demà passat ben aproveït. Tu menaràs el 
cabal a una ~ltra jaça. ;;_;J- Be1leu si anesses a Pla Gui-
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Hem? A Balaig deu havei::-hi el cabal de Turinyà, i 
els de Corçavi i Vallmanya deuen ser de Prat Cabre
ra ençà. Sí: a Pla Gui11em s·erà buit, i és més aprop. 
Ves hi demà a trenc d'alba, emporta- te l'espartina 
que resta, i cap-al tart ja hi podeS_!:!ere ambe la rema
da. I bé: ara, santa nit; i bon goig que hi haja son.> 

Els pastors no triguen gaire a adormir-se com un 
sòc; el foc va minvant. A fora, rebent damunt l'aire 
glaçat de la nit, els dos cents caps de bestiar també 
dormen. Tota l'extensió de Cadi sembla ensopida; el 
g-riso, tallant lo únic que viu. 

En Janret, si somnia, deu somniar el seu fill, en 
Martinet, la nina dels seus ulls que té traça per a. tota 
mena de feines del camp i moltes altres, i que, en 
quant a lletra, no l'aventatja el rector del poble. 

En Martinet a ben segur qu~ somnia, i que els seus 
somnis son dolços. Amb tot el foc dels seus divuit 
anys, ha posat l'afecte a la filla de la Llúcia del Molí, 
una noia de quinze auys, rossa com els rostolls, ver
gonyosa que no gosa ballar ni cantar corrandes, 
retreta amb tot-hom, i que, sense donar-se'n compte, 
sols ha sigut expansiva amb en Martinet des · de· que 
és nada. El pastoret no se sentia a,mb prou vocació 
per a la vida de muntanya, no es podia avesaran 
aquells mesos passats dalt de les serres, lluny de 
.tot-hom, en contacte amb els abets altíssims i les al
bes roques d'aquelles regions, mentrestant que el jo
vent s'estava al poble i passava divertit els diumen- · 
ges i les diades del quinze d'agost i vuit de septembre. 
Per ell semblava feta aquella versió de les Muntanyes 
regalades que sovint cantava a tota veu,. en mig de la 
quietud d'aquelles valli, quan deia: 

· Si ne som caigut malalt 
d'una crudel mala gana; 
ningú no em coneix el mal, 
ni metges ni apotecaris, 
sinó una nina que hi ha · 
que l'amor me'n té robada~ 



36 

En Martinet s'enyorava, i entretenia les llargues 
hores treballant esclops i culleres, ·o bé cond int el 
cabal d'una jaça a l 'altra, pensant en quan se casaria 
amb la Julita, que s'estim~rien força, que ell comen
çaria fent de marxant i acabaria parant tenda a Pra
da o tal volta a Perpinyà. 

Quan a l'endemà l'alba va llenç.ar tot just un bri de 
claror per les escletxes de la porta barrada amb flai
rosos troncs de pi, portant un nou dia fret, però clar 
i serè com si fos de juliol, se varen deixondir alhora 
els dos pastors, En Janret va sortir a fora, va mirar 
la volta on encara hi lluïen els estels esporuguits per 
la naixent claror del dia, i va .dir alt: 

« Són més de sis nores. Hem dormit molt de temps. » 

A mesura que el sol s'aixecava, la ramada sembla
va torI1ar a vida nova: totes les bèsties bruelaven; 

. les vaques gfraven la · testa, llençant llambregades 
amoroses a llurs yadellets, que començaven a trescar 
per l'h~rbam; i la Pastorella, amb el seu collar de 
punxes, corria, boi lladrant, tot l'àmbit que el cabal 
ocupava, com per a reconèixer si hi mancava al
guna bèstia. 

Al cap · de poca estona, en Janret va agafar una 
restellera d'esclops per a portar-los a vendre; en Mar
tinet va recollir les poques provisions que restaven 
per a dur-les amb el remat a Pla Guillem, i, sense. 
gaires paraules, pare i fill se despediren fin a 
l'endemà. 

En poc més de cinc hores, el pare va ser a Vernet. 
],ins a entrada de fosc el remat no va ~rribar a la 
immensa catifa de Pla Guillem, on hi batia un vent 
que semblava voler somoure l'abet més ben arrelat. 
El cel, que tota la tarde havia estat grisenc; se torna
va tenebrós mentres es feia de nit. En Martinet va 
barrar la porta, va fer foc i es va quedar a dins em
bolicat, arrupit i amb la pensa allà baix, al poble, a 
la casa del cim de la plaça i a la noia que en aquells 
instants devia recollir-s'hi. 



:renvers 1as vult va ·sonàr un tro en sec, fortíssim, 
fent trontollar les muntanyes, semblant esfereir la 
terra, i tot seguit va començar una nevada forta, 
deixant en poc temps cobert tot el pla. Les bèsties 
corrien debades en busca d'una bauma. Pla Guillem 
s'extén majestuós, immens, ras, en aquellas alçàries, 
sense una muntanya que el posi a redòs de vents 
estranys. 

Quina nit per al pobre Martinet! 
Va nevar, nevar! Els blancs borrallons anaven 

caient silenciosos, perseverants, en la paorosa foscor 
nocturna, apilonant-se emmantellant-ho tot, cobrint 
la porta de la cabana, després la cabana tota. En 
Martinet s'estava arraulit en un recó, cobert de palla, 
però el fret li passava per tot arreu, travessant li la 
pell i ficant-se li al cor. Balb de peus i de mans, en 
va la Pasto:r,-ella, més avesada als frets forts, provava 
d'escalfar-los-hi amb l'alè. 

En Janret, veient el temps que feia, poc va dormir 
aquella nit, pensant en el seu fill a la muntanya i 
maleint el moment en que va decidir dur el remat a 
Pla Guillem. Quan l'endemà, tantost apuntat el dia, 
se'n va anar cap a Castell, les vores del camí eren 
blanques i comença ven a glaçar· se. Quan va ser. a 

·coli de Jou, ja's feia difícil el trànsit, i el bon Janret, 
ple d'anhel i evitant les relliscades, pujava amunt 
a pas de ca. Les torrenteres baixaven escumoses, els 
xaragalls eren glaçats. Quan amb penes i treballs va 
franquejar Mirialles, i, tombant la Llipudera, va 
veure que les barraques ja eren cobertes, va dirigir 
tot seguit la vista a Pla Guillem: era tot blanc-de cap 
a cap. El cel era sempre gris, amenaçant amb altra 
nevada, com si sols hagués reposat per a deixar 
temps .a que la neu se glacés i augmentés el fret. 

A l'arribara Pla Guillem, en Janret se va sentir 
el cor oprès: tot era una gran extensió blanca que 
feria la vista, amb algunes. sinuositats que era difícil 
distingir si eren del terreny o neu que el vent havia 
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apilonat o alguna barraca colgada. Per fi va anar 
veient el remat,_ quasi tot arraulit per a comunicar-se, 
escalf')r; lo que ell tant havia temut. Un vedellet 
glaçat s'estava ajegut i solitari; totes les bèsties, 
fugint instintivament. de la mort se n'havien allunyat 
i romanien aplegades, formant una taca immensa 
entre tanta blancor, com indecises d'estar sense guia, 
estranyades de no ·veure a la vora pastor ni gos. En 
Janret va conèixer la cabana, quasi tota colgada 
sota la neu. Amb veritable febre va començar a 
treure la que cobria la porta, i, tant bon punt oberta, 
va sentir la gossa que glapia, _que el llepava tot ·con
duint-lo vora el jaç de palla. Allí damunt hi jeia en 
Martinet, que en una darrera convulsió de fret s'havia 
quedat estirat, llargarut i com aprimat; la cara, que 
tenia prou morena, se li . havia tornat blanca i con
treta. · 

El pobre Janret, desconsolat, amb la cara esllan
guida i els ulls esverats, va exclamar: 

«O bon Déu! Què et som fet? Per què me l'has pres?1) 
Y des d'aquell any, cada volta que algú a l'estiu 

ta nit en la seva cabana, en Janret conta l'episodi 
del seu fill, i acaba dient resignat, però amb els ulls 
túrbols: 

«Lo bon Déu va conèixer que era massa sabent per 
un pobre pastor, i se'l va voler pel seu servei.» 

J. MASSÓ I TORRENTS 



Son pseudònim de Pastorellet 
de la Vall .de Arles, és ben conegut 
en el rengle de la poesia rossello
nesa. Dos llibres porta publicats: 
¡Ais!, aplec d'elegjes en vers, en
capçades amb un })ròleg en her
mosa i vfürant prosa catalana, i 
Garbera catalana, recull de tre
balls en vers, d'escriptors de la 
ter ra. Tenim noticia de una obra 
que té a punt de publicar, i que 
segurament vindrà a refermar 
sa anomenada de exceJ·rent e -
criptor i propagador de la llen
gua catalana al Rosselló. 

l\10SSÉN J OSEP B ONA.FONT 

Una Passejada al Cementiri 

Oiu? ... Perquè r anquillosa 
la campana de sa llosa 
llança un plany de desconsol? 
D'on sall eix baf de 'tristesa? 
Per què la Naturalesa 
avui desmaiada, estesa, 
jau en son mantell de dol? 

Veniu!. .. Entre les rengletes 
de tombes, fredes, quietes, 
ve s'agenollar la gent . 
Garlandes de flors negrenques, 
rams de r oses tardanenques, 
o violes reberenques 
duen als morts, per· present. 

Al mig de les creus de pedra, 
prop dels x iprers i de l'edra, 
regant tot d'un amarg plor, 
van ells, la cara entristida, 
veure en la terra beneïda 
el clot que conté llur vida, 
eent nafrat i mQrt el cor. 
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-Bon vell, digas-me, què et mena 
en eix camp de dol i pena 
que aixuguen tos blancs cabells? 
Amb tos ulls foscos veuries 
tos infants, tes alegries, 
per tu fent mainatgeries! 
no fl.aqueries ,amb ells! 
Fillet que plores ta mare, · 
ton pa t'estalviant are 
per poder-li donar fi.ors; 
és que ix d'eixa fossa ombr osa 
una veu dolça, amorosa 
- veu de mare carinyosa -
un raig que seca tos plors? 
Tu, pobre desconsolada, 
que estàs, l 1ànima esquinçada, 
sobre eix lloc, sens moïment; 
hauries, entre les roses, 
vist ton fill sota les lloses, 
amb ses parpelles gaitoses 
t' espiar mig somrient? 

.Ai! no, no és pas cap quimera: 
veig més lluny d'aquesta terra, 
vejg més enllà del fossat. 
O tu, meitat de ma vida, 
ton dolç reco me convida 
a ofegar la greu ferida 
de mon cor esbocinat! 
Plora, plora, nit _i dia, · 
digas tos ais <l'angunia, 
o campana de la mort! 
Sempre me serà penosa 
la memòria llastimosa 
del dolç amic, que, envejosa, 
m'h~ robat lo crudel sort. 

J. BONAFO~T 
(El J'astorellet de la Vall de Arles) 



Altre nom dels que no neces
siten r ecomanació. É una de les 
poques figures de la poesia cata
lana que no admet discussió. És 
el poeta de la Naturalesa. Sos 
jnnumer ables llibres són un tre
sor de ben dir, beu pensar i ben 
sentir. ~ la manera que escriu, 
dibub:a. 

Fraternitat 

I 

APELJ,S MESTRES 

La nostra P àtria és gran 7 la 1rnstra Pàtria és bella; 
podran morir sos fills, la Pàtria no mor mai; 
per ella nostres cants, tot nostre amor per ella, 
que és lliure com la llum i eterna com l'espai. 

II 

La nostra Pàtria és gran, ni fites ni fronteres 
ja mai en son orgull cap rei li ha senyalat; 
hi brunzen els pibets, s'hi gronxen les palmeres 
i prades i sorrals hi dormen de costat. 

III 

Jamai s'hi pon el sol; tantost una muntanya 
transposa l'últim raig, ja sobre un'altre riu; 
tantost deixa una mar, un'altra mar ja banya; 
tantost un 1,1-ïu adorm, desperta un ~ltre niu. 
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!V 

La Pàtria t-é una llei que a tots sos fills governa; 
iguals hem nascut tots, tots ens diem germans; 
la llengua que parlem és una i és eterna, 
cantem un cant d'amor i ens estranyem les mans . 

V 

La Pàtria té un sol Déu que ens va donar un dia 
per véncer, la raó, el cor per anhelar; 
que ens va cridar: «Avant! Humanitat, fes vial 
el temps va al devant teu i el temps t'ha de jutjar.» 

VI 

I caminem d'acord amb el sublim desfici 
'd'arrif>ar junts un jorn - qui sab, potser demà! -
al cim d'aquest camí de lluita i sacrifici 
q~e cap dels qu:e avui som tal volta no veurà. 

VII 

Mes tant se val, marxem! La Pàtria, nostra mare, 
amb roses i amb llorers la ruta ens va marcant; 
cert és qúè anem caient i estem mol lluny encara 
què hi fa! darrera els morts uns altres s'alçaran. 

VIII 

La nostra Pàtria és gran, la nostra Pàtria és bella; 
és lliure com l'espai i és vasta com el món; 
el fraternal petó que en néixer rebem d'ella 
ressoni en cada pit i esclati en cada front. 

APEJ..,ES MES'rRÉs 



Distingit professor de primera 
ensenyança; autor de llibres des
tinats a la tasca sagrada de l'edu
cació i instrucció de l'infantesa i, 
ademés, un aficionat a les belles 
lletres amb coneixements apre
ciabilíssims . També va a la da
vantera, en la campanya rege
neradora de l'instrucció pública. 

JOAN BoscH 1 Cusi 

- D'excursió 

Fi de curs havia arribat, i el senyor Mestre deter
minà despedir-se d'ell i de sos · deixebles amb una 
visita a un antic pont de l'encontrada, construït, se
gons les traces, en temps de la dominació romana. 

Qué contents se posaren els nois en saber-ho! I quin 
ull més viu obrí el cel, i de quina manera s'estufà el 
Sol en enterar-se de que l'última lliçó de 1-'any se do
naria e:p..)lurs dominis, a llur presència ! En lloc · del 
món s'olfrava el més petit -núvol, i l'astre del dia no 
es cansava d'enviar calories a la Terra! 

- Còm suo! - exclamà un marrec d'uns deu anys, 
a poc de sortir del poble. 

-Noi, pren paciència! li respongueren set o vuit 
- a tots ens p~ssa el mateix. 

- Serà precís internar-nos pel bosc, cercant la 
protectora sombra dels arbrn~ - afegí el bondadós 
preceptor. · 

- Oi, oi! I cassarem nius , 
-Mira, aquí n 'hi ha un t Es de verdums! - Veiam 

què hi ha! 
-Sí, ja els hi pots anar al darrera amb un fluviol 

sonant! En aquest temps, els ocells ja són fora del :niu! 
-I si no ho fossen ?-preguntà el Sr. Mestre. 
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- Els hi deixaria. Ja me'n recordo que els ocells 

són uns benefactors nostres, i que, per tant, d,evem 
respectar-los, estimar-los, protegir-los i defensar-los. 

-Parfectament; mes no deveu _contentar-vos en 
saber-ho això, sinó que teniu obligació de practicar
ho 'i predicar-ho; i així-, no sols ensenyareu l'igno
rant, donareu bon consell a qui l'ha de menester, co
rregireu al que va errat, ço és, fareu unes quantes 
obres de misericòr<,iia, sinó que contribuireu a la cul
tura i prosperitat de la pàtria. 

Ja que tan aficionats sou als nius, fixeu vos en 
aquest i admireu l'habilitat i talent dels constructors. 

Amb arrels d'herba han format una espècie de cis
telJet, voltant-Jo de molsa per tal de que es confongui el 
color del niu amb el color verdós de l'arbre. Per la 
part de dins, el teixit és molt més espès i fi, i està co
bert d'una lleugera capa de pèl, llana i ploma. Aquí 
la mare deposita els ous, en nombre de cinc, que co
va unes dues setmanes, i aquí neixen sos fillets, que 
llurs pares alimenten i cuiden amb gran sol·licitud, 
fins que són aptes per a volar i proporcionar-se el 
sustento. 

D'aquest niu n'hauran sortit cinc verdums, que ani
ran pel món nodrint-se sovint de granes d~ males 
herbes, i fent sempre una guerra sens pietat a vàries 
menes d'insectes, que són altres tantes plagues de 
l'agricultura. I pensar q:ue hi ha qui es complau en 
caçar i destruir uns animalets que, a demés d'alegrar
nos amb llurs cants, tan útils són a la humanitat! 
o:Perdoneu-los; Senyor, que no saben el que fan!» 

-A casa hi nien les orenetes i mai les molestem. 
- I obreu molt santament. ~ 
En quasi tots els països coneguts, és considPrada 

l'oreneta com una bona amiga de l'home, per !'infini
tat de mosquits i molts altres bitxos danyins que des
trueix. 

Caça al vol, i per aqueix motiu quasi mai se la veu 
parada . 

• 
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Quan cria, cada tres o quatre minuts porta menjar 

a sos fills; de manera .que, estant quinze o setze hores 
en moviment, una parella d'orenetes fa al niu unes 
600 visites diàries. En cada viatge portw una beca
da de deu a vint insectes; així que. pot ben assegurar
se que no baixen de 7,000 els enemics de nostres . 
hortes, camps i boscos que diàriament extermina una 
sola família d'orenetes. Calculrn ara els milions que 
en fan desaparèixer entre totrs durant la temporada, 
i calculeu també el mal que fa qui les persegueix o 
les mata! Veritat que es paguen ben car certs ca
pritxos o entreteniments, fills, quasi sempre, no de la 
maldat, de l'ignorància? 

No obstant, fignorància - millor dit, la preocupa
ció, sa filla - ha p:r;otegit no poques vegades aquest 
utilíssim ocell. En algunes comarques tenen per cosa 
certa que l oreneta, en sentir-se ferida, embesteix les 

· vaques, perdent la llet totes les picades per son irri
tat bec; en altres creuen que les orenetes arrencaren 
les espines a Jesucrist i penyoren fortament a qui no 
les respecta... · 

* * * 
- ué bé s hi està aquí a l'ombra! No hi anem 

avui al pont? 
- Deixem-ho per un altre dia! 
- No em sembla pas mal pensat- contestà el se-

nyor Mestre; - i ja que aquestes alzines ens ofereixen 
placívol i temptador descans, aprofitem l'ocasió per a 
parlar d'un altre de nostres grans benefactors: l'tvrb1·e 

Els arbres foren els precursors de l'humanitat. 
Creats per Déu abans que l'home, començaren a exer
cir llur benèfica influència descarregant l'atmòsfera 
de grans quantitats d'àcid carbònic, purificant l'aire 
i fent-lo respirable per a l'economia animal, augmen
tant amb llurs despulles les qualitats productives de 
la terra ... 
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Ells proporcionaren a l'home armes per a defensar
se dels animals salvatges, materials per a construir 

. ses habitacions, fóc amb què cuinar i resistir les bar 
xes-temperatures ; fruits per alimentar-se, aigua amb 
què netejar-se i apagar la seü ... 

Perquè està plenament comprova.dà l'influència de 
les arbredes en la producció de les plujes. 

Totes les plantes deixen escapar per llurs fulles i 
parts verdes, en general, una bona part de l'aigua 
que per les arrells han xuclat de la terra. 

_L'exhalació produïda per úna superfície verda ve
getal, és un terç de la produïda per una superfície 
d'aigua d'igual extensió; i com que, tros per tros, la 
superfície verda d'un bosc és més de tres vegades més 
gran que la -representada per una massa d'aigua, re
sulta que la quàntitat d'aigua exhalada per un bosc 
és major que la produïda per l'evaporació de l 'aigua 
d'un estany de la m~teixa grandària. 

Com és rratural, l'aigua evaporada augmenta !'hu
mitat de l'ail;mósfera i provoca un descens de tempe
ratura, causes determinants de les plujes; i això suc
ceeix més que mai a la primavera, que és precisa
ment l'època en que més necessita la terra les afala
gadores carícies de l/aigua plujana. 

I no sols afavoreixen els arbres la caiguda, sinó 
també la bona distribució de les aigües. 

. En tocar la pluja els arbres, perd la força i cau 
suaument a terra, on se va fonent entre la fullaraca 
i la xarxa d'arrels que apresonen el terrer en totes 
direccions i s'oposa al lliure curs de les aigües . 

Aquesta aigua xuclada per la terra, alimentarà 
d'una manera regular i constant les deus, les fonts, 
els manantials i els ríus, missió importantíssima tan 
útil ·i necessària a· les persones com als animals i 
-plantes . 

A no ésser els arb:resJ l'aigua plujana rodaria adele
rada per la pendent de les muntanyes; correria im
petuosa :per ba:rrancs} torrents, ~rrastrant terra7 
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_p\dres i roques; inundaria planures, valls i pobles, 
arrasant cultius, i edificis i sembrant per tot arreu 
desesperació i ruïna. _ 

_ A~ més d'aquests, són molts altres els beneficfa que 
devem a l'arbrat, beneficis que ens obliguen a, mirar
lo amb interés i carinyo, vetllar per la seva conser
vació i fom~ntar-lo amb intel·ligència i diligènéia. 

Ells mantenen l 'equilibri e.n l'atmòsfera, absorbint 
grans dossis d'àcid carbònic i exhalant úna quaintttat 
proporcional de oxigen; al revés dels animals, que en 
respirar s'apoderen de l'oxigen i llencen l 'àcid car
bònic: d'aquesta manera mai falten a ]'aire els ele
ments indisp·ensables a la vida animal i vegetal. -

Ells temperen . i fan més constant la temperatura, 
moderant el ma teix els frets rigurosos de l'hi vern 
que les fortes calors de l 'estiu, e impedint els canvis 
bruscos, tan perjudicials sempre a tots e~s sers orga
nitzats de la Creació. 

Ells defensen i re-tenen la terra contra les embesti
des dels vents i- de les plujes, i fan productius territo
ris sens conreu, abandonats, deserts. 

Ells contribueixen a la dessecació i sanejament de 
comarques, convertint en paratges sans i hermosos, 
llocs que feien inhabitables l'aigua, el fang i ~es ma
lalties. Segons experiències practicades, el pi absor
beix diàriament, des del mes d'abril al d'octubre, 193-
litres d'aigua per metre cúbic de fusta . L'eucalipte 
- el diamant dels boscos, com l'anomenen els angle
sos- plantat i cultivat en gran escala, ha fet desa
parèixer de certes regions -pantanoses les febres pa-
lúdiques que abans assola'ven el país _ 

Afegeixi's a ço dit els importants productes que en 
fustes, llenyes, carbons, escorces, fruits, olis, reïnes, · 
essències, etc., s'extrauen dels boscos; la generositat 
amb que ofereixen ombra i perfums a l'home, tribuna 
i estatge als ocells, i qui dubtarà, no ja de la _conve
niencia sinó de la imperi.osa n~cessitat, d'atendre ,a . 
la co:pse:rvació i foment .de les arbredes? 
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Totes aqueixes muntanyes pelades; tots aqueixos 
extensos sorrals; tots aqueixos er ms que ens omplen 
de trjstesa i res produeixén, poden criar arbres, po
den convertir-se en fonts de riquesa, poden contribuir 
a no~tre benestar moral i material. . 

Un arbre es fa en un sigle i es desfà en un moment; 
però si all à on la necessitat hi talla un r.oure la pre
visió hi sembrés una gla, encara que fossin moltes 
les exigències de la primera, també serien molts els 
recursos que li procuraria la segona . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

* 
* * 

L'assentada ha sigut llarga; la calor, abundant; jo 
· tinc una set que m'abrusa; · suposo que el mateix us 

passa a vosaltres, i en tota aquesta rodalia no hi ha 
una gota d '~igua. 

Allí veig una pomera carregada de fruit assaonat: 
de qui és? 

- De ca':n Claret. 
- Qui de vosaltres vol anar a cullir una faldada 

de pomes, amb que refrescar-nos la boca? 
- J o ! J o ! J o ! - digueren a l'hora cinc o sis. 
I no.menys joyosos que decidits, · ja es disposaven a 

· veure qui hi arribaria primer, quan 
- escolteu! - digué'l senyor mestre. - M' heu dit 

que aquell fruiter era d'en Claret. 
-Si, senyor. , 
- Si fos vostre, us agradaria que l'altra gent vin-

gués a cullir-vos el fruit? 
--:-Jo'n,. pensava que vostè tenia permís de l'amo! 

- respongué el més viu de tots, comprenent que ha-
via caigut a la ratera i procurant sortir-ne del millor 
modo possible. 

- J o també! ~ afegiren els demés. - Si vostè no 
en _té consentiment d'en Claret, no hi volem pas anar. 

- Ben dit!, no hi ·voleu pas anar; perquè quan un 
. superior mana una cosa injusta 7 no hi ha obligació de 

. , 
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obeir-lo; i cosa injusta fóra que jo us manés anar a 
robar o cullir fruita que no és meva. 

Ara, arribant al poble, ens despedirem fins a pri
mer de setembre. 

Alg·uns, tal volta, ja no tornaran més a estudi, i 
res tindria d'estrany que ni es recordessin més d'ell, 
ni de mi, ni de plomes, llibres, tinta ni cartipassos . . 
Tants n 'hi ba així! Procureu, si no d'altra cosa; :r_:e
cordar-vos de la lli çó d'aquesta tarde! 

JOAN BOSCH I Cusi. 



JOAQUIM PLA 

La prosa· rural, tan manosseja
da pels conreadors de circums
tàncies, té en ell un atildat apòs
tol, i, corn la goteta d'aigua, va 
fen t sa tasca sense fressa, però .. 
amb ver profit. Les ciències na
turals l'atrauen de debò, i també 
hi esmerça forces estones en bé 
de la ensenyança. 

El rodó d'en Jaumet 
Poc hauria dit ningú del poble que en Jaumet, 

aquell noi entramaUat que no creia a ningú, que es 
burlava de tothom, que feia ganyotes al senyor rector 
i apedragava els captaires·que s'arraceraven al poble, 
hagués fet alló, alló que havia commogut tan fonda
ment el veïnat. 

Verament, no n'hi havia per menys. En Jaumet 
feia 'rodó d'estudi gaire bé cada dia, i, amb el petit 
de ca'n Gana, cercaven nius enfilant-se pels arbres de 
la · carretera, mataven els ocells amb tira-gomes o 
pescaven. amagats darrera alguna ro cassa de la costa. 
N o feien més que mal, segons veu general de les 
dones del veïnat, que cercaven les criatures en s.ortir 
d'estudi, per a que no juguessin amb aquells pillets. 

Aquella tarda de setembre, en Jaumet i el noi petit 
dé ca'n Gana, teien més ganes de fer rodó que cap 
més altre dia . 

Renoi! si se'n veien d'ocells, i quin sol més maco! 
També. podrien pescar. El mar, 'd'un color blau fort, 
remorejava mandrosa.ment espurnejat d'escuma, i ses 
onades, petites i saltirones, se desfeien suaument 
multant la sorra vorera ... 

- Renoi! Gana .. . què n'agafaríem avui! Portes es-
queix? . . ~-
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- Si que;n porto - féu l'altre noi, tot fic;=.tnt ses 
mans a les butxaques de sos pantalons de vellut per 
cercar l'esqueix . 

