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Pòrtic 

:.ï,/2_Jt ~, ~--.- s un complemen_t que allí ~n el 
~ trobem ens satisfà èl sentit de 

E :,C l'eurítmia com sí veiéssim el bell 
~ traç final d'una línia, i on no el 

.__ _ __, ~ trobem no deixem d'enyorar-lo, 
~ el que una ciutat sàpiga escollir 

d'entre l'abundor dels seus paraments l'abrigall 
o la bena per als conciutadans que pateixen, 
í esqueixar, de la pompa del seu ròssec sempre 
rebrotant, el mantell de mecenatge per als seus 
artistes. No és la primera ni la segona vegada, 
en els últims anys, que hem tingut aquella sa
tisfacció veient com Sabadell fa homenatges 
positius als seus poetes. I ara hem llegit que la 
segona edició del poema que constitueix aquest 

- llibre coincidirà amb una que de totes les obres 
restants de_la mateixa autora ha emprès la Lli
ga Regionalista de Sabadell. 
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Parlant amb D.ª Agnès Armengol d' aques
ta bona anyada, he endevinat que les paraules 
d'una carta que li vaig escriure quan publicà 
el poema, l'any 1914, no li desagradarien a tall 
de pòrtic de la seva segona edició. I jo, content; 
més que content, afalagat. 

La meva carta deia, TJ.O sense alguna am
pliació i lleugeres modificacions que no em 
podré estar de fer-hi tot escrivint: 

« Quina claror i simplicitat en el seu poema! 
Penso en uns pòrtics blancs, ben amidats, cons
truïts sobre un pujol, que per entre les colum
nes i per sobre s' obirés el blau igual i netíssim 
del cel. El poema té una discreció neo-cldssica 
que hagués passat per uns jardins dels dies 
dels Milà i els Balaguer. Hi ha vigorositats des
criptives i un ressò dels orientalismes de Víctor 
Hugo, alternativament. Hi forceja una gran 
voluntat de casticisme, una pruïja de no repe
tir-se, de galejar les tantes possibilitats del 
lèxic, fent parada no sols del pertret de mots 
coetanis en la literatura, sinó recreant-ne 
d'oblidats i àdhuc provant de compondre'n de 
nous. 

»Tot i així, un ventí;ol fi i bordonejador que 
corre pel conjunt erts fa desmemoriar d'una 
visió gaire corpòria fins quan l'expressió sem
bla tendir al plasticisme. 

»El difícil era no trencar la simplicitat amb 
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l'erudició que el tema comporta. Aquesta eru
dició hi és, ben cert, en el poema; hi surt a flor, 
a moments, en tot de noms d'un incitant so 
arcaic, en detalls familiars a una civilització 
determinada; però mai no és impertinent. 

»El poema em plau, amb una condició. En
tengui'm, - a mi_ no m'escau posar-li condi
cions - només vull dir que, sí el curs de la 
seva poesia quedés girat d'ara endavant cap a 
aquest cantó semí-històric, també -enyoraríem 
la merla dels horts í de les eíxídetes pairals, 
aquella que ens ha cantat La capta de la guineu, 
í els darrers tocs de l'empolainament. de la 
sabadellenca sarauera, mig desficiosa mig 
menyspreadora, que em semblen peces dignes 
d'aquell Virgili català que jo somio, apte a és
ser llegit en les aules, í dignes, encara, d'ésser 
guardades en arxius per tal com, tot tenint la 
frescor per gràcia de la qual la poesia té entra
da a les ments humils, són ensems descripcions 
d'una precisió ètnica talment documentp.l. Vín
guín,encara altres cants, amb salut í alegria!» 

Aquesta era la carta. Avui cal afegir-hi un 
testimoni de satísf acció, veient que està a punt 
de sortir l'enyorada reedició de l'obra poètica 
de fota una vida-encara fruítadora- í que és 
una de les vides de dona més enèrgiques í fidels 
a un pensament, de la generació que n'hem de 
dir anterior per a fer-nos entenedors, però 
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l'exemplaritat de la qual és susceptible de llar
ga extensió. Opinem que algú o alguns que 
hagin seguit, materialment, de prop, certs pas
sos d'aquesta vida, tenen obligació moral de 
deixar escrit, no limitant-se a un parell d'ad
jectius, el quan, per què, í de quina manera, 
aquesta vida és en la generació anterior «una 
de les vides de dona més enèrgiques í fidels a 
un pensament». Potser el pròleg d'algun dels 
volums de l'edició definitiva que està a punt 
d'editar-li la Lliga Regionalista de Sabadell, 
seria lloc escaient a aquesta biografia de Do
nya Agnès Armengol.- I sí per aquells atzars 
allí no pogués ésser, crec que s'hauria de portar 
a compliment així que altres atzars ho f essín 
possible. 

JOSEP LLEONART 



Correspondència a l'homenatge 

rebut de mos honorables compa

tricis del rrCentre Català de Saba

dell,, amb motiu de la publicació 

de mon poema aRedempció)) . 1913. 



) 

C 



MON POEMA 



✓ 

/. 



Mon Poema 

És una filla que he servat 
dins mon castell emmarletat 
en temps de guerres i deliris; 
quan ses companyes de ciutat 
al món brindaven llur esclat 
ella collia poms de lliris. 

No va abillada amb lluïssors 
ni duu capell nimbat de flors, 
més bé sospira que enraona; 
sa tunicel' la, sens esforç, 
mostra les corbes de son tors, 
tal una ver.ge d'en Llimona. 

2 
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La malvestat mai ha capit; 
lo ver? lo sant? brunz en son pit? 
petita lira eoliana; 
com les estel· les e·n la nit 
sur les brunors de t esperit 
versa polsim de llum diafana. 

En sa cristiana excelsitud 
dels martres té la fortitud; 
de nostra llengua la fermança; . 
sur l'or forjat de son escut 
porta l'heràldic atribut 
de_ Fe? d'Amor i d'Esperança. 

Mes quelcom plor en son accent 
quan sos cantars destria al vent 
de mon penó sots la penombr,a ... 
A vostre noble acatament 
ella s'inclina reverent 
i s'esvaeix com una sombra. 

¡/ 
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Pròleg 

Som en el temps que la pagana Roma 

el jou del vici suportava indigne ' 
com meretriu que del pecat fa gala 
tan bella com perversa i atractiva. 

Som en el temps del mal; la flor immunda <