- Me sembla que picaran .. 
I ambdós xicots, després de posar esqueix a l'ham, 

arriaren el cordill dintre mar i ni bleixaven tot fent 
atenció a llur ocupació. 

I aixi ·continuaren llarga estona . J a. hi havia una 
munió de bogues saltironant en un forat de la roca. 

M.es aquella blavor del ·mar anà tornant negre; un 
vent calent i estrany aixecava una polseguera que 
feia escoure els ulls, i uns núvols moradencs s'apilo-
naven per tots indrets . · _ 

El mar semblava que bullia. Son remoreig s'accen
tuava; ses onades saltirones fressejaven més i es re
botien escumoses contra l'acantilat; unes gotes gros
sasses començaren a caure ... 

Els llaguts retornaven depressa lliscant sobre les 
onades amenaçadores ... lluny, ja sols s'oviraven qua-

• tre veles, que foren, tj.esprés, tres ... i després dues ... 
i després, una sola; una vela que no retornava ... que · 
balancejava sens parar. · 

.- Guaita - féu el petit de ca'n Gana, - mira, és 
el llagut del teu avi. .. la vela no li agafa vent. 

- Oidà! - feu en Jaumet - còm branda! a veure 
si es remullarà l'avi. 

Allò finava en un. temporal horrorós. Les onades 
eren muntanyes que s'atrapaven bojament i que s'es
timbaven, amb remor- ferèstega, arruixant la platja. 
Fins en Jaumet i en Gana havien -agafat por, i drets 
dalt d'aquella rocassa, espavordits, rebien de cara el 
roixim que els aixopava tots. . 

El llagut · de l'avi d'en Jaumet era allí, ~ pocs 
passos, mar endins; amb la vela ardada; ravi re- · 
mava desesperadament, mes en va. El llagut cad~ 
volta s'acostava més a la llosa, a aquella pedra a ran 

, d'aigua on s'hi migpartien els llaguts en els jorns de 
desgràcia. 
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I en .Jaumet ho veia . . veia que l 'esbardellament del 
llagut era cosa de poca estona, i sens esma per fer res 
més, s'acostà abdues mans a la cara, i cridà amb 
tot sos pulmons: 

- ¡ No tingueu por, avi, ja vinc! 
I el braoleig d'una onada que rebotí contra la roca 

ofegà sa veu, i una altra onada llençava el llagut del 
seu avi sobre la llosa, esbardellant-lo horriblement. 

En Jaumet llençà un crit. 
- Gana - feu tremulós - porta la corda d'aquell 

llagut. 
En Gana, espavordit, corregué a cercar la corda. 
-Lliga-me la al cos . · 
I en Jaumet, es llençà en la buidor de l'espai i es 

capbuçà a l'aigua. 
Nadava com un peix . Còm el dominaven les onades 

que l'empenyien cap a terra! Mes, a força de bracejar, 
arribà a la llosa. 

El seu avi lluitava desesperat contra l'empenta de 
les onades i les estelles del .llagut; ja començava a 

·defallir ... · 
- A vi - féu en Jaumet, - no tingueu por, jo us 

salvaré; agafeu-se a la corda - i dirigint-se a en 
Gana, li cridà: · 

Amarra la corda fort ... ja venim. 

Ja hi arribaren a terra; mes, amb quins treballs! 
Quasi tot el veïnat era a la platja. Quina cridòria les 
dones i. la mainada!. En Jaumet, aquell pillet, havia 
esdevingut l'heroi, i tots els llavis s'obrien per alabar 
sa acció i tots els esguarts eren per a ell. 

L'avi el petonejava tot plorant, i fins son pare, que 
no li. havia dit res, al vespre, essent a la taula, tot 
sopant, se li girà dient-li: 

Redimoni, Jaumet, ja't prometo que avui l'hagueres 
rebuda grossa la palliça, per el rodó que has fet, si 
no arribes a salvar l'avi. 

JOAQUIM PLA 



Es el poeta bucòlic de Catalu
nya. Sa obra La Vidcb al camp, i ses 
poesies soltes, afegint-hi L'Agle · 
nya, ho atestimonien. Mossén Ja 0 

eiuto Yerdaguer l'adrniraYa, i 
aital adrnira.ció s'extén fins a tot 
els que estimem la poesia vera
ment catalana. sen e enfarfecs ni 
exotismes · e:s:travàgants. Honra 
!'Empordà, d'on és fill. 

El plany d'una mare 

A Na Pilm~ Auld de Vayreda 

I 

On vas, ocelleta, que passes volant? 
Damunt de la testa de mon ros jnfant, 

qué bÉ' hi estaries! 
Qué bé hi estaríeu, oh li una, oh sol! ... 

mes ai! Déu no ho ·vol! · 
Perquè no ho has volg·ut, mon Déu amorós? ... · 

Tan bell i tan ros, 
quin gnig que em donava! 
tan bell i tan ros, 
qué n 'era d'hermós! 

II 
On ets, mata hermosa de blànc Hesrnmi? · 

voltant d'e l'arcoba del meu serafí, 
quin bo que hi faries! 

Quin bo que hi faríeu, o jonces d'estiu! , . 
~es ai, Déu somriu!. .. · 
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Per què has somrigut, mon Déu amorós? ... 
Tan bell i tan ros, 
quin .goig que em .donava! 
tan bell i tan ros 
qué n'era d'hermós! 

III 
On ets, guapa alosa, del jorn desvetllat? ... 

Pel cel de ja vida del meu fill aimat, 
quins cants hi faries! 

Quins cants hi faries, o dolç rossinyol!. . 
Mes ai, Déu no ho vol!. .. 

Per què no ho has volgut, mon Déu amorós? ... 
Tan bell i tan ros, 
quin goig que em donava! _ 
tan bell i tan ros, 
qué n'era d'hermós! 

RAMON M.ÀS1FERN. 



Forma a 1a avençada dels es
criptors moderns. El Teatre, la 
novel·la i la poesia, li deuen obre 
remarcables. Encara jove i amb 
singular energia acompanyada 
d'un talent superior, ens ha do
nat,molts bons esplets, entre els 
quals, Les hores q~e tornen i Confins . , 

Silenciosa 

SALVADOR ALBERT 

Ve per l'almoina - cada dissabte 
portant en braços - un infantó. 
Es tan hermosa - tan jove, i capta ... 
Qui gosa dir-li - « Deu vos en do»? 

Quan s'atura ella - devant ma porta, 
l'infantó plora - amb dèbil plor; 
ella mai parla - m l'aconorta, 
trista la cara - sense color. 

Mentres immòvil - l'almoina espera, 
s'ou la ploralla - del tendre infant; 
quan ella tanca - sa mà de cera, 
cessa la queixa - com per encant ... 

Vindrà en silenci - també dissaite; 
portarà en braços - un infantó . .. 
Es tan hermosa - tan jove, i capta .. 
Gosaré a dir-li- «Déu vos en dó»? 

SALV ADOR ALBERT . 
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Es tot uh artist a; habi tant en 
la ciutat de Girona, féu inobJi
dl;\bles esforços per a desvetllar 
l'a\mòsfera d'art i ll et res que do
mina avui en aquella cinta.t. Pin
ta amb nobl e sentiment, i segell a 
d'aire persoMd se· te les i clilrni
x os. Com a escrip tor, té qundrets 
i novel'les dignes de lignrnr aJ 
costat de lo que firmen 110111::; ben 
reputats a Catalunya. 

L'ocell 

PRUDENCl BERTRANA 

A l'entorn de la mare hi havia gran gatzara. 
Dues nenes mig vestides saltaven picant de ma.ns, 

i un nen més petH s'alçava de puntetes i estirava els 
bracets .amb impaciència. 

Tots el volien el pobre pardalet; tots el volien, i 
la mare el protegja contra aquell accés de carinyo 
que li hauria costat la vida. I el guardava dintre la 
mà finnja, sentint com li bategav~ el cor petit com 
un pinyó, que l'espant feia sotrequejar furiosament. 

Un xic ajupida els ensenyava l'ocellet, i una mu
nió de ditets li arnsaven les plomes de l'arrufat ca
parró, i tres boquetes tci1dre.s s'ajuntaven per besar-lo. 

El sol entrava en el quarto, i la mare somreia i 
quelcom divinal embolcallava el grupo. 

- Còm l'has hagut? d'on l'has tret? 
A la primavera els ocells solen enamorar-se, i no 

saben el que és pesquen, i aquell havia caigut per Ja 
ximaneia, i l'havia agafat en els vidres de fa, fines
tra, entoçudit en atravessar-los perquè a redera veia 
el cel, els arbres i les munta~yes: la llibertat. 
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-És nostre, oi? és nostre; el criarem, el criarem. 
-Sí, el criarem - escarnia el menut saltant joiós 

i entusiasmat. 
- Enga viat, pobret, es moriria; i la veu de la ma· 

re, d'un to melangiós i tendre, es deixà sentir per
suassiva, i els parlà de la mort, d'el captiveri, d'enyo
rances, d'esposa sens marit, d'infantons sense mare, 
i ells, amb tot i no entendre bé el significat d'aquelles 
paraules, anaven quedant-se quiets amb el rostre 
immobilitzat per la tristesa, impressionats pel timbre 
especial d'aquella veu que els esponjava el cor i els 
feia pressentir l'amargura. 

Aprés els preg·untà alguna cosa que ells contes
taren afirmativament amb recança, movent apenes 
les riçades cabelleres. I un darrera l'altre besaren 
tres cops el pardalet, que la mare posà suaument 
dintre el palmell de l'estesa maneta del petit, · que 
xisclà enretirant-la depressa, pessigolejat per les 
ungles fü1íssimes de l'ocell. Aquest emprengué el vol, 
rodant un moment arran del sostre, i fugint després 
pel balcó obert de bat a bat. , 

Tots el seguiren amb el ulls puríssims i brillants 
immensament encuriosits, obertes les humils boque
tes, i creuades les mans sobre el pit en actitud d'ad-
miració. · 

I el vegeren endinsar-se èn l'espai ll'uminós i blau -
saturat de perfums matinals. 

I la mare sentí, al fons de l'ànima, un consol in!3X
plicable, com si una benedicció d'un po.der infinit 
caigués sobre sa tendra niçaga, proú.,gint-los de_les 
vicissituds de la vida. 

PRUDENCI BERTRANA. 



MossÉN FRANcrsoo VrvER 

jove i de talent veritable és
aquest poeta. L'indecissió en se 
guir determinades escoles, potser 
fa entretenir-lo massa. Però no 
dubtem que a no tardar sabrà 
trobar la deu de vera poesia, la 
que no admet determinades foT 
mes i tendències, sinò que sem
pre traspua sens l'esforç. T é 
dues composicions que per si 
soles el fan ovirador: « El ·cant 
de la Terra» i « La Mare del 
Vicari»: 

L'Avi 

Segons conta la gent, 
és el més vell del poble l 'avi Jan; 
i encara quan fa un sol prou esplendent, 
a l'hivern, surt a pendre'l tot content 
com pels dijous els nens que a estudi van. 
S'assenta al bell davant del cementir; 
treu sa pi pa 11 ustrosa, 
d'on contempla surtir · 
la fumerola blanquinosa 
que s'esvaeix com un sospir. 
I s'amara de sol, 
de po brets i de vells beneit consol. 
Després cap an el poble s'e11camina, 
solet, 
poc a poquet ... ; 
tirada du ·al clatell la barretina. 
Té el cabells blancs, i va encorvat 
en un bastó_ groixut estintolat: 
Déu meu, als vells que ha de pesar l'edat! 
Quan sa figura lletja, esdarnegada, 
ha arribat a la plaça, la mainada 
~Avi vell, avi vell!» crida riolera. 



Ell renya alçant el cap, -fet una fera; 
pro tot seguit l'abaixa; altra vegada 
la bàrretina, fins al nas tirada, 
igual que abans es posa; 
ablamà tremolosa, 
frega els parpres humits, mentre aprop d:ell 
de la mainada creix el reguitzell, 
.i acompanyant-lo un tros, crida: «Avi vell!» 
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JoAQUrn AYNÉ 1 HA.BELL 

No és pa.s dels darrerament 
arribats. T na J>reuDcla coJ ·]ec
ció de distinc-ions obtingudes e11 

Certúnwns de Catalunya, Ji han 
Jet un 110111 força apr(:'einhle: rnes 
sa campanya e11 pro de la c11 ltn
ra catalana., la ])Orta fet:i en 
11questos darrer temps, <lirigi11t 
la. inoblidable reYi ·ta Oatalunya 
Artislico, que havia ell fet pu
jar amb sal n esponerosa. 

L'estel de paper 

Enllà l'espai voleiava 
alt, molt alt, un blanc estel; 
un tendre infant el guia va 
dant-li cordill amb anhel. 

Com més l'estel n'hi prenia 
i pujava més i més, 
amb més ànsia el noi volia 
que fins de vista es perdés. 

- Més cordill l - en son deliri 
cridava an els seus companys; 
vull que pugi i que no es miri 
sinó amb pena i molts afanys. 

I l'estel tan s'enlairava, 
que fins de vista es perdé; 
el mateix noi que el menava 
aleshores ni el vegé. 



! content de l 1obra seva, 
de goig anava saltant. 
- Contempleu la força meya -
deia, orgullós, boi cridant 

-Mireu bé a l'alçària immensa 
que mon vol pot arriba; 
si així ma sort ja comença, 
Déu sab fins on pujarà ... 

Sóc ja fort i tinc destresa 
per ana amunt sens perill J. -

Mes sa glòria vegé ofesa 
al trencar-se-li el cordill ! 

Allavors, amb plor sens mida, 
estel i glòria perdé : 
- Ai, fill meu, això és la vida ! -
sa mare amb pena digué. -

Quan amb la teva esperança 
pensaràs auiba al cim, 
inexpert i amb ta confiança 
rodolaràs a l'abim. 

Mira, fill meu, ta follia, 
ton orgull i el teu anhel 
han marcit ja ta alegria 
amb la pèrdua de l'estel. 

La il·lusió aquest representa, 
i l'ambició el desig teu; 
ai d'aquell mortal que intenta 
remontar-se fins a Dèu ! 

Fill meu de la meva vida : 
no enlairis cap més estel, 
puix l'ambició maleïda 
fins te pot fer perdre el Cel. 

J. AYNÉ I RABELL 
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NARCÍS ÜLLER 

Durant unà pÜa?cle- temps, ftn 
ara que s'és tant desvetllat i en
riquit el conreu de la novel·la 
catalana, aquest notable escrip
tor portà el cap del reng-le. Això 
li donà un aire de respecte que 
el fa doble e tima si, a més, hi 
ajuntem el valor de ses produc
produccions que han fet estimar 
la llenglla nostra ben enfora de 
Catalunya. 

Nevant 

És el 15 d'octubre. Estic allotjat en un hermós 
xalet voltat de jardins, al peu del riu Carol, a un 
quart d'hora de Puigcerdà, i em desperten dematinet 
grans exclamacions i rialles de mos fills. Demano per 
la causa d'aquells alegrois, que em sonen a sorpresa, 
i em diuen que és la neu. 

-Neva? 
- Si, papà, neva. 
-Però aquí baix , .a la plana? 
- Si, papà , a la plana. 
Ja no em cal més. Home de terres baixes, que no 

ha vist nevar quatre cops a la vida i que, estiu sobre 
estiu, ha desitjat, temps ·ha, veure vestida d'hivern la 
gemada i verda Cerdanya del fort de la calor, saltí 
del llit més que depressa, per a compartir amb mos 
fills els atractius del desitjat espeêtacle. 

Obrí la finestra, i. .. ja ho crec .. tot el jardí, tots 
els llosats de l'entorn, plens de neu. Els caminals es
tan enGatifats d'un armini de quatre .dits de gruix; les 
pereres, les dàlies, les gojes, les maduixeres i berdi
çals de gers, coberts d'una florida tofuda i blanca; la 
pissarra dels llosats, convertida en grans plantes de 
porcelana blanquíssima; sols una passera tortuosa que 
s'estenia del raixat a la casa, conserva la rossor de 
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1a terra. i enèara, èlapeJavèn aqueixa tossor algunes 
glebes d'escuma escaixalades i fermentoses, com les 
que el mar escup a la plafja eternament. 

Nevava, si, nevava, no parava de nevar; nevava 
amb aquella continuïtat cançonera de les plujes d'hi
vern. Res de vent, ni de soroll, ni de violència ame
naçadora. Al -contrari: ni un alè d'aire,' un gran si
lenci, una atmòsfera boiro.sa, en la que es gronxaven, 
com burinots blancs, els borrallons . emperesits de 
posar-se. · 

Es veia que allò duraria hores; però, així i tot, te
merós de que tota aquella hermosura s'esvaís per art 
d'encantament, m'he vestit a correcuita, i no he parat 
fins al cimbori. 

El paisatge estava transformat, desconegut; inútil 
de cercar aquella vall llargueruda, empresonada per 
les immenses serres que esqueixen el cel amb el Car
liti el Puigmal. La il·lusió era de que em trobava al 
mig d'un desert polar, infinit. Cap d'aquells monts, 
sempre aclaparadors, se veia; un horitzó grisenc, es
capadís i espès, un zenit de vidre glaçat, que damunt 
meu transpuava clarors mortes. Tot vaguetat, somni 
d'una evaporació immensa, fantàstica. 

No n'he tingut prou; he bahat i he emprès el .camí 
de la vila. Quin goig, en sentir cruixir aquella blanca 
catifa sota el calçat l El que em dava bo de veure, 
eren els sàlzers i arbre-blancs que, ja despullats, tal
ment semblaven carregats de flors d'atmetller. 

Caminant, caminant, he aconseguit descobrir la vila, 
quan ja la tenia a tret de pedrada. De tan aprop, i 
tot, tot just l'arribava a obirar com a través d'un vel 
de musselina sense fi. Els horts, escalonats pel puig 
que la vila corona, estaven com poblats de fruiters 
florits; l'apilat caseriu era vagarós, ideal, i el cap de 
l'alt campanar s'enfonzava tot difumit dins la obira 
cendrosa i grassa, ont la mirada's fonia. 

I nevava, nevava, nevava a polidet. 
6 NARCÍS ÜLLER. 



RAMON Sunr~ACH 1 SENTIES 

D1estil atractívol són 1es poê 
sies i _els quadrets en prosa d'En 
Suriñach Seutíes: Oosas rnevas, 
Croquis Oulmns, De lct Vicla, Gent i 
Esl;oços, són obre que no han 
passat desapercebudes; la crític.a 
el. ha fet els honors que Ye
rament mereixen. En Suriñach 
val tfmt o més com a home que 
eom a escriptor: simpàtic i bo 
a tot ser-ho, va aixarnplant cada 
dia el cercle de ses amistats, tant 
com el desos devots." 

Una doneta 

Era una moceta de no. gaires anys, humilment ves
tida, que anava amb la seva, mare per un dels carrers 
més luxosos, que els pobres també poden passar-hi 
pels carrers dels rics, com els ocells saltironen per 
la sorra dels jardins senyorials. 

Anaven, doncs, mare i filla, per l 'acera; la nena, 
que tenia tot el posat d'una dorieta entenimentada, 
feia uns passos menuts i apressats de perdiganya i 
donava la mà a .la seva inare, mentres amb l'altre 
braç, joiosament encongit a sobre el cor, portava una 
nina de cartró a la que tot sovint mirava carjnyosa
~ent i cuidava d'àbdga.r. guardant-la del fret. La 
mirava carinyosament, i la mateixa dolcesa que ves
saya dels ulls de la nena per a la nina, vessava dels 
ulls de la mare per a la filleta. 

I si la guardava d~l fret, era perquè en feia molt; 
com que aixó s'esqueia al cor de l'hi vern i no feia 
gaires dies que havien pass~t els Reis. Justament, 
aquella nina de cartró -era la que havien deixat en l:;t 
finestra de· la nena pobra. 
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Heus-s'aquí, petits llegidors, que mare i filla varen 
passar per da vant de l 'aparador d'una hermosa bo
tiga on venien joguines i, :fillets de Déu, en l'aparador 
hi ha via un bebé que era una preciosita~; amb una 
cara· que semblava feta de lliris i de roses, i amb uns-
vestits que semblaven fets d'or i d'escuma. 

La mare ·es va deturar, i amb aquell desig de lo 
impossible que senten les mares per llurs fills, amb 
aquell mateix desig que a més d'una mare li ha fet 
aixecar irreflexivament el braç per a abasta.r la lluna 
quan els nens la demanen, va exclamar la pobra .. 
dona. 

-Ai, si la mare hagués sigut rica, filla del meu 
cor! Com hauria escrit als Reis que et portessin una 
nina com aquesta l 

I sabeu que va respondre la nena, aquella nena 
tan entenimentada? 

Doncs va respondre que no; que ella estava més bé 
amb la seva sort, i que, si els Reis li haguessin portat 
aquella nina tan preciosa, no l'haurien pas feta con-_ 
tenta. I sabeu perquè no l'haurien feta contenta? 
Doncs va dir que perquè aquella nina, com que ella 
era pobra, a casa seva hauria hagut de fer de se
nyora; mentres que quan jugava ab l'estimada nina 
de cartró, ella podia fer de mare i Ja nina de filla. 
I això demostrava una tendresa de sentiments i una 
resignació molt cristiana. 

R. SURIÑACH I SENTIES 



Indubtablement, és aquest respec 
table poeta el mellor que per avui 
conrea la poesia mística tal com deu 
ésser. Home de delicadíssims senti
ments, sap exterioritzar-los en ver
sos hermosos i curulls d'una dolcesa 
que recorden prou a S. Joan de la 
Creu i a Santa Teresa de Jesús. 
A demés de sa inoblidable Anima ena
morada, és digne de mentar-se-li el 
pròleg notabilíssim que posà a l'obra 

· pò tuma de Verdaguer, titulada 
PERE PALAU G. DE Qu1JAN0 «Eucarístiques ». 

Per Ells i per Vosaltres 
« Sinite parvulos venire ad me et ne pro
hibueritis eo. : talium est regnum Dei. 

(F/Vctng . S. Marc, X, 14.) 

I 
Petits com sou 1 el vostre cor tant jove, 
per vosaltres va ser la bona-nova 

que té dolçors de mel : 
«Deixeu que els nois vingu;en a MI-va dir me
»pe1·qu~ d'ells és per a .l'Amor fruir-ne, 

» el 1regne de mon cel. » 

I quan Jesús eixes paraules deia, 
el chor angèlic vora seu somreia 

com aurora d'istiu. 
I ELL repetint: «Que vinguen», preludiaven 
nou psalm els serafins, que salmodiaven, 
· ales-batent: « Veniu». 

El reialme del cel, ha dit que és vostre l 
I us hi esperen els àngels!. .. ·Deu-ne mostra 

de regraciar a Dèu : 
sent purs i humils, de cor fervent i digne; 



que aquesta és la clau mestre i la consigna 
per entra al regne seu. 

Aneu vestite, de !'innocència amb gales, 
de blancor tunicats: que són les ales 

eternes de l'esperit, 
per a pujar d'un vol i sens fadiga, 
des del breçol a la niuada amiga 

del regne beneït. 

Petits com sou, escolteu més encara : 
Si voleu que el del cel amorós PARE, 

vos tinga al seu redós, 
an els d'aquí a la terra haveu d'honrar-los 
amb el cor ben sencer, i venerar-los 

amb amor respectuós. 

I als qui nodreixen vostra intel·ligència, 
per a enaltir-vos l' ànima, amb la ciència 

del Bé i de la Vritat, 
beseu les mans amb el somriure als rostres; 
que ells &ón els jardiners d'aquel~es vostres 

llavors d'eternitat. 

Savis de Ciència, i per la Fe més savis: 
el perfum d'oració que encensi els llavis, 

tot temps, mentres visqueu; 
que aixís, en vostra boca enamorada, 
s'hi gosarà la divinal besada 

que de .Jesús re.breu. 

Estimeu-vos, també, els uns els altres: 
no hi ha més gran ni xic entre vosaltres; 

tots sou per un igual : 
que en el roser del cor, totes les branques 
floreixen, a l'ensemps, poncelles blanques 

d'aroma fraternal. 
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Si aixís ho feu, petits com sou, un dia 
fruireu de la grandesa d'aleghà, 

complint-se el dolç anhel 
de Jesús, que vit dir: «Els -nois que ·vinguen 
p1·op de Mr, que só seu, i que ells, obtingue'f!, 

el 1·egne de mon cel.» 

II 

Joves o vells, els qui teniu comanda 
de teixir d'aquets nois l'hermosa randa 

del cor, elE! sentiments: 
les dites recordeu joves, mai velles, 
que J esús afegí després de aquelles : 

Sentència i manaments. 

Per vosaltres va dir: q.Ai! d'aquell home 
» que m'empolsi, amb l'escàndol, ni una ploma 

»d'un noi que c1·eu en 1VI1; 
»mellor li fóra que a la ma1· gitessin 
»el ~eu cos, on\ al coll, abans, penjessin 

» la ped1·a d'un moli.» 

Recordeu-vos, ta1n:bé Jesús va dir-ne: 
«No tingueu mai en menos d' enaltfr-ne 

»quelcun d'eixos infants: 
» perquè els àngels els vetllen nit i dia; 
»i el meu -PARE del celpetitfria 

» els qui es creuen se1· grans. » 

Estimeu-los com Ell obrint els braços, 
i brodant amb la Fe los verges llaços 

del cor i l'esperit, 
que vos lliguen amb ells; perquè el respecte 
té per llevor el comunal afecte 

del gran amb el petit. 



Ciselleu amb l'exemple el reliquiari 
de llur puresa, i en preuat sagrari 

consagreu-lo després, 
on l'incenser de tota, bumana Cièncja, 
cremi el perfum angèlic d'innocència 

que copça el primer bes. 

Que aqueixos ñois seran els àngels dolços 
que amb mel d'Amor vos u11giran els polsos, 

qnan d'agònic anhel 
vostra oració en el lla vi ja ús tremoli; 
i un colp d'ala, és mester que la bressoli 

fins a trucar al cel. 
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Fent-ho, doncs, s~mpre així, tindreu grandesa, 
d'aquella que als petits s'ha fet promesa 

complidora per Dèu. 
I el qui fou jardiner i el qui flor era, 
gaudiran d'una sola prima vera 

dintre del regne seu. · 

Pus.perquè els heu rebut com Jesús mana, 
que és rebre an ELL, i és tot el que es demana, 

vos dirà amb un somriu : · 
.«Deixeu que ving.uen el.<1 petits, que vinguen; 
»i amb ells, els g1·ans, plegats mon 1·egne obtinguen ... 

» Veniu-hi tots. Veniu.» 

P. PALAU GONZALEZ DE QUIJ"ANO 



JOAN ROSSELLÓ 

Es el més distingit prosista Ma
llorquí. Son llibre «Manyoch de 
fruita mallorquina» li ha con· 
querit un lloc envejable en la 
república de les lletres. Té tam
bé una novel·leta, «En Rupit», 
cosa de lo més hermós i tendre 
que puga haver-se escrit. 

Mallorca 

Mallorca és una au marina de l'estol grec-que, es
garriada un temps d'aquell nombrós esbart, empren
gué la volada seguint el sol en sa carrera, fins que, 
trobant-se retuda de cansament o poruga de l'ignot, 
va posar-se sobre les blaves aigües del Mediterrani, 
baix l'alt Pireneu, ont romangué de sobte encantada 
per sempre. 

Mirau sobre un mapa el cuir o de vaca de què ens 
parla Estrabón, i veureu ·que més bé te la figura de 
la fotja, men.tres nada per dins les aigües dels nostros 
prats: el coll arrufat, la coua curta, les ales aplega
des i el cos arredonit i gris• d'atapait plomall. Encara 
es troba en la direcció que duia a l'arribada: el bec, 
a Andraig i la coua, a Formentor . Aspra i r ocosa 
serra l'atravessa de llevant a ponent, com ala de 
forta ossada i llargues plomes. Els serrals d'Artà i 
els de Felanig, més curts i baixos que els del nort, 
són els peus i les cames arronçades. El ventrell amb 
les parts blanes és el canal que corre des de la badia 
de Palma, on té la boca, seguint pel pla de Sant 
Jordi i centre de l'Illa fin a l'Albufera d'Alcúdia, 
que és el punt d'eixida del líquid que engoleix. Quasi 
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tot és ploma i ossos, i la poca carn que du, és ne
grosa i dura com la dels ocells del salobrar: terrers 
gravencs, amb qualque redol argelós, dins bassols 
i ressalts, damunt un ample llit de _pedra resseca 
i brescada, sobre . el qual les aigües de les pluges 
corren depressa pels empinats torrents cap a la mar; 
i la p0ca que queda, mullant la terra assedegada, 
s'abeura aviat xopada per aquella esponja insacia
ble. Com no té amples vessants, no hi ha .rius que 
sempre corren, ni llacs durant l'estiu, de fresques 
i dolces aigües; sols s'hi troben uns quants. gorcs ·en 
les altures i migrades fontetes encà i enllà per la 
muntanya, amb qualcuna un poc més grossa per dins 
el pla. Les cínies i els pous en el temps de la calor 
solen secar-se; no més són forts si les aigües filtrant-hi 
acúdeixen de ~a mar. 

Els perfils de l'au marina, vull dir, de les costes, 
serrals i puigs, apareixen nets, precisos, retallats 
sobre l'horitzó, mentrei no els tapa la boirada pel 
cim de les muntanyes cbm succeeix sovint. Mes, en 
tot temps de l'any i la llum viva i clara del sol li dóna 
un to uniform, grisenc i brillant; tenyint-ho tot dels 
esplendors prepotents del cel i de l'il ·luminació uni
versal de l 'aire. Tot és gris blavós, a diferència 
d'aquells països humits on el pis és sempre verd, ela
petjat de colors calents i vius: roig, vermell, groc, 
palla, negre o blanc, segqns sia l'objecte; taques que 
no estan mai esmortides per la claror massa intensa 
del cel, que és la que té aquí el valor predominant .. 
La mateixa calitja, en escampar se esfumant i ate
nuant la llum del sol, com és viva i brillant, destrueix 
l'efecte del clar obscur. 

Sí: Mallorca és una hermosa illa de l'orient., una 
illa grega deslligada de l'estol jònic, que, a través 
dels segles, i a gran distància, conserva imborrable 
la fesomia de la raça! On la llum influeix constant
ment sobr~ la flora vegetal i sobre r a:p.imal, i mé1:1 
que en ca¡>, en l~ human~!! · 
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L.a vegetació és exuberant, vjgorosa i persistent: 
el ramatge dels arbres cobreix sovint ]a terra; les 
plantes resisteixen llarg temps sens? sentir l'amorosa 
besada de. les, plujes; les bèsties es mantenen d'herba 
seca, fulles músties y aspres brostes; i l'homo roman 
a l'aire lliure·, assaciant la fam amb un bocí de pa 
i una grapada de figues. 

Bé es p0t dir que aquí, la, planta, i l'arbre, l'au, 1a 
bèstia i l'homo, tot, més· que de la saba de Ja terra, 
viu i s'alimenta com el pi, de l'altura, de les amors 
del cel. 

JOAN ROSSELLÓ 



Es l'autor il·lustre cl'«Els sots 
ferés tecs»; f'S el refinat crític 
d'Art ... en fi: és l'e "'r'ptor per. n
nalL im. «Dau-no, aigua mflges
tat» afirma amb l'obra, citnda cl 
que deixem dit. També hem de 
planye'n cte que l'ambient pe
iioclí tic q_ue respira no li deixi 
esplatjar son t:tlent en obres Ute
ràrie que li reclamen les lletre · 
pàtrie . 

L'agulla de la Catedral 

Així que vaig haver entrat en aquella ciutat anti
quísima del nord, vaig· sentir el desig que sento sem
pre que visito per primera volta una ciutat estrange
ra: perdre-m'hi, enfonzar-me en el misteri dels barris 
estranys, dels indrets mai vistos, dels carrers desco
neguts ... 

En sortint de la casa on posava,. veig una gran 
plaça: hi entro, i a les poques passes me trobo a la 
presència d'una grandiosa i superba ca,tedral. Era 
un airós bastiment del segle xrv, tot ell flanquejat 
d'arcbotants que semblava que s'esforcessin en fer 
esqueneta, per a aguantar la verticalitat miraculosa 
de l'afi.ligranada construcció. Tot eren esbelts pina
cles que tenien l'aire d'estirar-se com pollancres a la 
creixença; tot eren arestes esprimatxades i llargues 
que aparentava que fessin punteria prenent per blanc 
el zenit ... I com si tot aquell eixam de florides sagetes 
i empinades punxes no componguessin gran cosa amb 
tot i ésser prou altes, prou arriscades, prou atrevi""" 
des ... d~ntremig d'elles s'alçava, tota trepada de 
lòbuls i rosaces, una agulla colossal, de tanta volada, 
de tanta embranzida que, enfilant-se per sobre els 
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monuments veïns més enlairats, s'obria pas per entre 
els núvols, com si volgués foradar el cel l 

Com se feia admirar aque1la gegantina agulla l I 
quins somnis feia venir a l'esperit! Talment s'aparei
xia com el deBig etern de l'home per a arribar al més 
enllà ... o com uri símbol de l'ideal que aixeca l'àni
ma humana de la misèria de la terra per a llançar-la 
a la visió de lo infinit .. 

Sustraent-me a viva força a la meditació que 
m'allunyava del meu propòsit, vaig girar l'esquena 
a la Catedral, desitjós d'entaforar-me per la ciutat, 
d'esgarriar-me pels seus carrers, com aquell que fes 
un viatge per un país desconegut. Perdre's en una 
gran població mai visitada, és un plaer semblant al 
que deu~n sentir els naveg·ants descubridors de noves 
terres, de nous mons. Quina sensació més agre-dol
ça la de vagar al atzar pe;r vies estranyes i entre igno
rats monuments, sense saber m~i on s'és, ni veure en 
lloc gent coneguda! No hi ha emoció més prenyada de 
sorpreses que la d'anar avençant sempre dins lo enig
màtic, amb la mica d'ànsia que causen a l'esperit to
tes les coses mai vistes, o potser amb la vaga espe
rança de topar-se amb rares aventures, d'aquelles que 
diu que passen, sinistres o luxurioses, en alguns ba
rris dubtosos de les ciutats cosmopolites. Quin goig 
tan estrany el d'anar caminant, caminant misteri 
e·ndins, fins a sentir-se temerós d'havèr corregut tant, 
fins arribar a perdre l'esma del trajecte fet i del 
temps transcorregut! 

Perseguit.per aquesta dèria, vaig tirar pel primer 
carrer que em va venir al davant. Era un carrer 
sense caràcter, sense fesomia, amb les botigues des
colorides i les fatxades borroses, com una via oberta 
d'alguns anys per a comunicar una part amb una 
altra de ciutat. Vaig trencar per una travessia qual
sevol, i vaig trobar-me en un barri monumental i si
lenciós, tot poblat de cases d'aspecte senyorial, en sa 
major part t'a.ncades i barrades. Donava plaer passar 
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per aquells viaranys aristocràtics i solitaris, boi con
templant els antics palaus i palauets, aquí ogivals 
encara, tots els altres del Renaixement. Però, veus
aquí que, mentres alçava ~l cap per veure les pinto
resques cobertes dels edificis, comunment rematades 
per escaient pinyó, m'adono de que es projectava so
bre el cel la grandiosa silueta de l'agulla de la 
Catedral. 

- Si que has caminat poc ... - vaig dir entre mi. 
-Me pensava qui sap el camí que havia fet, i amb 
prou feines m'he mogut del mateix lloc ... 

Allavors vaig empendre amb més delit la camina
ta, i atravessant carrers i carrerons, vaig arribar a 
una barriada luxosa, , plena de bullícia i moviment. 
Tot eren botigues de joieria, pelleteries, bazars de 
modes, aparadors de seda i velluts, exposicions de 
quadros i mobles d'art Sumptuoses da.mes baix~ven 
dels cotxes amb aires de coqueteria i entraven als es
tabliments, mentres que altres ne sortien i pujaven 
gracioses als vehícols, que, un cop tancada la porte
lla amb soroll de detonació, arrencaven a córrer com 
un llampec. Jo contemplava encuriosit aquell espec
tacle de vida moderna i rica que es reflexava per tot 
arreu, dea· de les aceres poblades d'una generació ele
gant i desinvolta, fins als balcons més alts de les 
construccions plens de rétols d'or, d'esmalt i colorai
nes pregonant mil articles i productes. Mes ... altra 
volta m'adono, en contemplar aquells enlairats re
clams, de que l'immensa agulla, serena i majestuosa, 
presidia des de les altures l'agitació de luxos i fanta
sies mondanals. 

-No et podràs perdre .. - pensava jo. - Estàs 
condemnat a tenir per guia aquesta aresta ... 

I decidit a. fugir de la seva presència perfidiosa, jo 
que tombo a l'esquerra pel primer carrer que vejg, 
un carrer llarg i porticat que va dur-me fins a una 
plaça espaiosa que era com el centre d'un barri de 
comerciants a l'en gros. Grans magatzems, fondos 



76 

d,espatxs i rotulades oficines, instal·lats en pesats edi
ficis de llorda arquitectura, ocupaven l'una banda i 
l'altra del seriós escenari mercantil, atravessat con
tínuament per colles de gent atrafegada i per munió 

1 
de feixucs carros carregats de fardos i bocois. J o que 
allavors alço la vista i. .. veig que continuava acom
panyant-me la punxa monumental! 

Jo ja em sentia com vigilat, com perseguit, i apre
ssant el pas tant com podia, vaig passar per un indret 
de poc trànsit, però animat per cants i músiques de 
piano que sortien dels pisos com riallera remor. Les 
cases tenien les finestres i els balcons velats per as
tors de puntes i persianes de tons clars; però, per da
rrera les cortines, se hi endevinaven crespades cabe
lleres i cossos de dona mig deshabillats. Mes, fins en 
aquell reialme de la galanteria, vaig veure amb cert 
terror que m'anava seguint l'agulla de la Catedral 
com un fantasma in,exorable. 

Igual que si m'amagués, vaig ficar-me per un pas
satge, i cami·nant a marxes dobles com qui fuig d'una 
persecució, arribo a una barriada popular, a una ba
rriada obrera, niuada de cases modernes, uniformes 
i vulgars, però amb les fatxades decorades de viro
lats cartells- anunciadors, plens de damiseles rioleres, 

, grogues, verdes, blaves, rosses que proclamen l'exce
lència d'un bicicle, d'·unes pastilles o un licor ... Però 
l'espectre també'm venia al darrera vigilant-me des 
del cel! 

Jo, allavores, ja no sabent què fer, vaig pendre el 
determini de no alçar més els ulls enlaire. Caminaria, 
sense parar, per avingudes i plaçes, per passatges i 
travessies, per allà on se'm presentés, però mirant 
sempre a terra, decidit a. perdre'm, a negar-me en les 
prof~nditats desconegud~s ·de la ciutat, emancipant
me així de la tutela humiliant que no em volia aban-

. donar al meu albir. Vaig rependre la marxa, resig
·nat a caminar, encara que fos com l'Ahseverus de la 
llegenda, que hi· esta condemnat per tots els segles. 
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Anava amb la vista clayada a terra, i l'un darrera 
l'altre veia can..viar els traços de paviment del carrer, 
aquí empedrat, allà ensacat, esfaltat el de més amunt, 
segons els indrets per on passava. Els edificis no més_ 
els podia veure fins a certa altura; però, pel tros vist, 
endevinava el restant .. Ara venia l'escalinata d'una 
església, ara el parterre d'un jardí, ara els soterranis 
d'un magatzem, ara els pilans d'un pòrtic, ara là 
base d'un monument ... 

Amb la llarga caminata, jo em sentia cansat, acla
parat, retut. No poder alçar el ·c.ap enlaire era un 
suplici, i encara m'afadigava més Jo que, allavors, 
aixeco un xic la vista, encara que sense arribar a 
mirar el cel. Quina visió més calmosa! Me trobava 
en un barri quiet i modest, com de vila o ciutat fora
na, tot ple d'intimitat i recolliment. Per tot arreu se 
veien botiguetes d'objectes religiosos; en les unes 
venien sacres, vies-crucis, imatjes de pietat; en al
tres, breviaris, novenes i demés llibres de devoció I 
el més estrany era que les casetes d'aquell barri de
vot semblava que de tan petites i neulides no's pogue- · 
sin tenir dretes i que, apilotades les unes amb les 
altres, s'aguantessin totes arrambant se a les massi
sses parets d un edifici immens que els feia d'esquena 
i de contrafort ... 
. Alçant una mica més els ul1s, vaig reconèixer el 
grandiós edifici tot segutt . Era la Catedral, la Cate
dral superba tota erissada d'arestes i pinacles; però 
no veia l'agulla, no veia l'agulla en lloc . .. Me ~a 
caldre recular algunes passes per a descobrir la . Es 
que em venia verticalment a damunt ma.teix del cap. 

R. CASELL.A.S. 



F 1m R Ar DE QUEROL 

L'aplec d'obres d'aqu est sjm
JJi'.1 tic i pukre escriptor , és la sa
grada erquimesa·de les costums 
de T nrragona, sa pàtria, que va 
rn ostran t cada dia arn b més i més 
amor i entusiasme. Clixés, Hereu 
i Cctbalé i 1llontserrat, deixen un 
pE'rfum que enamora . Ademés, 
l'Arqueologüt té en ell un decidit 
campió Son nom, en. ~sser dels 
manosseja.ts, és del. que es mir en 
amb re pccte en el nostre actual 
remi.ix em en t . 

Pena 1 Consol 

«Tet ... tet ... tet ... », en sa veu infan tí vola, però ja 
forta i mascle; la maneta tancada i el dit gros sota 
els llavis, escarnint una trompeta ... , l'adorable enal
fabet de quinze mesos, fi com un vellut i ros com .un 
pa d'or, invadia desenfadosament l'e studi patern, 
amb passets marcials i triomfadors, però un xic in
segurs encara ... 

El recolliment solemnial del despatx es sentia to~ 
bat. Les figures de sants, pintades en les velles teles 
que ornaven les parets, semblaven moure's distretes 
dels respectius èxtasis, per aquelles'notes argentines 
i aquell brugit simpàtic. Els llibres arrenglerats en 
els prestatges inferiors dels grans armaris, tremo
laven l'inevitable embestida de l'infantó, sempre obs
sessionat per la taleia d'acostar-s'hi, i d'anar-lès fent 
caure, d'un en un, amb el ditet rosat, per amunte
gar-los després sobre r alfo:rnb:n1 .. . 

- ' • • • • ) l 
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Davant l'alta vidriera de crestalls de color i llis
tonets de plom, que recull i acedaça là llum del 
cel-obert, i no intercepta les remors opaques que 
arriben del carrer, la xarrameca tumultuosa del broll 
d'a igua que cau en un safreig veí, el piu atiplat de 
les cançons de les criades ... una gran esfera del món 
s'adreça, damunt d'uns tres-peus de roure, tornejats. 

- Mo ... mo .. - fa, així que la veu, l'hermós intrús, 
sol ·licitada sa vista i excitada sa curiositat de nin 
per aquella gran bola de cartró, quina superficie 
blava, d'un blau llustrós i encès, apareix clapada 
d'illes vermelles i continents multicolors i barriada 
de meridians i para l els i llegendes ~e lletra diminuta _ .. 

-Mo ... mo .. ! 
I per heure el món, que el sedueix i que el tenta, el 

brau home fa puntetes i enlaira les mans i aixeca el 
capet gentil, quina finíssima clenxa, sedosa i esca
rolada, la claror del sol daura més i apar que vo
latisa. 

- Mo ... mo ... - insisteix en volguer articular, im
pacient, i proper ja a abaixar les galtones botifleres, 
i a treure enfora el llaviet acremel·lat, i a clucar els 
blaus ullets per a fer un bot ... 

- Calla, prenda! no ploris! fa'l papa deixant la 
ploma, que ja no era més que un bastonet inútil en 
ses mans, des de l'atractiva aparició del gentil pa
tufet, i aixecant-se d'assentat i prenent al petit i al
çant-lo sobre el seu cap i fent-lo gronxar enlaire 
acabant per omplir-li de petons frenètics, ca.rona i 
clatellet i closca ... i tot. 

- Calla, Rei!. Què vols? El món? ... quina fotesa! 
Si el món és dolent; home ... ! Renya'l al món! Té. 

-Ah ... ah ... ! - fa l'obedient menut, movent la 
maneta amb actitut d'amenaçar; - ah ... ah!. .. 

Però, malgrat això, el món el té _corprès. 
-Mo ... mo ... 
I el «mo» és baixat del seu pedestal; i sostingut 

'-o}?r~ ·E:l rarq_uet :per s~ :peanya, ¡'home en miniatura 
i 
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s'entreté donant-li voltes, fent-lo girar depressa, en 
carrera desaforada, que a la vista, confon mars i 
continents i ratlles i inscripcions ... Còm riu l'ho
menet, jugant amb el món! Com li brillen els ulls! 
Còm el desig satisfet el té content i descuidat! 

De sobte, la criatura esclafeix en un plor i s'aparta 
de l'esfera, que encara va rodant ... En son gira vol 
vertiginós, el món ba agafat el ditet de l'infant entre 
la blava super.fi.cie esfè1'ica .i el corvo llistó de metall 
que el sosté per abdós póls. El ditet sangra; els ulls 
del nin reventen en llàgrimes; el papà l'ha pres el 
braç, el pobre nano, i prova de consolar-lo. I el món 
de per riure va rodant, m&teix que el de debò en la 
immensitat de l'espai, indiferent i desdenyós envers 
ses pròpies malifetes .. 

' Però el papà no té prou traça. fü amb petons, ni 
amb manyagueries, assoleix consolar el seu fillet. 

- Què vols? què vols? - li diu. - Vols la campa
neta de l'escriptori? Vols el gosrnt premea-papers? 
No? Dop.es, què vols? .. Mira, mira qujn quadro! .. 
Oh, oh .. l Mira quina estàtua: és un negre bronzejat ... 
Tampoc ... ? Ah! te ·fa por? ... Doncs, què vols, veiam? 
Digues hermosura! ... Jesús? Ob, Jesús, no! Amb Jesús 
no es pot jugar, que és pecat! 

Però nnfant vol a Jesús. 
- « .. esús .. esús ... !» fa, mostrant envers Ja repro

duccjó del «Murillo», l'afany mateix que ba ,;ia mos
trat pel m,ón ... Sols que ara no fa el bot per satisfer 
un capri~; ara .cerca un consol. 

I quan entra al despatx la mamà per sapiguer el 
motiu dels plors, el nin ja calla, sospirant encara amb 
sospirs grossos d'un greu apaigabat, i besant; en el 
quadro que el papà ha despenjat, la testa escarolada 
i rossa, com la· seva, d'aquell Infant Diví, que també 
té en la mà la bola del món, mes no per jogar-hi, 
sinó per beneir· lQamb sos ditets estirats. 

- Què ha succeït - diu la mamà, amoïnada, 
I el papà contesta: 



81 

- Res, una cosa que succeeix sempre, noia: que el 
món l'ha ferit, i sols Jesús l'ha consolat. 

FERRAN DE QUEROL 

. Ta1·1·agona, l desembre 1905. 



J OAN LINAR ES I DELlIOM 

Què en direm d'aquest apòstol 
de l 'Art i de les Lletr es a }'Em
pordà? A ses iniciatives i a son 
entusiasme, es deuen u na pila 
d'actes de cultura verificats a 
P alafrugell, entre altres, la Fes
ta de lci Bellesa i la publicació de la 
r evista, tot just creada, ja ben 
important, ti tulada Emporium, 
que es publicà a la vila citada. 
Es un escriptor que anirà molt 
lluny. 

Aniversari 

E l mestre vell, de barba blanca, que li donava 
apariències de patriarca, i esguard tPndre, amb veu 
dolç-a ensemps que rublerta d'entusiasme, aix í parl à 
als infants que l'envoltaven . 

« Fills meu~: 
Avui fa anys que la nost ra mare Catalunya caigué 

vençuda per la força, no sense que fills amorosos 
vessessin llur sang per ella . E n tal dia com avui de 
l'any l ?14, començà el cal vari de 1a nostra pà tria, 
que per dissort encara dura, i durarà fins que els ca
talans s'hagin dignificat i sei1tin que brolla en llurs 

· cors l'amor a la Pàtria. _ 
Ting-ueu-lo sempre present aquell dia, fills estimats, 

rrcordAu-lo sempre, que son record us farà créixer el 
desig de tornar a Catalunya el bé perdut. 

Ameu-la la terra on vostres parcs vos infantaren; 
ameu-la i enaltiu-la sempre. 

I sobre tot, frlls meus, estimeu vos força tots vosal
tres. Penseu que sou orfes de Pàtria, car el tenir-la 
esclava és _com tenir la morta, i que per~ fer-la tor
nar a vosaltres és precí~ l'esforç de tots. Demà, quan 



83 
ja sereu homes, quan ja aquest pobre vell que tant us 
vol haurà pagat son tribut a la terra, i que separats 
els uns dels altres ocupareu llocs diferents en l'escala 
que la societat, desgraciadament, representa, no 
veieu ni en els de baix ni en els de dalt més que ger
mans vostres; tingueu les ben presents, fills meus, les 
paraules que un dia i altre dia us diu el mestre; trac
teu-vos tots amb amor, i així com ara a pobres i rics 
a tots l'amistat us lliga i junts treballeu per a assolir 
la ciència que us té de fer homes conscients i dignes, 
també llavores, tots amics i tots junts, treballeu per 
a assolir els medis que ·han de tornar a la pobra Pà
tria nostra, la llibertat que avui fa anys li arre
baçaren. 

Sigueu sempre gelosos de que el nom de Catalunya 
siga pronunciat amb respecte pels estranys, i a aixó 
arribareu amb els vostres actes, que heu de pro
curar siguen de tal faisó que puguin ésser just orgull 
de la terra que us vegé nàixer. 

I ara, fills meus, escolteu el que els bons catalans 
de dos segles endarrera feren per a la Pàtria, i que 
son exemple resti ben ferm en la vostra memòria ... » 

Així parlà el vell mestre de barba blanca que li 
donava apariències de patriarca, i c.omençà la lectu
ra del capítol de la Història de Catulu,nya que explica 
el seti i caiguda de Barcalona. 

La veu enèrgica, ensems que rublerta de dolçor 
del vell mestre, arribava al cor dels infants que l'en
voltaven, i els feia estremir de pena en oir les dissorts 
de la Pàtria, i jo vaig observar que en els ulls dels 
més grandets, cada vegada que el mestre llegia la 
mort d'un català, s'hi traslluïa un desig inconl!lcient 
de venjança: l'amor a la Pàtria, feia vibrar aquells 
cors tendres. 

JOAN LINARES I DELHOM 
11 setembre· 1905. 



V1c1rns PrnRA 

Jovenet, molt jovenet, t é àni
mn i tempernment per a avençnr 
enllà, ben enllà, en el cnrnp de 
les bell es lletres. Pot ser que l'in
decisió que en sa tasca es mos
tra, sia efecte de les revoltes i 
desorientacions dominants en 1n 
literaturn pàtria i que tant mal 
han fet i faran. Amb tot. en Pie
ra, si logra despendre's de certes 
preocupacions i es rncwtra _ tal 
com és, ben a viat serà-o:il,i-r adora 
sa t ascai que ja avui r ela tiva
men t va força. 

A una senyera que du per lema 
F e, Pàtria i Amor 

Quan més alta et duguem, bandera santa, 
dintre el cel a irejat de l'Ideal, 
més sentirem que el cor se'ns ageganta 
i que vibra el cant nostre molt més alt. 

Ton lema és bell. Al cel de l'hermosura 
brilla amb l'esclat del més radiant estel. 
Ton lema és sant. Sobre la terra impura 
l'esprit conforta i fa mirar- lo al cel. 

Que quan el cor creient a Deu ado:ra 
i aima la Pàtria i a l'Amor s'encén, 
quan menyspreant la prosa geladora 
flameja al raig di \'.Í del sentiment, 
somriu a s?n entorn eterna aurora 
de joventq.t1 eterna, d'un jorn sempre naixent. 

Emporta-te'n els cors al teu darrera 
cap al cel airejat de l'Ideal; 
llavors nostres cançons, santa bandera, 
ressonaran per Catalunya entera 
com notes arrencades d'un himne triomfal. 

Palafrugell, 16 juliol 1904. VICENS PIERA 



És l'aixerit rondallaire; el que 
ens deleita, mainada, amb sos 
relats populars. Folklorista dis
tingit, publica, arn b aplaudi
ment dels bons col'lectors, les 
herrnoses fulles de El Ca?içoner 
popular, que il ·lustra amb eru
dites notes. També fundà el pe
riòdic infantil En l'atufet. 

AURELI CAMPMANY 

L'astúcia de la gumeu 

Una vegada era un corb que havia robat un for
matge, i ell que se'n va anar al bosc a menjar-se'l. 
Quan se l'estava menjant, passà la guineu, i trobant 
tot de crostres de formatge per terra, aixecà el cap 
i vegé dalt d'uñ arbre un corb que se l'estava men-
jant, i ella que li digué: · 

- Hola, corb! què fas aquí dalt? que no cantes? 
Ell res, menja que menjaràs sense tornar resposta. 

La guineu, veient que no contestava, tornà a dir-li: 
- Que no cantes? hauries de cantar una mica, tu 

que en saps tant. · 
El corb, a l'últim, al veure's tan alabat, es posà. 
- Gooc! gooc! - volguent fer el presumit i, és clar, 

li .va caure el formatge de la boca. La guineu, que 
no esperava altra cosa, se'l va cruspir en un san
tiamén. 

Com que l'havia trobat tan bo, pensava: «Renoi, 
si en poguessis trobar un altre!,, Quan vet·aquí que 
va passar per- el costat d'un pou, i ella que s'atura a 



86 

guaitar, i te'n veu que abaix de tot hi ha via un for
matge que enamorava de tan blanc com se veia, però 
no va conèixer que allò era la lluna que es reflexava 
en lditigua. 

'l\1Iavors que si, que és fica dintre de la galleda que 
peni:tva de la corda del pou i, rrut, s'escorra cap 
avall; però quan va ser a baix; es trobà sense for
matge i tota cóberta d'aigua, que no sabia còm sor-
tir-ne. --

. "/_ A' . _,,r 

Al cap d'u~:iat'G- va passar el llop, i sentint soroll 
dintre del pou,· ell que guaita i veu la guineu, i ell 
que li diu: 

- Hola! què hi fas aquí, guineu? 
-Mira m'atipo de formatge. En vols tastar? - i li 

ensenya el rotllo que feia la lluna. - Baixa.que ens el 
partirem. 

- Còm ho.faré per baixar? digué el llop. 
- Mira, fica't dintre de la gaUeda. 
El llop ho va fer i, està clar, com que pesava més 

que la guineu, es va escórrer cap avall i la guineu 
cap amunt, quedant ell a baix i ella a dalt. 

I quina te'n va fer la guineu? Apretà a córrer i se'n 
va anar cap al poble a explicar que el llop ha via 
caigut dintre de¡ pou. 

Tot el ·poble hi va córrer desseguida, i ells que si, 
que el pugen i l'escorxen amb !'intenció de matar-lo, 
però així que li acabaren de treure la pell, ell que si, 
que pega esbranzida i fui ; · però com que no tenia 
pell, no podia viure de les osques que el martirit
za ven a picades, i no sabent com arreglar- ho, va 
anar a demanar consell a la guineu. 

Ella que li va dir: 
- Mira, això rai, fica't a dintre del riu; jo et lligaré 

un cistell a la ,cua i pescarem, 
Van quedar així, es fiquen al riu, i el llop no més 

treia el cap, i com' que es trobava bé estava tot con
tent. La ~'Uineu, q,uina te'n far fent ~eµre q.ue ¡>e§· 
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~ava, H anavà tirant pedrès dintre el cisteli, i a cada 
punt cridava: . 

-Ja en tenim ·un, ja en tenim un altre-i vinga 
tira-li pedres, quan vet-aquí que amb el pes de les 
pedres el llop va quedar que no es podia moure, 
i allavors la guineu s'.en va· altra vegada al poble 
cridant: 

- co·rreu, cuiteu, que ara el llop es al riu i no es 
pot moure. , 

Tot el poble i va correr, el varen agafar, i ·~llavors 
si que no va poder escapar-se, perquè no el varen 
deixar fins que va ser ben mort. 

AURELI CAMPMANY 



PAU DELCLÓS 

Mestre director d'una escola 
pública de Tarragona i amb mè
rits contrets en la carrera, dedi
ca bons moments d'esbarjo al ' 
con.reu de la poes1a. Té rebuda 
alguna distinció en públics cer
tàmens. 

Pàtria Nova 
Un arbre és el Pireneu 

que s'estén en moltes branques: 
en cada bran ca hi ha un niu 
d'ocellets que tot l'any canten. 

En un d'aquests nius nasquí, 
e·n un d'ells jo m'hi gronxava; 
allà aprenguí mes cançons, 
allà aprenguí mes corrandes. 

Mes ai! que un alè de mort 
remogué un jorn el fullatge 
de l'arbre dels meus encants, 
i al niu tot sol vaig quedar-me!. .. 

- Orfanet, bon orfanet -
va dirm l'ocell que passava: 
- si amb mi volguessis venir, 
t'abrigaria amb mes ales._ 

I amb l'ocell me'n vaig anar, 
i se m'endugué al seu arbre, 
aue creix al cim d'un turó 
fel besa la marinada. 
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Ajudat pel bon ocell, 
vaig ferm'hi un niuet de palles: 

· Qué hermós el tropo aquest niu! 
qué hermosa és ma nova pàtria! 

També aquí és canten cançons1 
tanbé aquí s'ouen corrandes, 
quo tenint aire de mar 
també ·en tenen de montanya. 

Les cançons que sento aquí 
totes m'entren dins de l'ànima, 
tant si fan olor de bosc 
com si porten olor d'algues. 

Si tenen flaire de bosc, 
són una agulla daurada 
que em punxa el.cor dolçament 
i als ulls m'hi porta una llàgrima. 

Llàgrima que em trau del pit 
l'amargor de l'enyorança, 
tribut que paga el cor meu 
al vell niuet de mos pares. 

Si és que d'algues fan ólor, 
són per mi suau llevantada 
que mes boires esbargeix · 
i m'obra un cel d'esperances. 

Que marinesques seran 
dels meus fillets les tonades, 
i elles seran mon consol 
quan s'acabin mes corrandes. 

PAU DELCLÓS. 

Tarragona, 1896. 
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FRANCESC MATHEU 

És el poeta de Pàtria. Ses es
trofes robustes són conegudes 
arreu. D'ell és la fidel traducció 
de L a Oopa, del gran Mistral. 

La Copa 
Cançó de Mistral, traduïda per Francesc Matheu 

És la copa de Provença, 
catalans, heu-se-la aquí; 
fem-hi tots la coneixença, 
i bevem-hi el nostre vi. 

Copa santa 
_ i vessanta, 
vessa pels cors 

els records, 
els sants transports 
i l'esperit dels forts l 

Potser som la reraçaga 
d'un vell poble que se'n va, 
i si el noE;1tre cant s'apaga 
la nació s'acabarà. 

D'una raça que rebrota 
potser som els tanys primers; 
potser som la pàtria tota, 
potser sorri. sos davanters. 



Vessa als cors les esperances 
i els ensomnis del jovent, 
del passat les remembrances 
i la fe en el temps vinent. 

Vessa als cors la coneixença 
de lo sant, lo bell, lo bo, 
i de l'ànima i la pensa 
la suprema comunió. 

Vessa als cors la poesia 
per cantar la vida arreu; _ 
vessa als cors eixa ambrosia 
que trasmuda l'home en Déu. 

Per la glòria de la Terra, 
provençals, germans tots temps, 
encaixem en pau i en guerra 
i bevem-hi tots ensems. 

Copa santa 
i vessanta, 

vessa pels cors 
els records, 

els sants transports 
i l'esperit dels forts! 
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FRANCESC UnACH I VINYETA 

Mestre en Gai Saber 

La fama de que frueix l'ha 
conquerida ab son romancer ca- . 
talà, que i1a espigolat pei· tots 
els indrets de l'història de la nos
tra terra. El Teatre li deu tam
bé hermoses produccions. És en 
va que se li vulga escatir son va
ler. Sa personalitat és ben ferma 
i perdurarà . 

Bons dies 

Tothom al nèixer plora, 
perquè la glòria pel desterro deixa 
i asos germans enyora, 
e) s àngels del Senyor al punt de neixe. 

,Jove, el plaê'l c-onvida, 
el cor l'enganya i la il·lusió l'encanta; 
per un instant oblida 
la mare pàtria i el desterro canta. 

Mes, corre el temps, i corre 
la sang pe.r dins les venes, més pausada; 
el desengany esbol'ra 
l'aureola del passat, d'una halenada, 

i l'ànima altra volta 
per fi les· ales desplegar intenta, 
i agosarada escolta 
d'un eco sobrehumà la veu plaenta. 



,, 

Ella recorda, encara 
el so d'aquella veu tota tendresa; 
i al reconeixe el Pare, 
viure allunyada qel pairal li pesa ... 

I doncs, què és l'existència? 
Un dia sense llum d'un~. altra vida, 
d'aquella on va la essència 
de tota flor en desfullar's marcida. 

I és per ço que en ta diada _ 
no sé els bons dies com doriar-te tinga: 
si a l'auba, o de vesprada; 
si pel passat, o bé pel temps que vinga. 
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Prr,A.n B ~ RT011rnu r FoN·r 

·ts una de les més il·lu trac1es 
professores públiques de Catalu
nya. Alguns de sos treballs pro
fessionals han sigut premiats per 
l'Econòmica d'Amics de l'Instrucció . 
És jove encara, i s'espera molt 
d'ella. La ciu ·at de MataTó la 
conta com a directora ben esti
mada de una de ses escoles mu
nicipals. 

A les noies 

Les téndres llegidores d'aquest llibre pararan aten
ció a quatre paraules de qui les coneix i les estima? 

Sí? Doncs, escolteu: 
La societat, en ge·neral, té en poc concepte a la 

dona: sabeu per què? perquè moltes, en aquesta edat 
ditxosa vostra, en que és formen el cor i l'enteniment, 
en que s'aprèn a sentir i a pensar, no s'en cuiden de 
res d'això; al contrari: es cansen aviat de tot el que 
suposa reflexió, quietut de l'esperit. Què volen, no 
més? Volen tot el que afalaga l'imaginació i el llur 
amor propi; superficials i frèvoles, empleen molt ma
lament les hermoses facultats de que Déu les ha do• 
tades; la sensibilitat, do preciós que ben dirigit fa de 
la dona l'àngel consolador de la família, la malmeten 
buscant no més impresions fortE:s o el que els agrada, 
sentir-se alabar per les llurs gràcies o formosura; 
adornar-se, satisfer la vanitat, convertir-se en mani
quis essent esclaves de la moda; buscant en especta -
eles, novel·les o converses malsanes, aliment per llur 
ardent fantasia... · 

Què en resulta d'aquest mal camí que moltes se
gueixen? Dones tontes~ vanitoses, lleugeres, incapa~ 
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ces de pensar en .altra , c_ósa que en llurs caprit:ios; 
ignorants, que no saben parlar més que de , modes o 
de les faltes dels altres; sensibles, sí, mes amb un 
sentir que un ·autor molt f'ntès anomena _sensibleria o 
falsa moneda de la sensibilitat; s'enterneixen, plore~ 
a la vista d'alguna .desgràcia; no obs,tant, són inca:~ 
paces de remeiar-1a ni de fer el més petit sacri_fici per 
alleugerir les misèries de llurs semblants.. De doiieitJ 
així, deia un savi aquestes paraules: «La dona, a for: 
ça de mirar son cos en el mirall, s'olvida de mirar 
son ànima en el crestall de la conciència>. 

No creieu que aquesta pintura de la dona tonta vul
gui compendre tot el sexe, no; mes com per desgràcia 
abunden molt, la societat, que peca de lleugera tam
bé, generalitza desseguida i aplica a totes les faltes 
d'algunes d'elles. ., , 

Procureu, nenes, destruir aquesta falsa ópinió, essent 
el revers de la medalla; en aquesta edat ditxosa, 
sembreu per recollir un altre dia: a l'escola apliqueu
vos a adquirir, per mrdi del raciocini i de la reflexió, 
tots aquells coneixeme~ts que nodreixen l'esperit de 
idees sanes i útils, coneixements fonamentats en el de 
Déu, principi de tota sabiduria; i al caliu de l'amor 
de la família i contentant-vos amb les tranquiles i 
pures emocions que ella proporciona, formeu vostre 
cor i ompliu-lo de sentiments nobles i generosos. 

Amb una parau1a: oposeu a la frevolitat la reflexió; 
a ¡a vanitat, la modèstia i la senzillesa, que no ex
cloeixen pas la gràcia i el _bon gust; i a,la sem1ibleria, 
l'hermosa caritat, reina de totes les virtuts. 

Fent-ho així, estimades noies, no sereu com l'orgu• 
llosa dàlia, dotada de bons colors, sí, però desproveï
da de perfum i mcny spreada, per lo tant, de tothom; 
sinó quf', a semblan~'.a de l'humil viola boscana, la 
flaira de vostres virtuts i l'encís de vostra ànima for
mosa, atrauran, i sereu aimades i respetades de tot 
el món. · 

Mata1·ó, 18 setembre 1905. 
PILAR BARTOMEU I FONT. 
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~J os:cP BrmGA 

És el paisatgista oloti, conti
nuador dela tasca d'En Joaquim 
Vayreda, de g r a t a memòria. 
Com a escriptor, és l'autor de 
L'Est-udiant de la Garrof:;ca, no
vel'la hermosament teixida amb 
una admirable senzillesa. · 

., 

Lletra menuda 

Dos pagesos de m~ntanya tenien qüestions sobre 
up. camp. L'un pretenia que era seu; l'altre, també. 
Un d'ells s'en anà a ciutat a trobar un procurador, 
explic_~nt-li fil per -randa, la qüestió . Quan el pagès 
hagué acabat de parlar, el procurador li respongué: 
..:_ Tot això no us dongui cap ànsia; esteu en vostre 
dret, teniu tota la raó, i la justícia fallarà en favor 
vostre. ¿Sabeu de lletra? - No senyor- feu el pagès, 
-això es lo que em sab greu. - Doncs espereu-vos.-

, El procurador feu quatre ratlles, les entregà al pagès 
i ·u digué: -Teniu; aneu amb fulano de tal, que és 
amic meu i advocat de tota confiança; no heu de fer 
altra cosa que possar-lo una . mica al corrent de 
!'_assumpte; .el demés, corre a càrrec meu. 
- Marxà el pagès tot content, agraïnt moltíssim les 
bones· noves que li donà el procuradòr; però en compte 
d'anar-se'n a troba.r l'advocat, desclogué la carteta 
ï es posà a llegir. ·El que no sabia, llegir era lletra 

· grossà; ·peró la lletra menuda l'entenia mol bé; deia 
a_ixi la carta: «Se .posen a tret dos colomets novells 
de la muntanya; t~ ploma'n un, i jo en plomaré un 
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altre.:& El pagès -féu la mitja rialla,-sé'n tornà al seu 
poble i ensenyà la carta al seu enemic. Després d'ha
ver-se enraonat i calculat que els -tribunals se men
jarien el camp, les cullites i e}ls _ i tot, ho pa:tt{re:r;i 
amicalment i restar~n amics. - _ _ :·" 

Però enviaren al_ procurador i a l'advocat ·1a se- -. 
güent carta: «També ens agraden els colòmets tendreèf: 
que vostès volien ·plomar; així és que hem _ determ.in~_t -
plomar-los nosaltres .» - · -·"' 

.. J O~EP BERGA" 



S1L VESTRE SAI-!T ALO 

Distingit mestre de Girona, és 
un dels més decidits defensors de 
Ja Pedagogia moderna. Com a 
literat, poc el coneixereu; però 
s·es obres d'educació i instrucció 
són de ver profit, escrites amb 
molta traça, seguit els procedi
ments més raonables. 

. A casa i el bosc 

En ~luís és un bon noi, no hi ha pas que dubtar-ho. 
No ho diu son pare, ni sa mare, per més que bé prou 
que ho ·saben; ho diuen els de fora , homes i dones, 
petits i grans. 

Les seves entramaliadures són gracioses i inofensi
ves, en lloc d'ésser lletges i perilloees, com succeeix 
generalment amb x icots de poc crited , que sembla 
que no pensin amb altra cosa que molestar a un o 
altre. 

Pocs nois com a En' Lluís agr aden els jocs que 
entretenen sens fer cap mal a ningú; treballa amb 
una alegria que encanta; té un cor, que dari a el món, 
si el món fos seu, al primer que ell comprengués que 
el necessita . . 

Jo l'estimo moltíssim En Lluís, és clar. Quí no 
l'estima? Mes de totes ses bones condicions, de tots 
els sèus ·gustos preats, m'enamora ~n primer lloc 
l'a_fany que té d'estar-se a sa casa i el goig que li dó
na anar al bosc. 
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- Què et donen a casa? Què hi trobes al bosc? - li 
vaig dir un dia; i ell, · entre content i vergonyós , va 
contestar-me: · 

- Oh, moltes co~es, moltes! Quan m'alço, quasi 
sempre de bon matí, perquè m'agrada anar al llit de 
jorn, la mare em somriu tota ah:'groia, com si esperés 
l'abraçada i el petó que li dono abans de posar-me a 
treballar. Després estudio la lliçó, que és la feina que 
em donen a l'escola; després jugo una mica, i , tot 
jugànt, ja penso en la tarda del dijous i en la del diu
menge, per anar al bosc. 

·A casa no tenen c·amps ni vinyes, ni arbres~ ni her
bes; no hl ha més que unes quantes flors ficades dintr e 
torretes i testos; flors que jo cuido, reganl·les sovint 
perquè creixin, arreglant-les com mellor s~. Però no 
n'hi ha gaires, i per veure'n forces vajg al bosc, on 
ademés hi trobo ombres a l'estiu, pinyes a la tardor , 

glans a l'hivern, nius a la primave·ra;- on hi canten 
a dotzenes d~ocells a tot temps i a totes hores; oti) hi 
sento una mena de benestar e.:x:traordinari. 

A més, des d'un . turó, la part més enlairada del 
bosc, es veu el mar, planura blavenca colossal, i, a · 
vegades, lliscant per damunt de l'aigua , gr ossos bar
cos que van i venen de Barcelona a var is ports fran
cesos, i barquetes pescadores que semblen talment 
pa pell ones . 

En la part baixa del bosc, hi pàssa el riu Fluvià, 
d'aigua sempre clara, o lleugerament térbola per la 
bellugadiça dels peixos: barbs, bagres , anguiles, lli
ces, sabogues, que pujen, aquestes últimes, del mar 
en la primavera. . 

Hi ha quelcom més bonic, més deliciós, que aques
ta barreja de coses, animals, plantes , aire pur, bones 
vistes, ambient perfumat i cel .ras? No ho sé; mes si 
sé que tots el s llibres parlen amb lloança de tot això, 
que jo ho conec perquè ho veig· moltes vegades, i ho 
toco sovint i crec que hi penso sempre, perquè de 
retorn a casa m'agr ada por tar uri r am de romaní o 
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un brot de llentriscle a la mare, i contar als ger
manets el que he vist i el que he fet . 

. . . . . • . ........ . ............. '• ...... . 
Així parlà el noi, en Lluís, i tant me va agradar, 

que si jo pogués reunir al meu costat tots els nois del 
món; a tots els diria que si volen esta.r bé, visquin 
enamorats de sa casa i del bosc. A casa s'hi troba 
amor, tendresa, redós; al bosc, pau, alegria, salut. 

Els homes més grans de la terra, els savis de tot 
arreu, els veritables espills de virtut que amb son 
exemple il·luminen el món, han sjgut i són sempre 
els més devots i entusiastes de la mare naturalesa, 
que és el bosc, la muntanya, el camp, el mar, el riu, 
la font, és a dir: tot lo hermós, tot lo bo, tot lo veritat. 

SILVESTRE SANTALÓ. 



Quina figura més respectable 
resulta la del Doctor Franquesa, 
dintre el català renaixement! I 
no menys, en el Cos de catedrà
tics de la nostra Universitat li-

, terària. 
Sa obra és considera com me 

reix, i ha influït dintre l'element 
sà de nostres lletres. Son tracte 
és del tot simpàtic, encar que 
mostri una gran serietat que no 
té res de sobreposada, sinó ben 
natural i atractívola al mateix 
temps, 

La nevada 

Ai! la pluja és muda i blanca 
d'una blancor que entristeix, 
puirt com a gelades llàgrimes 
cau~n les bol ves de neu. 

Moren les flors a la terra; 
també es deuen mori al cel, 
i és la neu l'esfulladissa 
que arriba atuïda pel fret. 

Els arbres nusos fingeixen 
sobtat esclat d'atmetllers; 
mes ai! ses flors argentades · 
porten la mort en l'alè. 

Enllà els ocellets se'n fugen 
a cercà un sol que no es veu; 
mes la boira grisa i crúa 
els tanca el camí del cel. 
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I es va espessint 1a nevada 
i a borrallons baixa arreu, 
com menut plumissol d'ales 
qui ·sab si d'àngels o ocells, 

i com ginesta glaçada 
que a galejar s'apariés 
la processó de cadavrie 
ja a punt d'eixir del càrner. 

Arhres, murs, plançons, i marge·s 
semblen tots de marbre fresc, 
decorant l'immens sepulcre 
que per la _terra s'estén. 

En el pla i en la muptanya 
tot és desolat i és erm, 
i té els tons de les salines 
en les que cap planta hi creix. 

Cada branca en la boscúria 
se revincla. i s'encongeix, 
i el vent de tot el que toca . 
sembla arrenca estranys gemecs. 

En contraccions doloroses 
arraulint-se tots els sers, 
fan pensà en un món en pena 
o en si n'hi ha un de bla1;1.c d'infern. 

I com mortalla infinita 
la nevada creix i creix, . 
i la por fa que es pregunti 
si el món fa els sospirs darrers. 

Mes no: del mas solitari 
en l'antic pairal alberg, 

'j. 



pel b~dall de la finestra 
treu el cap el .bon pagès. 

I sotjant l'albó què el volt~, 
esguarda els sembrats somrient 
d'un somrís ple d'esperances 
que tot l'esglai esbargeix. 

Un clar somrís _que endevina 
que són les tofes de neu 
gel que mata al temps que passa, 
foc que anima al temps vinent. 

Silenciosa pluja blanca, 
vina doncs, en nom de Déu, 
,a fermentà amb -nova saba 
els camps aixuts i ress~cs ! 

Tu, per renovar ]a terra, 
vens amb disfressa de vell, 
i del sol als ardents besos 
ella revim;à esplendent. 

El que ara és mort, serà vida; 
florirà el que ara és desert: 
mes ai dels que avui moriren! 
pobres flors, pobres ocells! 

J. FRÀNQUESA I G OMIS 
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CATERINA ALBERT (Víctor Català) 

Les circum tàncies especials 
que acompanyeu aquesta valen
ta escriptora, feren que sorpren
gués ia seva aparició al camp 
literail , amb obres d'una fer
mesa admirable. Sos «Drames 
rurals» i sa novela «Solitud» són 
dos llibres que v~n a primer 
rengle en l'avençada esplendo
rosa del nostre moviment intel
lectual. 

Ma cambra blanca 

Jo tinc una bella cambra blanca ... 
He dit bella i el cert és que no té altre bellesa po

sitiva que sa blancor, una blancor grata de roba 
neta, un~ blancor serena de nevada, una blancor di
fusa que sembla fugir de les parets i sostre, per a 
ficar-se als ulls de qui la mira i refrescar-los-hi de 
totes les roentors del color, entrar-se-n'hi a les ca
setas del cervell i omplir-les de lluisors d'albada, bai
xar-li a les presons del esperit i aconortar-li dolça
ment amb prometences de alliberació ... 

La meva combra té un balcó que dóna a migdia, 
sobre un jardí on les plantes creixen a son lliure 
albir, ufaµosament, primitivament, sens passar la 
crudel tortura de les mans del jardiner; un jardí ple 
d'esquisides roses, blanques, grogues, carmesines, 
i d'uns estranys llirs de color de foc, que baden amb 
voluptat l'esplendor de son càlzer a totes les papallo
nes _envellutades que aletejen vora d'ells. 

Engarlanden els montants -del balcò, talment com 
~j vo19uessjn fe:r-li µn :µi.arç de :poesia, els ~~ans lli-
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moners, vells de brancada i joves de fullam, gron
xolant sos fruits d'or pesadament, -arp.b pesantor de 
cosa rica i plena; i davant d'ells, el tou embullat del 
roser de mil flors, enlaira ardidament les vergelle's 
tendres, carminoses çl'ufonia, on, sobre la més alta, 
refila de nits un rossinyol immòvil i, entremig de les 
baixes, xerrotejen esbojarradament els pardalets. en 
aixecar-se el dia i quan se pon el sol. I pel cim del 
roser s-'estén la blavor immaculada del cel, del cel 
puríssim de !'Empordà, més bell que· el cel d'Itàlia, 
més bell que tots els altres troços de cel que plana 
sobre la terra. Quan jo bado el balcó, la cambra es 
posa a riure amb uns grans alegrois de donzella ca
sadora; és que pel trau franquejat se n'hi entren 
a dins totes les meravelles del món forà: la resplan
dor bla va del cel, la re~plandor ver q.a de les plantes, 
la resplandor daurada del sòl..-. les flaires ubriaga
dores de les flors, la xiscladiça dels ocells, les ·cantú
ries , de les noies que remenden la· xarxa en !'este-

. nedor, el rés suau del brollador invisible, el frisament 
amorós de la marinada que passa en mig de les fulles, 
la remor lleugera i malincòlica de les onades que 
peten mansament damunt la sorra tèbia de la platja;· .. 

Ma cambra deixa d'ésser, .aleshores, una modesta 
i tranquila cambra blanca i es torna un nial de som
nis, una demora de conte oriental, un enginy de 
fades . 

Les fa.des de ma cambra són les clarors del jardí, 
unes fades gaies i fantasioses, unes gentils diables~s 
artistes que fan diabledures mirífiques, d'una riquesa 
original i inacabable . Entren totes alhora turbulents, 
enjogassades, i així que s'han · escampat per tots els 
indrets de ma caixeta blanca, lo primer que fan, és 
contorbar-li alegrament sa serena blancor amb poli
cromies suaus o atrevide.s, amb irisats reflexes, amb 
arcades de llum, amb degotalls de perles, amb faixes 
d'or o porpra, amb blavors misterioses d'estada sots
marina, amb fosquetats incertes de grota verge, amb 
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vermellors d'església aclarida per finestrals en
vidrats ... 

Corrent erràtiques d'una banda a l'altra, ara co
bren la casta nuesa de les parets amb tapits de seda 
brodats amb pedreries, ara esmalten el sostre ·amb 
garlandes de girassols de cadmi, ara estenen per sol 
catifes sembrades d'arabescs i llagardaixos de color 
de lluna ... 

En el caire viu d'un espill penjen un fil de diamants 
els esclats multicolors dels quals espeterneguen silen
ciosament en la buidor, com un reguer d'estels; en la 
bombeta eléctri a que cau del sostre com una gota 
d'~igua cristal ·li ada, hi pinten un paisatge merave
llosament precís, e .cambra obscura; en els poms de 
llautó hi encenen miroteigs de guspires enlluernado
res; en tal recó isolat ·hi carago 'en una pilastra entor
xada de jaspis verd i rosa, hi dibueixen un ocellot he
ràldic que bat fantàsticament les alasses -de contorns 
imprecisos, cada vegada que una ratxa de vent remou 
les branques del llimoner de fora ... 

O les belles diabledures que fan les fades de la 
claror dins la meva cambra! No · tenen comte ni fi, 
de ·cap a cap del jorn . .-. 

Són com els temps d'una porten tosa simfoni~, 
tantost vius, tanto·st lents, tantost planyívols, o fu
rients, o majestius, o esbojarrats ... succeïnt-s0 conti
nuament en devassall d'harmonies supremes, fonent-se 
l'un en l'altre; fugint de si mateixos sens parar, i 
sémpre diferents i sempre meravellosos; amb les me
rayelles incontables del miracle·. I quan el dia s'acaba 
i fa tarda mor, la simfonia policroma de ma cambra, 
a punt d'acabar també, s'enlaira súbita:ment amb 
·ú,n darrer esforç, llampegant roentors d'in~e.ndi i 
furors de matança, notes !lumíniques d'intensitat vio
lenta; que clapejen de sang i foc els albes murs, el 
·s·òl confós i ·els mobles bruns, ja arredossats en 
l'ombra. · 
' És la darrera bogeria de ,les fades, és l'espetec 
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ñnal, és la· visió feridorà qué clou i tanca les· visions 
encisades de tot el dia . Perque, així que el- sol ha 
tramontat, lliurant la terra al misteri del capvespre, 
les alegres . fades de la claror, com a filles del sol, 
se'n van a · corrua feta en ·seguiment de llur_ pare 
i senyor enduent-se'n amb elles totes les magnificèn
cies i joiells amb que pararen fins allavors ma bella 
cambra blanca. 

I aleshores quedem a soles ella i jo: les petxines i 
el mall, la cambra i ma animeta; totes dues senzilles 
i primitives, totes dues nues de riqueses emmanlle
vades, totes dues albes i fresques com les neus eter
nes - i, mateix que elles, santament oblidades dels 
homes - i totes dues, en fi, amb el balcó dels somnis 
obert de bat a bat i de cara a cara a la gran quietud, 
per a que se'ns en entrin a dins els perfums sobrers 
de la terra, les serenors de les nits calmes i la pau 
suprema de lo infinit. 

CATERINA ALBERT 



A.NGEL GurnERA 
Mestre ·en Gai Saber 

Amb Verdag-ç.er i Apel~.s M~s
tres, éonstitueixen les tres figu
res més ressortints del Renaixe
ment de Catalunya. Ses obres 
dramàtiques, .d'un valor gran
diós, i ses poesies líriques. ·són 
pedres angulars ·que àguanten 
ferm el monument de la llengua 
pàtria. 

Vora el bressol 

A ADRI.A.N.A. ALD.A.VERT 

Dormideta s'està 
la flor de satalia; 
dormideta al bressol. 
Per això no és dia. 

Vora el llit de pilans 
hi ha el llitet on dormia: 
vora-vora el vaixell 
la llanxeta fa via. 

Els seus somnis són d'or: 
de Jesús i Maria, 
que a la fira l'han dut, 
i això vol i això tria. 

Té en els llavis clavells 
que el besar no mustia; 
petxinetes als ulls ... 
Si la mar les tenia! 



Son peu et rodanxó 
- del llençol s'esgarria, 

i els borrons d'atmetller 
que en el pit l'hi fan cria. 

Una llàntia d'argènt 
quins petons que li envia!. 
Sembla un cor el seu flam 
q~e gl~teix d'alegria .. 

Si morís sa claror · 
d'altra llum ja en tindr.ia: 
el cohort dels estels 
que li fan companyia 

Pels oberts finestrons 
serenata li en vien; 
an els àngels demà, 
quin parlar de s'aimia! 

Ni en el cel ni en el món 
més bellesa hi hauria: 
el pètit Jesuset 
per company la pendria. 

No li cantis, o font, 
que per tot és ombria; 
no la cridis, ocell, · 
fins que l'alba ja sia. 

Dormideta bé està 
la flor de satalia ... 
Quan s'esbadin sos úlls, 
en est punt serà dia. 

A.NGEL G UIMERA. 
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MARIA GRACIA BASSA 

Aporta aquesta jove escripto- -
rn., un bagatge ovirador ales lle
tres cat::i.Ja.nes . La deli cadesa de 
son estil, la puresa de son llen
guatge i la poe$ia amb que ho 
ernbolcalJa, fan d'ella una de les 
més dhitingides, havent conque
rit en distints Jocs Florals hono
rables recompense que, Déu vu
ll a, li sien _ bon f'speró per aven
çar cada dia amb més dalit. La 
terra on v iu, que és ]'Empordà, 
li dona camp per a esplaiar ~a 
inspiradó. 

Els Rossinyols 

Ja han arribat els companyons alats de Primavera 
Com un perfum suau i delicat de primer enca flor, 

format d'una llàgrima de rosada a !'estendre son man
tell de colors l'aurora esplendorosa.; com un dolç enyo
rament amb que captiva l'infinit les ànimes que cer-

. quem esplais ideals .. s'elevaren, misterioses i dolcí
simes, difundint-se pels aires, amarats de 1laire i de 
llum, les primeras refilades d'un rosinyol. 

Ja han arribat! Quina alegria! 
Ar~ tot son cançons i refilaines, que s'en van cap 

al cel, embellint l'extens jardí de la Natura ... 
En les nits serenès, en que en la estel·Iada papelle

jen els joguinosos estels, al caure de l'etern les onze 
hores, misterioses, acompassades, com un avís celes
tial que atrau l'esperit cap a les regions angèHques, 
se senten els rosinyols com canten per .entre el fullat
ge que s~ovira amb 1a claroreta dels estels o que pla
teja l'astre de 1a· n~t~ omplint l'espai de una boir ina, 
melangiosa, finíssima, delicada . . . 

Amb le1;1 belles r~filades del rosinyols, l'esperit, in
conscient', va idealitzant-se, idealitzant-se, ep_ µn r~~ 
diví~ sublim~ elevadtssi~.:. · 
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Ells venen a alegrar nostra existència en fer via 
per !'oasis d'aquest món ... i enamorats i .tendrívols, 
vetllen en les hores que per a nosaltres són de des
cans, oferint ses notes hermosíssimes a Déu .. · 
~ a han vingút els rossinyols! .. quina alegria! .. 

MARIA G. BASSA. 
i., 

.. 
~ . 



TEODOR LLOUENTE 

Venerable capdevanter de l'es
cola valenciana. Té obres valio
ses d'una poesia encisadora. Sa 
vida ha estat de treball conti
nuat, tot en profit de les lletres. 

Floreta sens nom 

Quant jo sóc al camp m'agrada 
(infantívola afició!) 
collir floretes silvestres, 
com· més silvestres mellor. 
Una en trobí amagadeta 
entre el fullaram del bosc, 
tendra, fina, blavinosa 
com els ulls que em fan ditxós. 
-Quina és aquesta floreta? 
Li preguntí. a un vell pastor 
Me contestà:-Eixa floreta? 
Una floreta sens nom. 
A !'escoltar la resposta, 
quedi trist i cavilós, 
i d'aquest modo pensava, 
esguardant l'-hermosa flor: 
· Quantes com ella, oblidades, 
desconegudes de tots, 
belles floretes de l'ànima 

- se mustiguen en el món! 
Quantes virtuts trepitja~ee! -



Quants volers ma.l corresposts! 
Quants martiris sense palma! 
Quantes victòries sens llor! 
Quantes glòries i belleses · 
que no obriren el caplló, -
i si, bledanes, l'obriren, 
ningú gotjà sa flairor! 

Poetes, reis de la citra, 
que aneu collint brillants flors: 
feu replega, feu replega 
d'estes floretes sens nom 

TEODOR LLORENTE 
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XAVIER MoN S ALVATJE 

Delicat escriptor fou En Xa
vier Monsalvat je. A més de con
r ear les lletres catalanes amb 
personal distinció, era dels que 
amb ses forces impulsaven tota 
manifestació artística i literària. 
A Girona, on li coneixien aquest 
ar diment. zelosament serà ser
vada sa mémòria· .. 

Obsessió 

La màquina llençà un esping uet sobta.t , i el tren, 
soquetrejant pausadamen t, deixà enrera la ciutat po
pulosa i s'endinsà per planes lluminoses i muntanyes 
exuberants de verdor fosca. . 

L'atmòsfera clara, la celístia, serena i resplandent . 
Al lluny delJluny, _les alteroses cimalles de la serra 
pirenenca retallaven l'horitzó amb una línia bla:nca 
com un glop de llet. El vidre g roixut que hi havia a 
la fio.estra del nostre vagó, acromava el ric paisatge. 

Vaig fitar la vista ·a mon entor n per con,èixer als 
companys de viatge. Es tan dolça l'emoció que un 
horri sent en veure arraulida, en un recó, a una 
velleta que us · recordi el perfil de vostre mare o el 
dolç mirar d'una germaneta! El trobar-vGs davant 
d'un home amb testa blanca i cara curtida pel treball 
i les llàg-rimes de dolor! El creuar vostra mirada amb 
la dels u:lls fosforescents d'una cuitada plena de 
perfums i desitjos de vida! Jo prou escorcollava per 
a trobar quelcom que em recordés els estimats o 
les -- H ·lusions, i solament ferien ma retina fesomies 
vulgars. 
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Un senyor d'aspecte reposat, ulls mates, ordena
dament vestit, lluïa un llibret de notes amb canto
neres de plata i una pesanta anell en el dit xic de 
la mà esquerra. Un matrimoni jt)ve: ell, estudiada -
_ment -recolzat, sembla dormir, respirant d'un modo 
regular i sorollós; ella, se'.l mira qontín~ament fit a fit 
i somriu carinyosa. , 

Esguardo a l'altre costat, ·i dues hermoses figures 
criden granment ma atenció. 

Semblen mare i fill. 
La dona és ja vella, i atrau d'una manera encisa

dora per son aire muntanyenc. Sentad~ enfront del 
seu fill, el contempla extasiada i l'amoixa sovint: 
quan no li fa una pr:egunta amb poruga senzme·sa, li 
espolsa amb suavitat les bol ves que porta en son trajo 
negre endiumenjat. Me recorda a les mares tan abun
doses a !'Empordà, que per l'hereu se desvetllen i ·. 
tan sols per ell semblen viure: l'adoren amb un amor 
sadollat d'idolatria. _ Ell tan sols, ha de sostenir ferm 
el bon nom de la família i augmentar els béns ·per al 
trasllat del casal de generació en generació. Aèos-

. tumat a la fervent admiració dels seus, l'here:u r~p 
les carícies i moxaines com si fossin un deute de 
família, i així hi viu inconscientment. Amb greu sen
timent, aquestes ideies giravolten per mon cervell._ 
Provo de llençar-les, i fito al noi. 

Té les celles d'un dibuix molt marcat: llargues i 
fosques · pestanyes deixen entreveure dos ulls prq
funds, somniadors i com humitejats per una febre 
constant. M'atrauen d'una manera misteriosa i no 

· em canso de mirar-los. Sa mirada està fixa en l'ho"
ritzó llunyà; sembla estar impregnada d'upa gran 
tristesa. Resto atent als ulls del c0mpany de vagó. 

Cada volta veig més febre én sa mirada, més mis
teri en sa fixetat . 

Forjo mil històrie·s per a explicar- m'ho. A voltes, 
a la direcció que ell mira tan segur, me sembla 
veure-hi el voleiar d'un mocador blanc, molt blanc, 
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o els braços simètrics d'una creu que es gronxen 
tristament simulant llòbrega salutació 

Provo de distreure ma pensa llegint un llibre que 
porto de ciutat. L~s lletres comencen una carrera 
desorden_ada, els ulls me fan espurnejants pampe
llugues, i allà, en el més fons del llibre, dos cèr_cols 
blaus, humits, m'escorcollen seguidament . 
. Provo de dormitejar; i 9-arrera mes parpelles closes 

hi prenen estada els mateixos dos cercles blaus i 
humitosos. 

Per .què serà tan trista la mirada _d'aquest home? 
Per què llambrêga sempre fixo en el més llunyà? 
I vull respondre'm, i no puc. I vull deixar l'obsessió, 
i aquesta fora.gita i s'arrapa. cr..uelment en tot mon 
ésser. . · 
....................... . .. ,• . . ....... . 

Aprofito un moment que sa mirada ens·opega amb 
la· meva, per a preguntar li: 

- Voleu dir me el motiu d~ vostre viatge, si 
us plau? 

I ell, en l'loc d'enfadar-s~ per ma in;iportuna pre
gunta, m'ha respost somrient, trist i amb paraula 
dolçament -trem_olosa: 

- Vaig al meu poble ·a festa major, senyor Sóc 
el maquinista del exprés de~ Cerbère a Barcelona, 
i avui la mare m'hi ha vingut a buscar. 

La dona., al sentir-se anomenar, somdgué joiosa. 
Aleshores, vaig explicar-me clarament les mo

xaines d'aquella bona mare i per què els ulls de son 
fill miraven ·senwre fixo al horitzó, i eren tan pro
funds, tan somn~adors, com· humitejats per una febre 
constant · 

XAVIER MONSALVATJE 



Forma part de 1a plèiade d'es
criptores catalanes que s'inicià 
al començ del renaixement de la 
literatura catalana. Son nom és 
estimat com la seva obra ma
teixa, que, a inés de son valor li
terari, aporta un tresor a la nos
tra llengua., que ha estudiat en 
ses excursions pels recous on s'hi 
conserv.a ben pura encara. ,:7' ' ~--·· 

AGNÉS ARM~NGOL DE BADIA 

El meu segell 

Creiem, Esperem i Amem. 

Crec en un Déu magnànim, pur, .perfecte, · 
llum de la llum d'eterna ·claretat; 
comen·ç i fi de tot, sol immutable; 
causa de tot lo bell i ver i sant. · 

Espero per ma pàtria C~talunya_, 
J'hermós pervindre que al ançar mereix 
tot poble hon at que lluita i es redreça 
per a recuperar el que és ben seu. 

Amo en Jesús, l'Humanitat germana; 
el trist, el d.issortat, el pobre, el ric; 
els Manaments, deu àngels són que em guièn 
món a travers, camí de l'infinit. 

AGNÉS ARMENGOL DE BADIA 



A la seva labor de distingit pe
dagog, hi junta la de delicat 
poeta, aquest talentós mestre 
ampurdanès. 

Es dels que treballen de ferm, 
i ha de trobar bon premi en sa 
tasca profes•sional. · 

• 

Himne a l' Empordà 

Som fills de !'Empordà, 
galana terra 
que el buf tramontanal 
tot l'any saneja 
L'enesprat Canjgó 
li és capçalera, 
l'orejg del mar. llatí 
els seus peus besa. , 
Qué·. hermosos són sos rius 
i salzeredes, 
qué hermós és son -brancam 
poblat d'ocelles! 
Amem-lo ;;l.mb tot el cor, 
companyons tendres, 

· h.onrem·lo }'Empordà, 
bo:nre:rp.-lo sempr~! 
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Cant de Primavera 

EL GOIG DE-VIURE 

Engarlandem nostra testa 
amb flors boscatanes, amb flors dels jardins; 
entonem l'himne de festa, 
car dolça alegria floreix cor endins. 

Entonem tendres cantades 
que avui la tristesa del tot s'bà esvaït; 
dels ocells les refilades 
imitem gojosos amb pit ben ardit. 

Gosem de la vida 
-que renaix vibrant; 
a gosar c'onvida 
N atura esclatant. 
Gosem les belleses 
del mes de les flors; 
gosem les dolceses 
que ubria guen els co·rs. 
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Cant de l'estiu 

EL TREBALL 

Zim-zam, zim-zam, 
les dalles canten 
arran, ·arran. 
Qanta '1a falç, 
i el sol rosteix la mare terra 
que carinyosa ens dóna el pa. 
Arran! arran! diu la complanta 
del segador brau i potent; 
eix és èl fruit del suor nostre; 
arran seguem, seguem, seguem! 
Qui sembra cull; fora peresa. 
Sembrem, sembrem, braus companyons; 
ja vindrà l'hora de cantar-ne 
l'himne triomfant del segador. 

Sembrem, sembrem 
que segarem! 

JOSEP BARCELÓ I MATAS 



És l'autor de «Mercè de Bella
mata», «La Reineta del di» i 
«Novel'le$ vigatanes». Ne t~ d'al
tres i altres, totes amb aquell es
til planer i característic que li 
ha donat fama. Com a poeta, no 
més cal citar-li «El Cria.t major», 
«La Creu de Matagalls» i «Pene
diment». La llengua nostra té 
en ell un de sos més constants 
purificadors. És del memorable 
Esbart de· Vic. 

Or fi 

l\1ARTÍ GENÍS l AGUILAR 

Marxàvem de Teradell cap a la Guixa, envers 
mitja tarde, tal dia com avui, també venint de la 
fira de Santa Llúcia; i cabalment que si avui ens hi 
pelem de fret, bòna rufa.g~da de neu ens hi , va aixo- · 
plugà aquell dia. De tal manera, que en sent aquí 
baix_. a l'Hospital Nou, nosaltres i molts d'altres, . 
corrirem a ficar-nos-hi, sots pena de morir glaçats. 

Fèiem rotllo tot escalfant-nos a la cuina amb la 
gent de cal Pau Llovateres, que venien d'enjoiar a, la 
noia gran, aquesta d'ací de la Casa Gróga. Oi que 
qui l'ha vjst i la veu, vaja: aviat no semblen les m_a
teixee. Pensar, aquell joc d'arracades que se li asseien 
a les espatlles; aquell pet de faldilles de llana que 
semblava aqui passa la reina; aquell orgull de cara 
que elles hi posen i que Déu nos en go1·t: i al cap de 
quatre dies, té: fetes un paié escorxat. Sinó que és 
un dir això; que tots ens hi hem trobat, i al temps li 
dóna un hom alló que passa. 

I vull dir, que parlant de la quinta i torna la 
quinta, per sobres que també anava amb ells el Zidro 
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de la. Casa Groga, el seu xi'cot; se les n'havien que 
no es purien casar fins ï tant ·que hagués passat el 
treni de la llei, com ho cantava la llicència. Sinó's 
que ho tenien a poc; i ho volien urmejà tot, per quàn · 
se vingués Nimou tení esposalles. De quina manera 
es queixava tothom d'aquest estrafulari de govern 
que així ens lleva la pell a] poble, això contar-ho: 
qui n'hi deia una qui un'altra. 

- Lo certus és - deia en Pau, l'avi Llobateres, que 
no es pot ignora.r que era un dels homes de més pes 
de la Guixa - que si un hom fa un pagu de gust és 
per traure un noi de haver· se'n d'anar de casa I és 
saber que un hom s'esdarnega; i si s'endeuta, s'en
deuta. Alabat siga Déu, jo m'ho considero una pe
dregada com un'altra. Bé que avui, ja es pot dir que 
no hi ha home en quan per fer-te un favor, com en 
aquell temps. 

En aquell temps - va anar dient- el meu pare, 
que Déu l'hagi perdonat, guardava quatre dobles de 
quatre per quan s'esdevingués aqueix cas. Un hom 
no sab mai lo que ha de venir. Com d'efecte: amb un 
any se'ns va colltrencar la mula: va passar una mar
fuga a la plana que va deixar a tothom sense gudais; 
i per acabar-ho d'adobar, jo tirava la quinta. Es un 
fet que quan s'està de pega, totes les coses surten a 
a l'inversa. Si hi hagués set un número més baix, jo 
el treia - N o em ve .pas de nou, va dir el pare. 
Vejam que Mare de Déu serà, bé fóra molt que d'un 
modo · o d'un altro no ho ·componguéssem. La mare 
no tenia altre cabal per comprar-me que una bona 
cosa de llàgrimes i parenostres. Mes en quant d'a
nar-hi, ningó. en feia pensament. El pare llevava 
nort dependre diners a mals i tot, si tant l'apuraven. 
Ve, que d'entre aquells companys que un hom té i 
que no se li caragiren, hi havia l'avi d'aquest minyó 
que ara se'ns ne vol portar la nostra noia a casa 
séva. Per temps havia set de la mateixa colla, i an 
el .pare li semblava que encara li duia la mateixa 
voluntat. 
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Amb això, una festa a la tarde es va deixar caure 
a Santa Eugènia, que aquell home hi vivia, ·per veure . 
si s'en po.dia refiar. Donques no solament li varen fer 
una bella arribada, convidant-lo a fer beguda i tot el 
menester, sinó que el Semol, aquell m.asover amic de 
debó del pare, li va fer així: 

- Tot lo que hi ha a c.asa és teu: ja ho sabs, com 
jo em confiaria de casa teva. Tinç una bella pena de 
no poder-te dir: quant vols, aquí ho tens. -I no puc. dir 
perquè l'una derrota m'ha encalçat l'altra., i m'a· 
trapes ben aixugat. No us penseu; quan l'avi Semo!, 
li deia això els ulls li espurnejaven. Mes podria ben 
ser que encara hi hagués un remei: i ben segú que 
hi serà. Sortosament l'Andreu, un cunyat que tinc a . 
Sant Julià, no fa gaires dies que pensant-se ·que em 
faria servei, tot parlant d'aqueixes trifulgues nostres 
que t'he explicat, ens va dir que sempre tenia una 
dobla de quatre per traure a port un amic. Per lo que 
ens dius, tu amb aqueixos diners, ja faries el teu fet. 
Tu demà te n'hi vas; i jo ja l'haur_é vist, i no sospito 
que ens faci quedar malament. Te donarà l'unça. 

En comptes del pare, me n'hi vaig anar jo, que era 
igual. I doncs aquell home que no m'havia vist mai, 
de .la trèballada estant me va veure venir; i què em 
sé jo, pudé s'ho va p~nsar per la retirada que jo do- . 
nava an el pare El fet és, que es va aixecar i m'es
comet abans de dir-li res jo, i em diu .així, signant 
l'escopeta que jo duia, com aquell que va .a caçar. 

-Noi gran: Qué busques la llebra? 
- Sí; bé la cercava - jo li vajg dir amb la mateixa 

frescura . 
..:.._ Doncs vina que jo te la sé al jas. Entra. 
I ficant-nos tots dos a casa seva, que era allà al 

morru, ell se'n pujà a dalt, per tornar a ser baix en . . 
contineut i portant a la mà i ensenyant-me-la una 
dobla de quatre, va fer així: 

- Mítela, Zidru: és aqueixa Ja llebra? 
- Si vos ho voleu, sí -li vaig respondrE} . . 
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- Doncs apa, i bon profit- diu-.i mira: no ens 
ve a un any; però quan me la tornis, la vui rodona, 
i d'or com aquesta. Ara vina, i pendràs un boci amb 
nosaltres. 

I ras o no, vaig tenir de .menjar i beure, tot confós 
de considerar qué bon home que devia ser aquell 
Andreu, que així donava socós al pròxim. · 

Jo m'hauria estalviat les caixalades, per poder-li 
tornar ben aviat. Però ell m'havia dit tç1,n resolt: -
N o em ve a un any - que fins que, allò que es diu, 
que no en va fer falta, no ens vàrem basquejar. Com 
anys· que s'hi ha, les coses van tan bé a l'art de 
la terra, li vàrem tardar dos anys a correspondre. 
Mes li havíem de donar els diners d'un porc que ens 
havíem vengut a Vic; i ens havien donat cinc duros 
de plata, i onze amb cartutxus de quartos. Amb això 
em va caldre cercar qui tne'n volgués fer el canvi amb 
una peça d'or. I prou costà; i encara vaig haver 
de fer d1Jes hores de carni amb aquells diners a coll, 
que- em cuidaven_ a~ogar; i després, du~s més per 
portar a r Andreu la seva unça rodona. 

Mireu, mai he tingut tan bella alegria com aquella 
tarde quan me'n tornava a casa sense cap diner 
eixint d'haver pagat aquell deute. Prou li vaii dir de 
bon cor, que si mai per a mai li f és fretura al gom de 
casa, no més aixecar -el dit: tant per ell, com per en 
Semol, que m'hi havia recomanat. 

I ja a saber: el món roda. I el pare d'aquest xicot 
ja no es devia recordar ni de mi, ni d'aquell servei 
que m'havien fet a casa seva, i que mai més an a mi 
se m'havia esborrat de. la memòria. I per la quinta 
d'antany, ve que el bailet li surt'soldat; i això pla de 
dir-me que li fès menester cap ajuda ni res, quan jo 
sabia que s'anava a deixar posar un corbatí per no 

, gosar traure la cara... Com s'entén! I en Pau ho. 
hauria permès? 

..:_·Noi_.:._dic an al pare d'aquesta. - Pobres hem 
estat sempre; però avui, amb tot i això, encara ens 

' ' 
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sobren dues o tres dobles de quat_re per fer fermança 
a l'hereu de cal Semol. Si p9t· ser avui, no esperis 
demà: i vesten-hi, i digues a l'avi que, si no té me
mòria, que mengi cues de pansa: és a dir, que hl vas 
per fer-li el compte de l'interès que ha pogut gonyar 
amb tants anys aquella unça d'or. 

I. ... i vet-aquí, ,que ara més tard, el seu bordegàs, 
aquesta bona peça ... que ens torna la visita i com si 
no haguéssem _tret bé el compte ... ve, i se'ns ne porta _ 
la pubilla ... Veieu quin acudit! I qui li gosa dir res ... 
si per mi, encara en aquella casa no s'han cobrat 
tot l'interès d'aquella do}?la de quatre! · 

MARTÍ GENÍS 



RAMÓN Sun1ÑAcn 1 BAELL 

Èn els cettàmèns qué arl'êu ·s~ 
celebren en la catalana tèrra, °ha 
aportat un tresor de poesia 
aquest escriptor, i sa corona de 
Llorer va engr andint-se cada àía. 
Un segell personalíssim el distin
geix, i sobretot en el cultiu de 
la poesia festiva, art tn.nt difícil 
d'ensopegar~hi ·1a nota justa, que 
ell sap trobar prou. També ha 
entrat amb bon peu en el teatre. 

La cardina 

En ple hivern, sent tot neu i tot gebra 
i mig mor ta de set i de fam, 
vegé un toll verdegant dins la vinya 
i caigué, la cardina, al parany. 

-Noi, quin mascle l. . . - digu.é l'ocellaire, 
l'atuït ocellet engrapant. -
Noi, quin mascle!. .. - digué en engabiar-lo
Ja em daleixo per oure sos cants. -

· Mes l'ocell, que això sent, s'enmurria, 
i a fê el mut es resol. .. mal~urat ! ... 
puix: que amb ferro roent, l'ocellaire, 
d'ambdós ulls, amb mal cor, l'ha cegat. 

I allavors, la cardina refila, 
no de goig, prò refila un trist plany 
a l'amor, a la pau, a la vida , 
a la llum, sospirant llibertat. 



A la llum que mai més podra veure, 
llibertat que may més gosarà, 
puig si un jorn s'escapés, la pobreta L.. 
moriria, sens dubte: de fam 

L'ocellaire, content; eUa, trista, 
encarint al final dels seus cants, 
que el que un jorn .té de fer-se a la força 
val més fer-ho ben prompte i de grat. 
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. RAMON SURIÑACH I BAELL. 

Jo 



RosSEND SmrnA r · P AGÉS 

Al Centre txcursionista de 
Catalunya i a l'Escola d'institu
tri u s que sosté l'Econòmica 
d'Amics del País, ha desplegat 
sa activitat i talent aquest es
criptor . El Folklore en té un apòs
t ol vèrdader. Rec;nll i comen ta 
la nota ignorada, amb una traça 
que admira als devots d'aquesta 
_ciència popular. Sia per molts 
anys. 

Quatre mots sobre les rondalles· 

La literatura oral popular, o sigui la que de viva veu 
es transmet d'una generació a l'altr a , és un dels en 
treteniments més plaents i un dels estudis més seriosos. 

Les rondalles que en són, potser, la manifestació 
més important, no sols distreuen a les criatures, sinó 
que fa·n rumiar a ls homes de ciència, alguns dels 
quals veuen en la Rondallística (branca impor tantís
eima del Folk-lore o saber tradicional del poble) nous 
i amplíssims horitzons que duen al descobriment dels 
orígens de les religions, literatures i, en general, de 
la formació i desenrotllament de la societat humana. 
Ara, per tot arreu s'escriuen les ronda lles , s'apleguen 
i se donen a l'~stampa, com tresor valiós esca mpa t . 
ençà i enllà, que s'ha de recollir per ser herència 
preuada dels nostres a van t- passats. 

Amb les monedes, làpides, pergamins, arme.s, qua
dros i demés vestigis dels temps passa ts, s'ha anat 
formant l'història; veie'nt se els noms i fi ns els retrats 
dels reis i personatges cèlebres, les commemora
cions dels fets notables, la comprovació de dates i el 
detall exacte de succesos importants, la manera de 
fer la guerra i l'avenç gen~ral de !'indústria, el con-
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cepte de l'art i la reproducció gràfica de les creèn
cies, ensems que de tot l'ocorregut que ferís forta
ment !'imaginació dels artistes; i així, ordenant fets, 
comprovant-los i fent-ne la crítica, s'ha anat resta- · 
blint, de mica en mica, el que ha succeït a l'humani-
tat abans d'ara. ,, 

Però, girant els ulls endarrera, a través de segles 
i segles, ens trobem amb èpoques en les quals no 
no s'usava encara la moneda, ni coneixien l'escriptu
ra, ni pintaven quadros, ni ens han deixat cap rastre 
de llur existència; mes no hi ha ·pas cap dubte de que 
allavores hi hàvia pobles establerts, com no hi ha cap 
dubte de que un arbre gran ha sigut 1lav0r, grill in
significant, herbeta, plançonet i, :finalment, arbre al
tíssim de brancatge entortolligat i fullam espès. 

Quina dissort pels primers historiaires i antropòlgs 
que es varen donar compte d'aquest fet! L'home, que 
és tan orgullós, volia saber d'on venia, quina gent era 
la que originàriament es va establir en cada país res
pectiu i les succesi ves dominacions que hi varen ha
ver fins arribar a l'edat històrica. 

Els sa vis de front arrugat i mirada esco·rcolla dora, 
no hi veien res; els llibraços tancats amb moltes ei
velles perquè la ciència no se n'esbravés, no treien 
de cap dubte; els museus atapaïts d'objectes de vàlua, 
no n'estotjaven cap record. No hi ·bavia solució per 
aquell enigme terrible; les nacions no podien trobar 
mai llur baptisme. 

I aquells qüentos de la vora del foc, que així se'l~ 
anomena va amb cert menyspreu, aquelles relacions 
absurdes, fantàstiques, que començaven: « Una vega
da hi havia ... » amb tot el seguit de •<camina que ca
minaràs», «vet aqui», «ell que si? quina te'n fa» i amb 
el final alegroi de 

«Acabat amén Jesús, 
«A darrera la porta'. n'hi ha un fus». 

contades a la mainadeta per l'avi amorós i xaruc, tot 
atiant el foc de la llar, varen ser 1a· revelació d'aque-
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lles societats primitives que r estaven en el fons dels 
tenebrosos començaments de l'història. 

La mateixa fesomia de l'avj, canv~ada pels anys, 
és l'imatge de la fesomia moral dels pobles, canviada 
pels segles. 

Moltes de les creències i costums d'aquelles èpoques 
tan reculades, subsisteixen encara a vui entre nosal
tres, revestint altres formes, és clar; però les perso
nes enteses, les saben treure de les rondalles, supers
ticions, jocs de criatures, etc., amb el garbell de la 
crítica, que llença la terra i les bol ves, quedant- se 
amb el gra net i aprofitable. 

La que es conta del fort Farell i d'altres herois for
çuts, deriva del culte que s'havia tributat a Hèrcules, 
qui, seg·ons la mitologia, venia obligat a fer els cèle
bres dotze treballs per obeir les ordres d'Euriteu; o 
sigui 1'.idea del sol lligat a son treball, per complir la 
missió que li està indicada, en benefici dels homes 
que, naturalment, no tenen de bon tros ni son esforç, 
ni son coratge. . 

Les rQndalles de les dones d'aigua o gojes, amb llurs 
· palaus a dins dels estanys, són reminiscències de les · 

més primitives, de quan s'habitava en barraques dins 
dels llacs, per salvar-se de les feres que tot ho inva
dien. 

Els «dos bessons», són la derivació dfls-deus llatins 
Castor i Pòl·lux, o sigu.i Ja divinització dels dos cre
púscols, tren d'alba i cap-vespre. · 

I així, per l'istil, es podrien citar exemples nom
brosíssims. 

Contant rondalles i aplPgant les, doncs, es facilita 
la tasca als sa_vis, tot fent ho~enatge a les genera
cions que ens han precedit. Cal procurar que no se'n 
perdi cap, perquè els que vindran darrera nostre ens 
en podrien demanar comptes·. : 

ROSSEND _ SERRA I P .AGtS 



Quina tasca més gran i meri
tòria és la de l'il·lustre cronista 
del Comtat de Besalú! Vintitrés 
voluminosos llibres parlen prou 
en favor seu. Allà hi ha acumu
lat sos coneixements i sa pacièn
cia suma en desenterrar docu
ments que aporten un tresor in
teressantíssim a l'Història de la 
Pàtria. Ploren sa mort tots els 
qui amen les nostres coses i les 
glorioses gestes dels nostres 
avantpassats. 

FRANCISCO MONSALVATJE l FossAS 

L'art català 

És innegable que l'art demostra l'estat de civilit
zació d'un poble. Ensenyeu-me ~na pedra treballada, 
diu en Blonden, i us diré a quina civilització pertany; 
mes, per a poder compendre una pbra d'art, cal 
conèixer amb exactitut l'estat general de l'esperit 
i de les costums del país i de l'època que es vol estu• 
diar, perquè sent-ne fill l 'artista, ses obres porten un 
segell ben marcat de les idees polític-reUgioses que 
predomínen en son temps. L'art segueix les vicissi
tuts de les races, . i apareix i desapareix quan, se
guint una llei in~xorable de l'història, aqueixes ca
duquen i moren. L'art grec esclatà. tota sa bellesa en 
temps de la victòria d'eix poble sobre els perses, en 
l'època heroica de les petites ciutats republicanes en 
conquestar llur independència; i mor quan ve el re
baixament de les costums, quan la conquesta ma
cedònica entrega la nació helena a l'estranger. L'art 
romà. s'aixecà damunt les runes del grec, i quan eix 
poble arriba gaire be a ·dominar el móri, son art 
revela tot son poder i sa glòria. Si no és tan armo
niós com el grec, en canvi és més gran, més superb; 

· crea la volta amb els arcs de triomf com si pressentis 
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que en arribar ,sa decadència, quan els barbres tru 
quessin a ses portes descomposant son imperi, pas
sarien sota aqueixos arcs els apòstols de la veritat i 
de l'esperit; primer, com a martres, llençats a les 
feres en el circ, i més tard com a vencedors del món 
antic, porta11t el làbaro sant d'una religió nova. Re
corrent, doncs, el camp de l'a,rt català, veurem, 
al mateix temps, sa civilització gran i exuberant des 
de la nostra reconquesta fins al segle XVI, en que 
perdé no .§olament sa civilització pròpia, sinó fins sa 
literatura i, oficialment, sa llengua. El primer pe
ríode de civilització marcada.ment catalana, començà 
baix el govern dels reis francs carlovinguis, que exer
cien en nostra encontrada un domini real i efectiu 
fins a la, creació del comtat de Barcelona pel gran 
Jofre, i que sancionaren d:una manera, formal i di
plomàtica, el rei d'Aragó Jaume el Conqueridor, i 
Sant Lluís rei de França, en l'any 1258. Allavores 
fou quan s'aixecaren, en nostra encontrada, superbs 
edificis que en~are avui dia conservem com a record 
de la vitalitat del poble català. Tots ells pertanyen 
a l'art romànic-bizantí, puix l'influència romana fou 
tan intensa a Catalunya, que ses lleis i civilització 
varen conseguir, en part, esborrar les civilitzacions 
primitives, el que no pogueren destruir les races 
barbres del Nort que l'invadiren. Convertides per 
elles en regnes el que foren províncies de l'Imperi, la 
religió cristiana, en civilitzar-los, els girà els ulls 
vers els monuments en que la mà del poble llatí havia 
volgut perpetuar sa dominació sobre la terra, base 
de nostra. arquitectura, coneguda ja en el món cien
tífic amb el nom d'Escola romànica catalana, la que 
và romandre fi.del a la tradició romana, i no apa
regué fins que els alarbs foren rebutjats d'aquesta 
terra per sos naturals, amb ajuda de les hosts d'En 

. Carlemany, portant les armes triomfadores la civilit
zació a tot arreu. «Carlemany es creia que tot devia 
venir de Roma: era abans que tot,. diu Violet-le-Duc, 



_tà3 

emperador d'Occident, i no podia creure que la llum 
vingués d'altra banda.» Així, al renaixement romà 
que volia fer, hi tingué que barrejar elements es
trangers, que devien molt aviat fer apartar les arts 
del camí per on volia pQrtar-les. L'emperador podia 
tornar a les tradicions del govern romà, fer romanes 
les lleis, forjar una administraci~ romana; mes per 
poderós que fos, no podia decretar un nou art; i així 
com en son vast imperi hi havia moltes variants de 
llengües, també aparegueren moltes variants d'art 
romànic. En la majoria dè les cònstruccions de nos-

, tra terra, s'hi veu la mà experta de l'artista, sado
llada d'originalitat, d'imitacions dels rnonuments 
itàlic-bizantins, que portaren els esculptors cridats 
de Bizanci pels emperadors carlovingis. L'arqui
tectura romànica de Catalunya és un record de la 
romana, robusta com ella; record de l'oriental, com 
ella decorada, una arquitectura en son primer perío
de, de parets llises, de voltes nues; que ar:r:enca de la 
terra, s'aixeca i es torç formant la volta sens una 
línia que les interrompi: un art sotsterrà i fosc pa
rescut a les catacombes, d'una fredor humida i d'una 
impressió rústega; mes un art entès, que no trontolla, 
i que és ferm com ses parets. La majoria de les es
glesies romàniques rurals catalanes són d'una sola 
nau i d'una concepció senzillísima. Totes són de 
pedra picada i ses parets d'un gruix extraordinari 
fins a l'arranc de la volta, de la que la separa un 
senzill cordó, com a Brnda i a Santa Pau, i algunes 
vegades aquesta faixa o cordó estava artísticament 
esculpturada amb figures i ornament, com a Sant 
Vicens de Sallent. Totes tenen l'àbsis semicircular, 
i com la porta d'entrada és en alguns del murs la
terals, com a Lligor à, s'obra en el mur d'enfront 
l'absis una lluerna esqueixada per a que·no entri en· 
el santuari no més que la llum estrictament necessà
ria per a no distreure el creient de l'oració . . Aquesta· 
arquitectura devia enlairar-se més i més en l'esfera 
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de l'art. S;havia imposat ja als alarbs les fronteres 
de la Marca; els comtats de que es composava la 
nostra pàtria havien assolit la perfecció de sa cons
titució feudal, mercè al beneplàcit i sosteniment dels 
reis francs-carlovings; i els monestirs compartien 
amb ells la dominació social, essent els principals 
centres de civilització d'aquella època. Era arribadtt 
l'hora que l'art gr_avés en les pedres civHització tan 
remarcable per a Catalunya. En eix període és quan 
s'aixecaven les fàbriques més sumptuoses i que en
cara avui dia admirem, com a concepcions verita
blement hermoses. Aquells temples petits de comen
çaments de la nostra Reconquesta, _ s'engrandeixen 
notablement en bellesa i proporcions, tant en llur plan 
com en llurs àetalls, pressentint ja la creació de l'art 
ogival, i sa ornamentació, presa del gust oriental, 
ja bizantí, ja alarb, va desplegar un luxe de riquesa 
i varietat que no s'ha vist vençut. J a no eren d'una 
sola nau baixa; ja l'esperit artístic s'aixecava més 
cap al cel amb tres naus airoses i altes; una volta: de 
canó cobrint la nau central i voltes de quart d'esfera 
les laterals, com a Sant Pere de Galligans, Rodes i 
Camprodón; esculpturen les portades bellament, ve
ritables arcs de triomf del Catolicisme, com a Ripoll 
i Lledó; historien els capitells de ses esglésies i 
claustres, barrejen en ells, en completa confusió, 
elements de la fauna i de la flora amb figures grotes
ques i monstruoses: lleons, centaures, patges, ca
vallers, passatges del vell i nou Testament, com a 
Sant Pere i Santa Maria de Besalú i altres, donant 
varietat a son conjunt i esculpint aquells ignorats 
artistes en les pedres, a més de llurs sentiments i 
cre_ències, el segell-especial d'aquella societat sotsmo
guda, religiosa i batalladora ensems. Fou tan gran 
el luxe de l'ornamentació, que Sant Bernat, abat de 
-Claraval, des de la trona de l'església de Vehelay, 
que era com la de Cluny, el model de l'arquitectura 
romànica iconistica, clamava amb tota la passió que 
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inspira una convicció pregona, contra la riquésa de 
figures estranyes i monstruoses que l'art prodigava 

· en els_ capitells, en els pisos i arquivoltes i dins del 
r_nateix temple del Senyor. 

~n aquesta mateixa època, és com va començar el 
culte a les imatges en nostra encontrada, prohibit 
pel concili de Toledo de l'any 681 i en el celebrat en 
lª' província Narbonesa en l'any 794. Per les imatges 
que conservem, alguns han cregut veure un notab.le 
decaïment en 1'art cristià, essent així que era com
pletament nou, esencialment oposat al g~ec i al romà. 
Era la bellesa pel poble grec una qualitat divina, 
buscant, durant una munió de . ~{lgles, la perfecció 
del cos, en la forma i sos encants, en l'expressió i la 
bellesa, en les línies i en el mod~lat, apilotant belles 
idees, és a dir, va ésser l'art que primer divinitzà la 
figura humana en el món antic. 

L'art cristià va ésser tot oposat a l'art grec. Per 
als cristians, la bellesa de l'imatge humana era una 
càrrega; en lloc de perfeccionar-la, l'atormentaven 
amb dejunis, cilicis i mortificacions; desdenyaven · la 
forma; tot el d'aquest món és mortal, i- devia obli
dar-se per a pensar i assolir Ja perfecció eterna. Les 
estàtues gregues no denoten mai cap sentiment ni 
passió. En canvi les esculptures cristianes, oblidant 
la forma, exageren per a marcar en les cares el so- · 
friment del martiri o l'alegria per la glòria que s'obra 
davant llurs ulls resplendents de felicitats. En una 
paraula: l'art grec era l'art de la bellesa física; l'art 
cristià era l'art de l'esperit-. · 

FRANCISCO MüNSALVATJE I FOSSAS 



Aquesta venerable escriptora · 
és de les que més jorns de glòria 
ha donat .a la literatura pàtria. 
Ses poesies preuades i ses novel
les de costums, li han conquerit 
una corona valiosa que DO esfu
llarà pas el temps. 

L' infant 1 la mare 
I 

- Mareta mia, tinc por! 
Tinc por! 

De'ixeu-me dormí a la falda! 
que avui l'àvia vora el foc 
n'ha contat fets i rondalles, 
de gegants que es mengen nins, 
d'encantadors i de lladres. 
Mareta mia, tinc por! 

Tinc por! 
Deixeu-me dormí a la falda! 

II 
- s·eny't; senya't, fillet meu, 
1 digues amb tota pausa: 
«J o m'adormo en aquest llit, 
»on set àpgels m'acompanyen, 
»tres me vetllen junt al cap 
»i an els peus els altres quatre.» 
Tots s'estan al teu entorn: 

Dormf Dorm, 
que tens set àne,-els que et &'uarqen.l 



III 

-Mareta mia, tinc por! 
Tinc por! 

Deixeu-n;i.e dormí a la falda! 
No m'hi feu anar al llit, 
que la porta sempre bada, 
i eixa nit el vent l'empeny 
amb una remor que em glaça! 
Mareta .mia, tinc por! 

Tinc por! 
Deixeu-me dormí a la falda! 

IV 
- Dorm en pau, el meu fillet, 
que la Verge t'aQompanya 
bo i cobrint ton capet ros 
amb son mantell d'or i plata, 
i amb un vol de serafins 
que om plena tota la carn bra. 
Tots vetllen al teu entorn: 

Dorm! Dorm, 
que fins lai Verge te guarda! 

V 

I com gentil oronell, 
amb el capet sota l'ala, 
el tendre infant, en son llit, 
amb tranquila sòn descansa, 
eñtreovira.nt vora seu 
tota una Glò1·ia que el guarda: 
la Verge amb son ceptre d1or 

. i els àngels poleant llurs arpes. 

DOLORS MONSERDA DE M:A.CIA 

; 
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J ULES DELPONT 

Quin ardit conservador del 
llenguatge català és eu Delpont 
al Rosselló, a la Catalunya fran
cesa! Ha fet molt i farà més, en
cara, amb el dalit, talent i bona 
voluntat que porta i que li fan 
créixer cada dia més el record 
d'honorables patricis, que amb 
llur treball l'h~n asperonat. 

Del Rosselló 

Al bon fill del Rosselló, enamorat de les belleses 
de la seva terra pairal, li plau, de quan en quan, 
anar a tota vora mar, seguir marges florits, pujar 
per serrats verdejants i, alguna vegada, s'enfilar pels 
cims pelats de l'alta muntanya; tot caminant, li sai-

. llen bonics punts de vista, troba· aigües cantadices, 
veu torres i castells enrunats, encerta ramats que 
p~sturen per boscos i glebérs.; i a pertot, d~ baix a 
dalt, sol replegar tams i floretes com a record del bé 
de Deu que ha contemplat. 

Així ens h:;t passat recorrent el camp vistós de la 
literatura catalana: collint d'ençà, espigolant d'enllà, 
n'ha vingut una apilotada garba de poesies i prosa 
catalanes, que triarem de una per als aimadors de lo 
de casa. I què pot ésser més de casa que la llengua 
catalana, aqueixa nostra llengua natural, volguda de 
Déu tant com una altra, filla pubilla del Rosselló, on 
és parlai de estimada des d'unes set centúries? Aquei
xes floretes poètiques són flairoses com les salobres 
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oriàdes del inàr, qtie sens parat gronxolen la costa; • 
són fresques com les mateixes poncelles que a la pri
mavera engalanen els prats i -les hortes; són regala
des com les aigües escumoses que corren a muntanya; 
són encantadores com les-. congestes nevades que ber ... 

. billejen, tot l'any, p~r les piqu,es de Canigó. 
El Déu vos guard el diem, i de bo:n cor, a tots els · 

poetes i êscriptors, als nostres mestres, que han dei- · 
xat ja aquest món per passar a mellor vid.~; ells ens 
han ensenyat d'estimar la llengua ~atalana, i llurs · 
obres mai més se perdran. 

Ens pertoca també donar altre sentit Déu us guard 
als valents escriptors de Catalunya que, per haver 
estat a Rosselló, li han dedicat part de llurs .poesies i 
de llurs treballs; els estimem molt llur afició a la 
nostra terra. Ells i nosaltres voguem per la mateix~ 
mar; a casa servem les mateixes costums populars; 
el Pireneu ens fa de mateixa teulada, i, més que tot, 
tenim la mateixa llengua. Què voleu més per mor de 
entençlre'ns i estimar-nos, encara que uns .de França 
i altres d'Es pany a? Entre Rosselló i Catalunya, hi ha 
una antiga germanor-- històrica que s'h~ tornat ara 
una santa germanor literària que, si a Déu plau, no 
la deixarem morir. 

Els rossellonesos, una altra soca de , bons germans 
la tenim a l'illa daurada de Mallorca, i es una recan
ça per nosaltres de no els conèixer més que per llurs 
escrits, ja-que ens plauria tant els podèr donar una 
carinyosa abraçada. 

Ens sembla un somni, ara, aquella passada època 
del reialme de Mallorca . . El . rei en Jaume I empre
nent, a vintiun anys, la .. reconquesta de Mallorca 
sobre dels moros, la saillida del comte de Rosselló, 
Nunyo Sanxo, amb els seus senyors i soldats, per eixa 
atrevida expedició, 1229; el desembarc a Santa-Pon
ça i la rendició del rei moro, 31 de desembre de 1229; 
Perpinyà, capital del reialme· de Mallorca, 1276; l'in
fant de Mallorca, Ferran, encarregant a l'historiador 
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en Ramón l\{ontarier, de portar son fill, de l'edat de 
dos mesos, des de Catana de Sicília, al castell reial 
Perpinyà, ont l'esperava Madona la Regina, 1315; les 
desgràcies i la mort del Rei en Jaume II, 1344-1349! 
Com a records de aquell temps, Rosselló i Mallorca 
n'han guardat monuments històrics de semblant ar
quitectura, igual~ festes i costums. populars, i un ma
teix afecte a la llengua catalana . 

. I ara repetim de t,ot cor, com a despedida, l'estrofa 
del poeta: 

Ta llengua s'ou, o Catalunya, encara 
De Palma a Perpinyà ; 

O catalans, encara tenim mare 
Que mai se'ns morirà! 

JULES DELPONT. 



L'Esquirol i A 1·ran del Cingle, són 
dues obres que li han donat justa 
fama entre els escriptor de casa. 
Fou el costumista de Girona, al 
mateix temps que un critic tea
tral de nota. Pot ser.que tantes 
tasques com l'entretenien, el pri
varen de dedicar-se a lo més 
essencial en ell: a la novel·la cam
perola. Deixà aquest món des
prés d excel·lir en el periodisme. 

J. lVIORATÓ 

De cara a mar 

Assegut al bell cim d'un encastellament de roques, 
passejo la vista espai amunt i mar enllà ... El cel és 
blau, d'una blavor serena i sense màcula, com el 
mantell de la Purissima ... El nw,r és remcrós i el bre
çoleig dels seus milions i milions d'onades, m'arriba 
a l'esperit com una non-non immensa ... / · 

I l 'esperit somnia . .. S.omnia que cada onada és un 
home i que, entre totes, formen l'humanitat que aven
ça i -lluita per a arribar a una platja salvadora, en
trevista en els replecs més amagats de la fantasia ... 

Totes van fent la mateixa ruta, les onades; totes 
van atançant-se cap a la costa; però així com n'hi ha 
que ho fan manyagament, avençant de mica en mica, 
amb exemplar perseverança, n'hi ha també d'esboja• 
rrades i inquietes, que empenyen a les de llur davant 
com si sentissin fretura d'arribar a terme aòans que 
totes. I es capbucen les unes a les altres tal com se 
capbucen el llomes en les lluites de la vida. Mes sota 
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l'émpenta de les onades frisoses, les onades perseve
rants tornen a tre.ure modestament el cap i, passat el 
c-apbuçó, Feprenen la. ruta. coratjoses i impertorba
bles, mentres les que les ban atuïdes apleguen 111-1:rs 
milions de gqtes, per a refer-se de l'esforç que les ha 
es-bocinades en innombrables esquitxos ... 
. ':i uñes i altres van arribant a Ja platja, i la petone
fe:n..ditxoses, i són sepultades, mar ensota, per les que 
venen a llur darrera, freturoses de conseguir el ter
i:nê: de la ruta ... 

·;" ... f~:r.ò quantes n'hi ha d'onades que es formen mar 
endi.ns i no arriben a la platja! 

Ar:i mateix, amb la vista perduda entre les dues 
immensitats-l'immensitat .serena del cel i nmmen
sitat bellugosa de l'aigua- ne veig dotzenes de dot
zenes... Són les més inflades, les que sembla que 
s'hagin d'engolir ·a les demés. · 

Les veuríeu que es boteixen poc a poc, s'aixequen 
sobre les altres, amenaçant desfer· les . .. I, tot botint
se, van fent el seu camí. ._ Però 1 tot d'una, com si a 

· dins no hi portessin més 'que vent, les veuríeu que 
s'aclofen çlel dava.nt; descriuen, al damunt de la bla
vor_, una feble ratlla d'escuma semblant a una geni
-~~. :babosà, i tot aquell palau 'd'inflor s'escorre i s'ai
·xafa; 

I jo, veient-ho, no hi puc fer més: penso amb· els 
::nómes·; amb molts dels homes, amb la majoria dels 
boines ... 
. . ,.·: 

J. MoRATÓ. 



Quin altre ardit propagador i 
conservador de nosta bella parla 
tenim al Rosselló! Aquest aix.erit 
capellà, Rector d'Arles del Tec, 
mereix un coral record dels bons 
catalans. Son aire és festiu i sim
pàtic. Ses narracions en prosa 
que periòdicament pub-Jica en un 
popular setmanari de Perpinyà, 
són buscades pels rossellonesos 
que senten vibrar, en son ànima, 
l'amor a llur vil-tinguda parla. 

l\10SSÉN ESTEVE ÜASAPONCE 

Conte de Nadal 

Amb els pastors que, a la nit de Nadal, van venfr 
a adorar · l'Infant de Maria, hi havia una pastore
tella de deu anys. El seu pare, que era de Betlem, se 
l'havia enduita per l'ajudar a guardar el remat; i 
.quan els àngels els van anunciar, al pic de la 
mitja nit, que un Déu els era nat i que el trobarien 
allí prop, en una establia, troçat amb un pobre llen
çolet i amb una borraceta més pobra encara, la pas
torelleta dormia pas. Vegent que tothom corria cap 
a Betlem per veure Ja maravella, se va carregar 
a coll -l'anyell més blanc i més manyac del seu 
tropell, i ¡au! a fer com els altres: a veure al ver 
Messies. 

Era una nina bonica com un sol. La seua cara, 
pastada de lliris i de roses, tenia-· el color de la neu 
del Canigó quan el sol eixint la besa. Els seus cabells, 
rossos com l 'or fi, li queien mig crespats sus de les _ 
espatlles formant-li rica corona, que més d'una reina 
li hagués envejada. Els seus ulls, blaus com un safir, 
portaven tanta ig·noscència que semblaven el mirall 

n 
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mateix del cel. Tota ella era embolicada d'un mantell 
de modèstia tant-· més agradable que era més in-
conscient. · 

A !'entrar dins l'establia, la pastorelleta v.a fixar 
els ulls en el pessebre ont jeia l'Infant, nat una hora 
abans; i, tot seguit, va restar com encisada. És que 
aquell ninet se la mim.va somrient! 

Mes, quina mirada i quin somrís! Una i altre li van 
entrar per l 'ànima endins, fins el reconet més fondo 
del seu cor, fins a l'extrem llímit del seu esperit; i de 
tota ella se van ensenyorir que ni mai més una altra 
iml;tge va poder-los fer oblidar . 

Es que per aquells ulls enca a humits de les llà
grimes que li arrencava la fre r- primer dolor del 

· qui.tenia d'ésser anomenat l'home del dolòr-l'amor 
omnipotent de Déu translluïa, i amb tanta força i 
tanta dolçura la feria, que la pobra pastorelleta de 
Betlem, per sempre més, va ser corpresa, empapada, 
enamorada de l'Infant diví del pessebre! 

Quan el seu torn va arribar d'oferir el seu prese~t' 
va caure de genolls davant del pessebre, hi va depo
sitar dolçament el blanc anyell, el que més estimava 
en aquest món; i, s'abocant als peuets del fill de Ma
ria,els hi va besar amb tanta tendresa, que fins li va 
semblar que l'ànima se li fonia i que allí mateix 
anava a morir. 

La Mare de Déu tot ho va endavinar, i li va dir: 
- Nina, que l'estimes el meu fillet? 
-Ay ! Sí, sènyora! I tant l'estimo, que si me calia 

renunciar a no el veure mai més, penso que més me 
valdria morir. També aquí m'estic si no me'n feu 
anar. 

- Si el teu pare ho vol, t'hi podràs estar i t'ho 
agraïré molt. Perquè, com som forastera i que no 
conec ningú en ,aquest poble, me podràs fer molts i 
grans serveis; no fos que per anar cercar l'aigua i 
tantes altres coses que me faran menester. Ja te pa-
9aré el que sig-qi, · · 
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- Me deixareu mirar, portar 1 aèariciàr el vostre 
fillet? 

-Tant com voldràs. 
-Doncs, així ja seré prou pagada, que de dinèr jo 

no en vull cap. · 
I mireus aquí com, d'aquella hora endavant, la 

pastorelleta, amb el permís del seu pa1~e, va ser la
criadeta de María Santíssima i la breç.airola de l'In
fant Jesús. 

Oh, no s'hi aturava, no, a la font, amb les altres 
nines per jogar a pedretes o als ossets! Tan aviat 
tenia els c_ànters plens d'aigua, corrent, corrent se'n 
tornava cap a l'establia; feia l'endreça; rentava els 
drapets, i, la, feina llesta, ja la· podien veure, altra 
vegada, de genolls al pessebre. I si se-'l bevia aquell 
ninet, si se'l menjava a petons, ja us ho podeu pensar! 
Cada dia era festa major'. · 

Tota hora li era bona per li dir al J esuset un 
sens fi de paraules manyagoies, per li cantar·tot un 
enfilall de cançone_tes, ara gronxuladores, per li fer 
non-non, i, ara aixeridetes perquè no plorés. 

I quan se'l enduia a bell braçat pel passejar, pels 
voltants de l'establia, l'estrenyia amorosa.ment sus 
del seu pit verginal; i allavores, sentint sus del seu 
cor de pastorelleta bategar aquell cor d'infant qué 
un amor infinit abrusava, la nina de Betlem, sense 
saber ni com ni per què, se trobava: tant i tant dit
xosa que ni la ·reina de Sabà. 

Aquell paradís va durar un mes, bell eu dos mesos ... 
Mes ai! va venir el decret del rei Herodes que ma

nava matar tots els nins que no tenien dos anys fets; 
i, a l'empendre el camí de l'Egipte, la Verge Maria 
va voler tornar la pastorelleta al seu pare ... 

I ella, plora que ploraràs, entamada p.er volguer
los seguir, assegurant que se moriria si no veia al seu 
estimat J esuset. 

Mes la Mare de Déu, qui té remei a tot mal, li 
va dir: 
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- Filla mia, Iio ploris, que pet tot on siguis i tan 
sovint que vulguis; veuràs al meu fillet... . 

- I com això podrà ser, si vos ne deixo anar tan 
lluny i que jo m'estigui aquí sola? 

- Cada vegada que pensaràs amb ell, si tanques 
els ulls per no veure altra cosa d'aquest món qui te'n 
pogués distreure, veuràs la c3:ra del meu fillet tan bé 
com si el tenies davant ... 

I mireus-aquí per què .en la petita vila de Betlem hi 
havia una nina que mai ningú veia corre o saltar 
pels carrers o per les places; una nina que, quan va 
ser gran, s'arrestava pas pels ralls, sabia pas el que 
~ren balles i se'n anava pas a fer la pioca per les 
passejades, una minyona que revestia tanta modèstia, 
que els gallerets del poble ni se la gosaven mirar. 

Ah! Poc ningú hagués pogut dir de quin color eren 
els seus ulls! - fora dels que l'havien conegut d'in
·fant! - Es que mai els aixecava ni per mirar el cel 
quan pregava a Déu, com si hagués portat el cel en 
si mateixa. 
- I, verdaderament, ~l Déu a qui èlla endreçava les _ 
seus pregàries, li era sempre present. Ella el veia 
a tota hora: ara, amb la ·seua cara seria de jovenet 
de dotze anys, escoltant els doctors de la llei antiga 
en el temple de Jerusalem; i ara, amb la seua cara 
augusta d'evangelista, anunciant a la pobra gent de 
la Galileia la bona nova de la llei d'amor i de mise-
ricòrdia. · 

Així van anar passant trenta tres anys; van passar 
com un somni ... 

Mes un dia, al volguer considerar la cara del seu 
estimat Jesús, quin no va ser el seu espant-i quin no 
va ser el seu dolor, quan se li va presentar amb una 
cara in.fiada, ensangrentada, i amb un front coronat 
d'espines! 

La vista de tan llastimó~ espectacle li va travessar 
el cor, i hauria cajgut morta a l'acte, si una força 
inconeguda no l'hagués impulsada a pendre el camí 
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de Jerusalem per anar a donàr ajuda i compassió 
al qui per ella, com per cada un de nosaltres, en 
aquella hora mateixa, oferia la seua vida a Déu, 
son Parè. 

I, camina que caminaràs, va arribar a Jerusalem. 
A la porta mateixa de la vila, se va atopar amb una 
gran gentada de soldats i de malvats jueus que con
duien al suplici Jesús de Nazaret; i, al seu davant 
mateix, el va veure caure xafat sot~ la creu feixuga 
que les seues espatlles podien pas més portar ... 

Com el llamp esquinça la broma per se fer pas, 
així mateix la pastora de Betlem và obrir d'un revo
lada el tropell de bèsties ferotxes qui la separaven 
del diví pacient; i, postrada als seus peus, arrencant 
d.'un revés de mà el vel qui. li cobria la seua llarga 
cabellera rossa mig crespada, li'n va aixugar la cara 
amb aquella mateixa delicadesa que usava quan, 
breçairola de deu anys, aixugava les llàgrimes de 
l'Infant del pessebre. 

Amb una brutal empenta els soldats la van gitar 
fora del camí; mes no abans que Jesús amb dolça 
mirada li hagués donades les mercès, per la seua 
coral compassió. I, més que l'empenta dels soldats, 
ferida altra vegada per la mirada de ;Jesús, per 
aquella mirada en la qual l'amor triomfant de · un 
Déu se mesclava a la desolada· i a~lapar-adora agonia 
d'un home, la pastorella va caure mig morta, es
trenyint sus del seu cor trocejat pel dolor, el vel 
de lli que per miracle portava pintada, amb sang, 
llàgrimes i escups, la Verònica, o sigui: la Verdadera 
imatge d'un Déu Redemptor. · 

MOSSÉN ESTEVE 0.A.S.A.PONCE. 



J. M. FoLCH r TORRES 

É~ un prosista delicat. No 
ens ha sigut possible trobar 
d'ell un fragment apropòsit 
per al llibre. De totes mane
res és plaent llegir 8.quests 
esclats desentimentpatriòtic. 

D'un himne 
Si t'han volgut bandejada; 
nostres cants t'enlairaran! 
Sang dels avis t'ha barrada! 
Esborrar-la no podran! 
Poble que té ensenya alçada 
esdevindrà triomfant! 
. . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . 
..................... 

. . 
Esperem la benaurança 
amb el cor ben confiat. 
Tot un poble creix i avança! 
Nostres cants t'han despertat. 
Nostres cants són d'esperança, 
són d'amor i llibertat! 

' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La senyera immaculada 
anirà al nostre davant. 
Poble que té ensenya alçada, 
esdevindrà triomfant! 

J. M. FOLCH I TORRES 



Empordanès, i pertanyent al 
grup de mestres ardits que tre
ballen amb fe. També ha dedicat 
son talent al conreu de les belles 
lletres. Act-ualment dirigeix una 
de les escoles municipals de la 
ciutat de Vic. 

Plany 

Quan la neu es va fonent per la muntanya; quan 
l'arbre de fulla caduca comença a borronar; quan el 
blat de la plana aixeca en l'aire son tronc tenq.re; 
quan alegre l'ocellet cerca parella per començar la 
cria entre el brancam dels pollancres o entre el fullam 
de la bardiça; quan la terra, tota desensopint-se al 
tebi raig del sol de primavera, ens convida a fruir 
d'una vida nova, anem- hi tots al camp a juntar nos
tres cançons al remoreig del corrent llisquent, dels 
cimals que es gronxen i dels ocells que canten. 

Anem-hi tots a fruir d'aque~t espectacle, cada any 
nou: rebejem-nos-hi en la flaire de la flor que s'esba
della, en l'esbojarrada alegria de tots els sers que 
viuen. 

Alegrem-no~ perquè ells s'alegren; movem-nos per
què ells se mouen; cantem perquè ells canten; mes no 
interrompem, ni un moment, son cant, ni son movi
ment, ni sa alegria. 

Sadollats nostres pulmons de l'aire pur de lacam
piny~; aclarida nostra pensa, alegre el nostre cor, 
endrecem-hi un himne d'alabança i gr;l,titud al Déu 
gel Çel que ai~i èns endolçei~ aqu.esta vida: quó n'~ij 
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d'hermós l'arbre gegant en cobrir-se amb son verd 
mantell, matisat per els variats colors de la flòr bella! 
Qué n'és d'hermosa la verda catifa dels sembrats i 
riberes, matisada, per tot arreu, amb l'encesa verme
llor de la rosella i amb la purà blancor de la marga
ridoia! Qué n'és d'hermosa l'alegre cantúda ·dels ros
sinyols i a1tres ocells cantaires que a cor entonen 
cançons· mai per ningú apreses, sempre amb frulció 
escoltades! I qué en seria de trista .la vida sense ar
bres, sense flors i sense ocells, ~ 

*** 
Quants cops, embadalit a la vista d'aital especta

cle, m'he imaginat l'home que, amb intenció sinistra, 
amb mà barroera, gosa en la destrucció d'aquestes 
gales! · · 

J o l'he vist aquest home, de petit, noi tot jus~, espi · 
tragat, fugir d'amagat dels seus pares, escorcollar 
l'esbarzer o ·enfilar-se amb- cap serè al bell cimal de 
l'arbre alterós, i amb crudel satisfacció .. destruir, en 
un i:o,stant, el niuet que·, amb tants treballs i tan am_or, 
havien pogut teixir-hi els infeliços mob:onets; 

Jo l'he vist corre adalerat, cercant els seus com
panys, desitjós de mostrar'lE-hi la copdiciada presa. 
· Mes, l'he vist, després, llagrimós d'ulls perquè els 

presoners, faltats de l'~scalfor maternal·, de l'adequat 
aliment, s'han decandit; i, girant els ulls èn bl_anc, 
han quedat morts en la mà mateixa que els va ròba:r 
a la protecció dels seus pares. · 

I més tard', ja home fet, l'he · tornat a veure· a_mp 
l'arma a punt, esperant l'hora de la posta, en que els 
pardals xerraires se'n van a jóc, fer g·ran dest:roça 
dels petits ocellets i deixant de més a mé•s'molts orfes 
que es morir_an sense poder-nos enêfrê'çar el s~u 
xerroteix de· vida. ' 

El que fou noi, el caça-nius, passant per l'esc_a,l~ de 
l'edat aqulta1 el caçador, s'$s fet horp.e? i els.seus qqe-
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fera no li permeten dedicar- se a les seves aficions de 
nen i de jove. Ajupit tot el dia a la terra, capgirant
la amb la rella o amb la fang·a, escrostonant-la i 
traient-ne les herbes dolentes amb l'aixada i amb el 
tràmec, no més pensa e_n fer-la produir força. 

Res l'alegra més que un fruiterar amb arbres de 
fulla 1Jen verda i ben ufanosa. Res l'ompla tant de 
goig com un sembrat net de cugula i altres herbes que 
l'ofeguen. 

Mes quan les fulles se cargolen en eixir del botó, 
quan les corretjoles s'enfilen canó amunt del blat, 
abatut deixa caure els braços no atinant, l'insensat, 
en que ha sigut ell mateix l'autor de la seva ruïna. 

Els ocells que feu morir de fam i de fret, haurien 
menjat el pugó que cargola les fulles~ · 
· Els pardals afusellats, haurien destruït la grana de 

lJherba ma~eïda abans de caure a terra i germinar. 

JOAN DELCLÓS 



MossÉN MrQUEL CosTA r LLOVERA 

El clàssic poeta dé Mallorca, 
l'incomparable autor de «El Pi 
de Formentor», el purista refi
nat... tot d'una peça ho fou el 
simpàtic clergue, honra de les 
lletres catalanes. 

Fragment 

DE LA POESIA: «EL PI DE FORMENTOR» 

Mon cor estima un arbre, mes vell que l'oli vera, 
més poderós que el roure, més verd que el taronger; 
conserva de ses fulles l'eterna primavera, 
i lluita amb les ventades que atupen la ribera, 

· que cruixen el terrer. 

N o guaita per ses fuÍles· la flor enamorada, 
ni va la fontanella ses ombres a besar; 
mes, Déu ungí d'aroma sa testa consagrada 
i li donà p'er terra l'esquerpa serralada, 

per font !'immensa mar. 

Arbre sublim, del geni n'és ell la viva imatge: 
domina les montanyes, i guaita l'infinit; 
per ell, la terra és dura; mes besa son ramatge 
del cel que l' enamora, i té el llamp i l'oratge 

per glòria i per dalit. 
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Amunt, ànima forta! Traspassa la boirada 
i arrela dins la altura com l'arbre dels penyals; 
veuràs caure a tes plantes la mar del món airada, 
i tes cançons Yalentes 'niran per la ventada 

com l'au del temporal. 

MoSSÉN MIQUEL COSTA I LLOVERA 



Veus-aquí, petits llegidors, una 
altra dama de gran talent, de 
gran bondat i de gran amor als 
petits. Per ells, o p_ér vosaltres, 
ha éompost ses cançons, pàgines 
musicals de molt mèrit. Com a 
escriptora, i amb el pseudònim 
L'Escardot, ha publicat treballs 
que la posen en lloc ovirador en
tre els prosjstes catalans. Té pu
blicat un llibre, Bolves, on vosal
tres podríeu espigolar quelcom. 

A mes filles 

En l'hort conventual, el maig ha esclatat en gaia 
brotada de violers i roses; i les enfilades de campànu
les blaves branden llurs cabelleres verdes sota l'orejg 
prima veral. Sentors de natura fresca i rejovenida 
entren, pels finestrals oberts, dintre l'esglesieta blan
ca, encara fia.irosa de calç i pedra nova. 

Les monges, l'hàbit arremangat, les amples màni
gues recollides amb agulles, els vels creuats a l'esque
na, escotorides ,i somrients, feinejen, traginant grans 
braçades de ciris verges i paneraces curulles de flors 
per a guarnir l'al tar. 

Amb el nou sol, ha de venir la Pasqua; i entre els 
grans murs tranquils de la santa casa, les col·legiales 
adolescents se senten vib;rar el cor sota una fervoro
sa brotada d'amor i d'esperança. I en . llurs somnis 
ansiosos veuen a Jesús - el bon i dolç Jesús de 
l'Evangeli-amb son somriure divinament tendre·, 
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estendre sos braços com ales d'una au consoladora, 
dient a les animetes blanques que demà rebran el Pa 
dels àngels: «Deixeu que vinguin a mi els infants.:& 

Passaran altres prima veres gemades, ardents es
tius, colorides i vibrants tardors, hiverns desolats i 
tempestuosos; vindran els onatges amargs i les tor
mentes negrei:¡; i entre els inevitables records, un 
d'ells portarà una inefable llum de repòs en l'esperit; 
i les tristors del present ne seran minvades. 

Aquella recordança de Pasqua, de vels blancs i 
vergin_als corones-pura i sencera, - revindrà al 
través dels anys i de les asprors de la vida, servant 
perfums d'encens, de violers .i de roses i campànules 
blaves, barrejats amb olors de ca fresca i de pedra 
novella .. 

'Benaventurada l'ànima que reveurà, aleshores, el 
bon Jesús de l'Evangeli, amb son somriure divina
ment t~ndre i dolç, obrir els braços com ales d'una 
au consoladora, i sentirà la veu d'amor dir-li aques
tes paraules: 

« Veniu a mi, vosaltres, els pecadors, que hi troba
reu misericòrdia.» 

Ü.A.RME KARR 



MossÉN ANTONI M. ALcov.ER 

No us podeu p·as formar una 
idea de lo molt que estima a la 
llengua catalana aquest honora
ble sacerdot, Vicari general de 
Palma de Mallorca. Va. corrent 
com un apòstol totes les terres 
on se parla català,'estndianfpro
fondament per a la composició 
del gran diccionari. 

El rei de la barba blanca 

Quan els tre~ Reis d'Orient arribaven a Betlem per 
adorar el Bon Jesús i oferir-li or , encens i mirra, el 
més jove de tòts, que era atravessadiç com una llan
ça i poc afectat d1és_ser el derrer en lloc, trepitjà de 
tal manera que passà al davant dels altres dos. Al 
moment d'ador'ar volgué ésser el primer. 

Mes quan s'aixecà dels peus del Bon J esús, la bar
ba li va ésser tornada blanca, b-Ianca, i això que 
abans la tenia negra, negra . Així li va arribar per 
què essent el més jove havia volgut ésser el de davant. 

Arà ~neu, vosaltres, a fer passar els vells tot 
darrera! 

MOSSÉN ANTONI M. ALCOVE R 



ERNEST M OLINÉ I BRASÉS 

Que en fa de tetnps quê a.quêst 
nom és conegut en la nostra lite
ratura! Quants anys que a les 
columnes del vell i enyorat diari 
La Renaixença, hi ha anat inven
tariant i comentant destrament 
les obres que en llengua catala
na s'han estampat! La nota 01·ien
tació, ve ben a tom per a cloure 
aquest llibre. Sia ella la balda si 
el fragment davanter de Mossèn 
Cülto és la clau, de l'obra que 
posem respectuosos al monument 
de la literatura catalana, no com 
a pedra angular, sinó com a gra
net de sorra. 

Orientació 

Catalunya, en cosa de mig segle, ha creat una li
teratura de vida. tan intensa que ha influït en la so
cietat catalana fins convertint-se en clau de sa rege
neraciò social i política, sens~ perdre, per això, sa 
alta espiritualitat artística, i d'acció tan extensa que 
tote:3 ses branques i derivacions hi han sigut conrea
des, mostrant, en cada una d'elles, fruits ben vistosos, 
que prou alabats pels fills d'aquesta terra amb espe
rit un xic xauvinista, han sigut considerats pels savis 
de fora de casa. Sí, els savis, i en especiaJ, els filòlegs 
pacients del nord són el més intdgats en saber quel
com de la nostra florida literària, perquè s'han trobat 
amb un nou cas de renaixement literari paral·lel amb 
una reconstrucció filológica., i d'això ells ja; en sabien 
altres casos, sobre tot el simbolitzat en l'augusta figu
ra d'En Mistral, gran en els dos conceptes de poeta 
altíssim en quina lira ressonaren inesperadament les 
olvidades armonies yirgilianes, i de filòleg genial que 
ha recreat una llengua històrica, avui gairebé sote
rrada en les valls assoleiades de la Provença. Ells, 
els savis de fora, ja han pogut conèixer que el nostre 
cas és diferent, perquè el poble català, al contrari 
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del provençal, es viu 1 definit cotrt a tal poble i te 
conciència de ser ho, i sab que, en conrear son verb 
renovat, se proposa un ideal de restauració que va 
aconseguint. 

Aquesta atenció fixa dels lletrats de fora, hermós 
complement i ()onseqüència de la plena vida interna, 

, exigeix, dels literats catalans, alguna concentració 
per a no caure en molts vicis i, entre ells, en cert pe
rillós miratge que con·sisteix en un engrandiment 
imaginari de conceptes, propi de les persones o enti
tats isolades o monomaniàtiques, que es creuen con
seguir l'objecte de la seva passió pel fet de parlar-ne 
amb desbridat entussiasme, o que es figuren, per 
exemple, estar pròxims a lograr la llibertat de sa 
pàtria estimada si han pogut aplaudir un parlament 
atrevit que, en canvi, fou escoltat amb llastimosa in
diferència pel gran públic a qui s'endreçaven les im
precacions de l'orador patriota. 

Orientem-nos bé si volem tenir personalitat en el 
concert dels pobles i de les literatures; fem-ho en be
nefici nostre encara més que per raons de pe,rspecti
va internacional. N o sia el nostre ideal la cega imita
ció de les novetats estrangeres, perquè, mancats de 
caràcter distintiu, ni serem considerats en lloc ni in
fluirem en el nostre poble, que ens mirarà de reull 
motejant-nos justament amb la xorca paraula de 
modernistes. 

I quina és la natural orientació de les lletres cata
lanes? L'estudi i espandiment de l'ànima catalana. 
Conta Virgili que quan Eneas amb son estol de gue
rrers escapats de la destrucció .de Troia anava d'aquí 
d'allà cetc-ant el lloc més avinent per a restaurar son 
desgraciat poble, arribà a una illa en la que Apol·lus 
tenia son temple; així que saltà del vaixell, va corre 
a adorar al déu i consultar-li son destí i el dels patri
cis que capdillava! - A qui hem de seguir? - deia -
on. vols oh pare! que ens establim? - i el déu contestà 
solemnement, amb veu q.e_ tro: - Oh fills del Dardani, 
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la primêra terra que produí el llinatg·e dels v·ostres 
pares i amb ell a vosaltres, és la que us acollirà qu~n 
retornareu a son sí fec nd; cerqueu, doncs, a la vos-
tra vella mare: antiquam exquisite matrem. _ · ."' . 

Si catalunya sa b treure a la 11 uin les fondàries .-.ol
vidades la literatura, que és la florida de aquell mil
teix esperit i la vident de la vida social, ella _és.-' la 
que ha d'anar descobrint i escatint les fibres del pro
pi caràcter per a exaltar les bones i arrencar les do• 
lentes fins a deixar san~jat i glorificat el cos sant de 
la pàtria. _ _ 

Fem com els americans del nord que han sabut 
improvisar-se un gran poble i l'han proveït de caràc
ter i potència '" avui incomparables, no més exaltant_ 
les grane qualitats de l'agrupació d'homes-que diri
geix aquell immens cong_lomerat: la força de volun.: 
tat, l'energia, · 1a confiança en un mateix. _Aquella 
gent es ficaren al cap ésser papes i ho han lograt, 
fent convertir a sa noble ideà tots llurs pensaments i 
tots llurs actes. El sant nom d'América simbolitza, per 
ells, les excel'lències de la humanit.at viva i f9~ta-, 
que representen millor que a~.p altre poble. 

La nostra mater antiqua és el nostre caràcter que 
ens ha fet grans en l'història: doncs hem d'estudiar
lo, analitzar-lo, sanejar-lo i exaltar-lo. Aquest tre-

- ball i ses conseqüències seran la mellor orienta:ció de 
Catalunya i sa literatura. 

E. MOLINÉ I BRASÉS 



JOSEP MASSÓ I VENTÓS 

, Bs altre dels poetes fovés, qui 
lluiten amb talent i sense conèi
xer defalliments de cap m~na. Ef 
singular exemple de laboriositat 
li terària de son l)are, l'eminent 
escrïptor En Massó . i Torrents, 
l'ha esper onat.a Ja llllit~; i armat 
d'un fort talent de p0esia, ja ha 
arribat a fer-se un nom pr esti
g iós entre els poetes d'av.uL 

La frescor és la quali tat de· sos 
versos, i l'estil abundós i escaient 
amb que els abriga, dobla l'en
cant dels mnteixos. La llegenda 
i les t roves de poble, 1i són bells 
motius de poesia; i, per damunt 
de tot, l'emoció que els vigoritza 
és Ja mellor qualitat d'el seu ta• 
lent poètic: 

Ha publicat ja -vàries obres. 

El nóm de la Maria 

T'escau el nom que portes de Maria, 
més que cap altre nom; i et fou posat 
pressentint que, en ser dona, t'escauria 
per la seva rlol çó i simplicita t . 
Jo crec que aquella Mare que és tan bella 
i qual nom plè de grà cia portes tu, · 
aboca un raig de la bellesa d'ell a . · 
a ca da noia ben volent que el du, :. · •. . 
Quan ressona el teu nom en l'hora obscura 

· que algú, c;le la masia estant, el crida, 
t )ta la terra sembla que el murmuta; 
i cada dolça ovella que reculls, · 
en sentir-lo sonà en l'herba florida, 
bela de cara al cel, cloent els ulls. 

JOSEP MA SSÓ I VENTÓS 



La poe ia d'ac1nest notable au 
t or és d'una camperola distinció 
i d'una elegàncià i suavitat d'es
til enamoradores . 

En Bofill i Mates és un a ri stò
crata de les lletres cata.lanes, u n 

- depurat. 
· Són quali tats remarcables çlel 
seu talent de poeta: un a pul cri

. tud exemplar ; l inspiració mai 

. . desmentida i un deix d'agra
dable ironia. Ha escri t vàries 
obres, i la més notable d'elles, 
«La Mlrntanya. d'An'!-ethistes». 

}. B OFILL I l\:I~,:ES 

Cap al t~rd 
L11 pluja ha mès una claror novella 
-en tota cosa, ·i en els cor s, 111 pau, 
Al cel apunta la primera estrell a , 
i el da r rer toc de les campanes cau. 
Es dreça, encara degotant, l'espiga 
- l'única espiga del veí rostoll.. -:
Es torna boira, poc a poc, l'artiga. 
En cada marge .cascadeja un doll . 
Un xic de posta s'esfumà tot d'una . 
Un núvol resta coronat de llum. 
De ca da casa, com un r aig de lluna , 
munta, blavís, un rajolí de fum. 
L'amiga em diu: - I còm la terra és bella 
després d'un xàfec avinent d'agost! 
La pollancreda tota reïntella, 
i entre ses fulles es percep el rost. -
I jo li dic:-:-- Una gaubança pura 
breça dels tòtils el flauteig nocturn. 
I l'alzinar tramonta de l'altura 
la taca roja del diví Saturn-. 

J. BOFILL I MATES (Gue1•a'!--f, de Liost) , 



, Mos~ÉN~ LLORENÇ RrnER 

Distingit poeta de Mallorca y 
Mestre en Gai Saber. Es un per
fecte coneixedor dels clàssics i 
col·Jaborador eminent en l'obra 
d'afirmació de la poètica cata
lana, enriquint-la amb una labor 
de serenitat i de _perfecció. Com 
la totalitat dels poetes de Ma
llorca, té la manera personal y 
atii dada d'escriure, i són els seus 
versos magnífics exemplars d'es
ti1. d'inspiració i de sonoritat i 
bellesa en la forma. 

A Sol ixent, aplec de poesies jo
venils d'aquest autor, és un dels 
llibres més sòlids de la Poesia 
Catalana. Ha traduït varis him
nes litúrgics. 

A Santa Maria del Camí 

Nel mezzo del camin di nosºtra vi la ... 

A mitjant lloc arribí 
de l'humana vi da mia : 
grat a Vós, Santa Maria 

del Camí, 
qui me'l dàreu fins aquí 
odorant la fl9ra via, 
bla d'herbei, Santa Maria 

del Camil 
Oh Mare del V ~rb Diví, 
Vida, Veritat i Via; .. 
valeu-me, Santa Maria 

del Camí! 
Siau bonà ombra per mi 
en la soleiada impia, 
oh cedre, oh Santa Maria 

del Camí! 



~n l'error de mon destí, 
Siau-me· segura guia, 
oh Estel, oh -Santa Maria 

d·e1 Camil 
N o me deixeu defalli 
~e set en l'ermés, oh pia 
Fontana, Santa Maria 

del Carni! 
De lluna envieu-me un bri 
quan la nit obscura· sia, 
oh clara Santa Maria 

del Camí! 
Trameteu~me un embat fi 
quan sia roent el dia, 
oh fresca Santa Maria 

del Camí! 
A través del món mesquí, 
parau-me segura via, 
oh pura Santa. Maria 

del Camí! 
Ajudeu-me quan enclí 
vers la fossa mon cos sia, 
oh Vara, oh Santa Maria 

del Camí! 
I quan arribi la fi 
de l'humana vida mia, 
oh Clement Santa Maria 

del Camí, 
trassau la creu dam un t mi 
amb la vostra Prole P.ia, 
Terme de l'humana via, 
Causa,de nostra alegria, 
oh Dona Santa Maria 

del Camil 
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MosSÉN LLuis G. Pr.A 

És ailtarnent remarcable l'em-
11enta que duu aquest jove i bri
Jlarit escriptor, d'un tempera- -
ment poètic tan delicat. Ses poe
sies tenen aquella r iquesa de 
imatgeria que fa del poeta un 
p intor subtil i deliciós. Sos versos 
de sabor cnmperol , diuen, amb 
riquesa de llenguatg-e remaréa
blei la rrrn,duresa dels fru its, Ja 
bel esa d'e ls camps i la deli tosa 
uba.ga de ls boscos. 

Es un deixeble del gran Ma
rap:all. 

Té publicat un volum en vPrs 
Alhenea del qual se n'han fet 
molts justos elogis. 

La cançó de l' istiu 

A Josep i Maria Pla i Dalmau. 

Vina, vina , vina 
temps jeliu .

Vina , vina vina 
temps cl,' tiu. 

Boti la guatlla pels sembrats, 
i la merla flautegi dalt l 'eurera; 
vingin els blats assaonats 
i els melons d'or, que ja el da1it espera ... 
Rossegin els bons préssecs en la branca 
i tentin les cireres als pardals ... 
i les pomeres làcies, dins la tanca 
de l'hort, desv.etllin la copdicia dels sagals ... 
Les magranes reventin son pellatge, 
per a mostrar l'agombol de rubins 
qui guarden ... I en_]a pau del dolç paratge 
vetlli el ll ebrot, dessota els romanins. 
El vell tudó damunt del grèny mediti 
les lleis d'amor, i el niu que ha de vetllà .. 
La torrentera amb sa remor deliti. .. 
els ginestells sien d'or, i el jorn sia ela ... 



L'acacia torni verda i floreixenta 
despullada del bell sobtil de fios 
L'olm penitent i l'aulina opulenta 
tinguin l'abraç de l'eura, pietós ... 
L'eixida sia ombrosa i rrg·alada 
sota el tàlem tupit de l'empàrrat; 
i pugi la ridorta envellutada, 
pel mur del vell portar esb _tlandrat ... 
Pels vinyats, dematí, la perdiu canti, 
i es frissi de sortir mon perdi·guê ... 
I an el brancal' del pou, gràcil, decanti 
sa copa rellüenta el vell llorê. 
Un baume de frescor pugi de l'horta ... 
I el vell pinçà que guardo engaviat, 
canti l'esclat del jorn qui obra la porta 
i em llevi el son dels ulls, tan regalat ... ' 
Garces e infants xerrotegin alegres 
entorn del pròdig figueral madú, 
qui lleva un abundó de figues negres, 
dolces, frescals, que l'oriol s'endú. ... 
Cada ovella que tingui sa primala, 
i el pastor un any més i un altre fill. .. 
Canti de nou, sobre l'arn, la cigala, 
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i en els conreus, de nit, que hi êanti el grill ... 
Les moreres també sigan brodades 
del fruit negrenc, pàlidament rosat, 
i el pastorell, amb les dos mans alçades, 
i amb gràcil gest, el copsi adelerat. 
A l'hort granat hi vinga un flam d'insectes, 
i els tòtils xiulin la gençor de nit. 
Vingui l' stiu, que amb les portes obertes 
l'esperem, i s'acreix nostre dalitl 
Surmonti el blat de l'any dintre la sitja 
i vingui prompte la festa major . .. 
Als camperols l'estiu ens regositja, 
que és el bon temps que ens dón Nostre Senyor. 

MOSSÉN LLUIS G. PLA 



J O.A.N LLONGUERA'l 

Poeta de lo sentimental i po
pu] ar, però amb una senzilla dis
tinció que enamora. En Llon
~ueras-és un dels poetes.joves de 
c;atalunya que més ha partici
pat de l'influència,· que nosaltres 
reputem benefactoia . ·absolu ta
ment, d'En Joan Maragall (que 
al cel sia). Deixa els preciosismes 
de banda, i canta com l'ocell de 
bosc tot el que l'einoció li ,dicta, 
i d'aquí la g ran claror de sol i el 
grat per.fum que tenen els seus 
verso . 

Llegiu, si no, aquesta dolça i 
pintoresca Vígília de festa a mun
tanya. 

Vigília 

- La festa grossa serà demà: 
jo ho anuncia la p9sta blanca. 
Per celebrar-la, remès ens .manca: 
quina al~gria tindrà el germà! 
Posarem boixos a l'embigat . 
i alJà a l'armari de la vaixella 
Anirà endoina la caixa vella, 
on el robatge tenim desat. 
Pasta la mare, coques tindrem, 
i fins pa tou i ratafia. 
Quan amb cançons s'alçarà el di a , 
un bon caliu al forn farem. 
Demà és la festa ·de tot l'any; 
veureu al foc cruixir les branques; 
treurem també il-tovalles blanques 
i el porró nou amb vi d'enguany. 
El cabrit roig el mataren, 
com s'acostuma cada anyada, . 
i en sent allà a la capvesprada, 
rams a la plaça ballarem. 



A cap _de taula tindreu plat. 
Ja us anireu un altre dia: 

JOAN LLONGUERAS 



M. LóPEZ Picó 

Notable poeta barceloní, orna
ment de la Jove generació literària 
de Catalunya per l'originali t desos 
versos, per la fervor poètica y per 
Ja disciplina i norma amb que e]s es
criu. No deixa mai que el sentiment 
corri dispers i desigual dintre el 
vers, inó q11e el tanca robust i llu
minós dintre Ja brevetat d'un epi
grama, o bé el fa transcórrer pausat 
i a.mb equi libri a Jo llarg d'una poe
sia. Acompleix la seva missió de poe
ta i:imb Ja concièucia de la seva su
perioritat i amb noblesa, espargint 
damunt les rimes tota l'antiga olor 
de Ja, poesia catalana dels-dies d'Au
sias Marc i de J ordi de San t J ordi. 

Dijous i Divendres Sants 
I 

Jesucrist, la Passió vostra 
a judeu nos-la a canta.r: 
amb un poble que us la canta 
serà de mellor passar. 

II 
Adolorit en la Creu 
us tenim aprop encara; 
canta , canta, feble veu; 
no siguis del cant avara. 
Plen a de sang i de fang 
us regalima la cara. 
Per cada gota .de sang 
i cada fosca emmascara, 
posarem un a ltre so 

· a la cançó de la mare, 
perquè us en sàpiga bo 
i la fel se us torni clara. 

II I 
Jesucrist , la Passió vostra 
ajudeu-nos- la a cantar: 
la tonada que ara us fèssim, 
-po la sabrem oblidar. 

¡v.r, LóP~Z P1çó 



Aquest poeta de l'Illa Daurada, 
és llegítim org·ull de la nostra li
teratura. El caràcter més emi
nent de la seva poesia, és la gra
ciosa sinceritat. Naix el vers del 
seu numen prodigiós i atildat . 
amb una semblan~a als joiells 
d'argenter, purs, resplandents, 
captivadors. És cantor de lo po
pular, amb un estil de distinció 
que ennobleix els assumptes que 
tractà. Altra de les modalitats 
de la seva musa, és Za elegia. 

És Mestre en Gai Saber, i ha es
crit vàries obres excel'lents. 

Desolació 

JOAN ALCOYEl? 

Jo só l'esqueix d'un arbre esponerós ahi, 
que als segadors feia omhra a l'hora de la sesta; 
mes branques, una 3, una, va rompre la tempesta, 
i el llamp, fins a Ja terra, ma soca mig-partí. 
Brots de migrades fulles coronen el bocí 
obert i sens entranyes, que de la soca resta; 
cremar he vist ma llenya; com fumarol de festa, 
al cel he vist anar-se·n la millor part de mi. 
I l'amargor de viure xucla ma arrel esclava,. 
i sent brostar les fulles i sent pujar la sava, 
i m'aida a esperar l'hora de caure un sol conhor.~. 
Cada ferida mostra la pèrdua d'una branca; 
sens jo, res parlaria de la meitat que 8m manca; 
jo visc sols per a plànyer ~l que de mi s'és mort. 

JO.A.N ALCOVER 



MIQUEL s. ÜLIVER 

Il'lustre '.escriptor~ i poeta, de 
MalJorca. Fou íUn f· aristòcrata 
de les lletres catalanes: poeta de 
talent i escriptor cultíssim. 

Fou un incansable obrer de la 
cultura catalana; doncs, així com 
escrivia versos pulquèrims, no 
descuidava tampoe !'investiga
ció històrica, i dedicava el. i;;eu 
comentari abundós a tota mani
fe tació de cultura general. 

Guardà, dels primers temps en 
que començà a escriure, un 
caient de romanticisme que en
dolceix els seus versos, i un 
atraient humour. 

Els cementiris humils 

Ai els pobres fossars i els rònecs cementiris 
de les viles humils, dels pobles sense nom, 
que, allà en les soletats voltades de deliris, 
.des dels trens fugitius ha contemplat toth9ml 
Ai els pobres fossars, que, sense fi.ors ni ciris, · 
nedant en la quietut ens reconten quelcom 
d'unes vides de pau, sense glòries ni martiris, · 
en un lloc no sé quin, d'uns homes no sé com! 
Ai els pobres fossars de les nits de Novembre 
en que apar que la mort ses collites remel'.nbra: 
pobres camps d'asfodels i pluges hivernals! 
Al cor de les ciutats vostre· dol m'acompanya, 
i dins els coliseus, ont tot de joia es banya; 
sento venir, furients, vostres terrors vesprals. 

MIQUEL S. ÜLIVER. 



• Joveri meritíssim· poeta de Vi
laller (Lleyda), cantor enamorat 
de la muntanya i dels seus innu
merables encants. Es un contem
platiu; davant la meravella de 
les coses, s'hi recull el seu esperit 
y se'n beu l'encís. En els versos 
de Mossèn Navarro hi ha un de
vassall de frescors i una prodiga
litat d'imatges que corprenen; 
és delicat i stfutiJisa el seu llen
guatge poètic, qui penetra al cor 
sense renou i amb fonda delícia. 
Cantor dels pm·issims idili , amb 
accent de suavíssim lirisme. Ha 
escrit vàries obres, entre elles 
les riquissimes Cançons pe1·durfes, 
pirenenques, i la Balada de l'hi
vern, havent publicat una ver
sió rimada del Càntic dels Càntics. 

Mos ÉN A.NTON N AVARRO 

Font-freda 

Al peu d'una fageda muntanyana 
que en ses espatlles porta el Pireneu, 

hi naix una fontana 
que, cantant sos amors per la vessana, 
apar que diga als cellets: «beveu». 

La volten les congestes 
sa neu donant li en glops de fos cristall; 
els ventitjols hi van a fer-li festes, 
i les daines que salte11: per les crestes 

la prenen per mirall. 
Tot l'estiu li fan dolça companyia 

les flors d'aquell país, 
i un faig gegant ses rames hi destria, 
abocant-hi, en les hores del migdia, 
les ombres i els perfums del paradís. 
A vóra del carni que porta a França, 
detura amb dolça veu el caminant, 
i afalagant lo amb càntics d'esperança, 

li mostra en llunyadança 
els camps flairosos de la _vall d'Aran. 
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I avaH de 1a muntanya, 
no deixa, cantant sempre, el trist romeu; 
i es posa en el Ga,rona i l'acompanya 
fins les d¡1rreres fites de l'Espanya, 
i allí li diu, plorarrt, l'últim «adeu! 'b 

Un .jorn, ai! jo també me'n despedia 
tot caminant per l'estranger camí; 

I el cor se m'entristia 
guaitant per l'últim cop la Pàtria mia ... 
La font encara em deia: «Penrn amb mi». 

Boira endinç 
,. 

Me plau, tot sol, per la tenebra immensa, 
atravessant el caos dels camps muts, 
donar al vol les ales de ma p~nsa 
via enllà de les amples solitúts. 
Sense horitzons, ni termes, ni fronteres, 
com un orat entre buidors sospès, . 
sentó en mon cor les vibracions primeres 
del cosmos quan sortia del no-rés. . 
Plany de -la terra, núvol que devalles 
com una cendra que en rosada es -fon, 
mantell del cel que veles i 3mortalles 
els insepults cadav d'aquest món! 
deus ser l'alè del Déu de les bonPses 
quan surava potent damunt del mar; 
ton bleix es dolç com les remors despreses 
de l'aubada primera en despuntar. . . 
O boira .dolça! Amb ta, suau besada ' 
tens de les mares els sublims encants, · 
que els blats de la planura desolada 
s'alegren, a ton pas, com els infants. 

MOSSÉN ANTON· N A V ARRO 



Alt re dels poetes cl'11vui, ben cone
gut arreu de Catalunya per l'abundor 
de p remis gue porta g uanyats en 
molts J ocs F lorals. Joan rús és u n 
veritable poeta; coneixedor" del,; an
tecedents de la nostra literatm·a líri
ca i elegant traductor dels poete: 
francesos, amb tot i la seva joventu t 
ha fet una obra estimable de poe, ia, 
h1 cor poran t a 111 ll engua cntalana e l 
millor de ls l)Oetes veïns i fent incan
sabl,~ ?bra pròpia. "\ iu n Sn,bade~I , _01~ 
és l 1mp1tlsor de tota ol>rn acrtist ica, 
d ir igint actualme,,t la reYista .i-11-s, 
on s'hi acobla l'activi tat li terà ria de -
bona par t , dels escri] fo rs moderns . 
Ha publicat Cançons ctl vent (poesies) i J o,\ N AB ús 1 CoLOMER 
prepara à lt res obres. 

Del "Poema · de . les vinyes" 
CA NT III 

Gunito lea v inyes desoladrs 
sota el cel pà lid de tardor. 
Oh vinyes tristes i lassades! 
Jo el vull cantar vostre dolor. • 

Sou la ferida grnerosa 
que, en holocauste dels mortals, 
flueix la sang mera vellosa 
de les entranyes terrenals. 

De tanta sang com heu donada, 
de tanta sang tornada vi, . 
vostra ferida és estr.oncada 
i vostra gràcia ja finí. 

I en la nogtà lgica tristesa 
de .les jornades tardorals, 
tenen records de jovenesa 
vostres angoi xes maternals . 

.. . Oh quan l'entranya s'extrcnii_a 
sota la força de l!istiu! 
Oh quan la sa va revenia 
i et sol us deia: reviviu! 
·_.·-· l, com me::ragdes lluminoses 
preses en cercles de serments, 
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les pampelades gloriose_s 
al bes del sol eren rients. 
·oh quan esplèndida floria 
la prometensa dels raïms 
} es depuFava l'ambrosia 
mentres creixierr els gotims! 

Oh.aqüella festa de la vrema 
que dintre vostre era torment! 
Oh la dolor fonda . i suprema 
del maternal desprendiment! 

. . . . 
Ara ha passat la jovenesa; 

la vostra glòria s'esvaí; 
ploren al fons -de la vellesa 
les enyorances de J'ahir. 

Un deix de greu malinconia 
per sobre vostre ara s'estén; 
resen a chor una elegia 
els pàmpols d'or al pas del vent, 
-del vent furiós que els arrabas~a 
i us deixa en trista nuditat -
i el sP.n_ udol sentiu que passa 
com una eterna malvestat. 

Oh mortes viílyes desol~des 
qui sembleu mortes i no ho sou! 
Demà sereu renovellades 
i tornarà lo que ahir fou: 
perquè en el fons impenetrable 
d'aquesta curta s~nectut,, 
hi ha la vigor inestroncable 
d'una futura joventut; 
perquè la terra mai acaba 
la seva immensa gestació ... 
i, dins l'anel, canta la sava 
una eternal renovació! 

JOAN l ARÚS l . COLOMER 
,; , j . . .. 



Notable escriptor i __poeta em
pordanés. La revista Joventut pu
b1icà sos millors quadi· de la 
vida d'Empordà gue l'hi valgue
ren u na reputació d'Bscriptor en 
pi-osa .. També ha conreàt la poe
sia amb èxits, enc que n o sorollo
sos, no pet això m.enys~ notables. 
L'activitàt d'En Raho1a ha tin
gut adeIR'és, gran camp d'acció 
en les ci~ncies s.ocia l,s i econò· 
miques, ·e.ñ_ l~s qua ls és u n veri
tab le pres.t1g1. 

Són qualitats eminents de sos 
treballs, ·l'exuberància· vita l i la 
claror i entusiasme amb que els 
escriu. Hà publicat varis llibres 
de poesia; el més notable, Oassis. 

F RE DERIC RAHOLA 

La set de la terra 

Lea de~-s són estroncad~s, 
les herq~s solcremades, . 
e]s gorcs ben descoberts; 
la pols omple les vies, 
i als pous de les masies 
s'hi colguen els lluerts . 
Com llengues a~secades, 
les fulle.s cargolades 
se vinclen amb anhel; 
perquè la sa va manca, 
cruixeix· trista la branca 
i se consum l'arrel. 
Les bèsties afamades 
no trobant fonts ni prades, 
esmaperdudes van, 
jaient-se en les ~bagues, 
menjant les argelagues, 
~spines remueant. 
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Ni un núvol el blau·trcnc ~, 
la calma febrosenca 

. ressec dejxà el terròç, 
i aq~lles; ~ volades, 
se'n v.an a altres estades · -
per -~bèu·rap ~son .cos.· . :: 
8.e mqreb. fos a.belles, 
s\•scalden .les póncellcs, 
no escampa olors el ven_t, 
i el camp· ~ixut no lleva, 
qu,e }'endurida gleva · 
ni de la rella es sent. 
Cada vila en romiatge 
sa més antiga imatge 
esperançada treu, 
i un crit omple la plana, 
crit febrós que demana 
l'aigua per mor-•de Déu. · 

I;a seça és espantosa; . 
oh plana un temps hermosa, .. , ' 
qui et v·eu i qui t'.ha· vist! 
on-se-vul~a que es miri 
pareix un cementiri: 

, tot erm .. A groc ... i trist. 

FREDERIO ' RAHOL.A. 

. :: 



bistingit poeta una de les glò· 
ries més pures dei 11ostreiRenai· 
xement. Els seus versos, t.l'un li: 
1'isme descdptiu, escrits amb uïrn 
g-raciosa .-enzillesa i pur i tat d'es
til, són joiells de Ja poètica cata; 
Jnna. Els rnoti11s populm:s de fa 
terra l'h i han sigut bona' font de 
poesia. La Romança_ que. conrea
ren els primers poe fos del Renai
xement, ha assolit amb' en. P icó 
uua distinció especiat. La pukri
tut i l'inspira.ció, iúi;eànanaçles 
sàbiament, donen relleu earnc-
1.eristic n. l'obra del mestr e Picó 
i Campamar. 

Es Mestre en Ga-i f:faber i ha e - · 
crit vàrie obres poètiques. 

R. Prcó· I C AllfPA.MAR 

El raig de· Sòl 

Al bon Jesuset prtit, 
peti t que no caminava:, 
L.t.· Verge li dàva el pit 
i mig r ient se'l mirava. 

I mi à ngel tocava 
da urat g·uitarró, 
i dol ç.:i,-ca n tAva · · 
dol ceta· cançó. · 

Damunt la-falda el tenia , 
i ment rcs ulls clucs uiama va, 
una mà al ca,p li tenia 

~; · L úüri-h-' e·ls dits ef pentinava. 
· I un à ngel toca va 

daur,at g uitarró, 
i dolça cantava 
dolceta cançó 

El Pare Etern Creadó 
desde el cel els contemplava, 
dementrns pel finestró 
de la ca,mbra el sol entrava. 
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/ I un àngel toca V a 
daurat guitarró, -
i dolça cantava 
dolceta cançò. 

Damunt aquell raig de sol 
la Verge a son fill_ posava, 
i el Bon J esuset, tot sol, 
damunt el raig s'aguantava. -

I un àngel tocava 
daura.t guitarró, 
i dolça cantava 
dolceta cançó. 

La Verge son fill mirant 
en terra s'agenollava, 
i el bon Jesús devallant 
a sa falda se'n tornava. 

I un àngel tocava 
daurat guitarró, _ 
i dolça cantava 
dolceta cançò. 

Com qui estreny un ric tresor, 
la mare el fill abraçava ... 
i ric mantell de llum d'or 
a mare i fill abrigava.: 

I un àngel tocava 
daurat guitarró, 
i dolça cantava 
dolceta cançó. 

R. PICÓ I CAMP AMAR 



És un dels poetes de mèrit in
discutible amb que compta la 
nostra actualitat literària. La 
vigoria del seu talent, -la seva 
vasta cultura i l'esquisit estil de 
sos vei-sos, el fan inconfonib le. 

És Mestre en Gai Saber , i ha ob
tingut infinitat de premis en tots 
els certàmens de Catalunya. Ha 
escrit moltes obres de poesia que 
mosti-en la plenitut del seu valer . 

Ha sigut l'orientador de bona 
part de la joventu t literària de 
Catalunya. · 

Ciurana 

JOSEP CARNER 

A Iu Pasqual. 

Allà dalt és Ciurana, aspre i ardida, 
ben arrapada a la salvatge altura, 
coronada d'espais, d'abims cenyida, 
tota daurada i n·egr a de vellura. 
Dels carrerons sota la volta dura, 
l'aire tè una quietut esfereïda ; 
sols -enllà , vor a el cingle, una esquisida 
prada es va alçant a l'esglesieta obscura. 
Des de Ciurana, es veuen soletats; 
ella és ·una impassible sobirana 
dominant els voltors i els espadats .' 
I prega i jura i amenaça a estones, 
_i només pot finar l'aspre Ciurana, 
desfeta en rocs per atacar les fones. 

JOSEP CARNER 



M IQUEL DE p ALOL 

J ove~i dis tingit poeta de Gi
rona. Són pr imoroses les seves 
rimes, musicals i plenes·. El d~
cadentisme francès dels comen
ços li teraris d'aquest escriptor, . 
ha sigut ~-eempl_aç,at, ~mb nota
bilissims èxits, per una fervorosa 
devoció als versos clàssics. Talla, 
poleix: i llima e1s seus versos, fins 
arrfüar-los a fer veritables joiells. 

També ha escrit algunes no
·vel·Jes, on la seva personali tat 
literària es decanta cap al ro
manticisme. És més sortós en sos 
versós i poemes. 

Les Oliveres 

Davant la ma.r llatina, que el cel crepuscular 
serenament argenta, les grises oliveres, 
obertes a l'encant de les clarors darreres, 
esguarden com s'allm)ya la vela tria·ngular ; 
la vela triangular que du a la platja amiga 
llurs fruits, ara- tot jqst oferts pròdigament, 
i sembla com si alcessin damunt el cel d'argent 
l'emblema prodigiós d'una corona antiga; 
l'emblema que ]es guiï camí .d'un port segur.· 
aon, pel seu esforç. i el seu sofrir obscurs, 1 

davant de tots els sòls i dures escomeses, 
els homes gaudiran de gràcies i abundor, 
i en la quietud dels temples, a.I·letargats d'.amor, 
hi haurà, tota l~ nit, les llànties ben enceses. 

MIQUEL DE PALOL 



F. PELA y BRIZ 

Els que -
foren 
Veus-els 

aquí els -que 
foren; els que 
impulsaren 
e I . moviment 
literari de la 
nostra terra ! 
Les venera
bles figures 
que han dei-

l. 

APOLI' Bl1ANÇH 

TERENCI Tttos I CornNA 

MARIAN AGUILÓ 

xat un llegat 
que perdura
rà! Don Ma
riàn Aguiló, 
don Joaquim 
Rubió i Ors, - • 
don Jer _oni 
Rosselló, don 
'Terenci Thos 
i Codina, · 
don _Ad o J f. 
Blanch i don 
V ictor Bala-

··-----------------------1# 
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ANICET PAGÉS DE PUIG DAMAS CALVET 

Briz, . Fre
deric Soler, 
Camps i Fa
brés i Vila• 
nova, aguan
taren la fia· ma amb tre
b a 11 s que 

' eqfortiren 
aquesta llen
gua avui es
C'l a t ant de 

guer, feren~el 
primer fo
gueró dels 
jocs Florals 
que avui es
calfa tants 
cors. L' Ani
cet Pagès de . 
Puig, En Da
màs Calvet, 
En Lluïs 
Pons i Ga
llarza, Pelay JoAQu1M RuB16 1 ORs... vida . 

J, LL, PONS l GALLARZA 

u t . · 11 

FREDERJC SOLER 
~-• , 
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A. CAMP~- l F ABRÉS 

Els altres 
que seguei-. · 
xen: Isidor 
Frías, Serra 
i Campdela- · 
creu i Re
guer,ambun 
estol més in
nombrable, · 
escamparen 
la nova enfo
ra Barcelo
na, on sem
blava con
centrar- s' h i 

~.MIL! V ILANOV ,\ 

J. FRÍAS I FONTANILLAS 

VícTOR B ALAGUER 

aquest mo
viment. Més 
tart,elsVay
reda, Carles 
Bosch de la 
Trinxeria i 
Casas i Ami
gó la presen
ta ren ja po
lida amb . la 
robustesa i 
dolçor que 

J avui osten
ta. 

Estimèu-

M. PE RE<HJER l DE DESCATLLAR 



· .. " 



JOAN SITJAR 

les de tot cor 
aquestes 
fi g u r e s; i 
quan més 
enllà de la vi
da volgueu 
seguir tota 
la florida de 
aquest re
vis oiament 
que admira 
els estran
gers per lo 

F. CAS,AS l AMIGÓ 

C. BOSCH DE LA TTINXERÍA 

sobrenatu
ral, cerqueu 
ses obres i us 
ensenyaran 
coses que el 

' cor se us hi 
esponjarà. 

Puix que 
han complert 
llur missió 
amb escreix, 
Déu els dó 
glòria. 

J. SERRA l CAMPDELACREU 
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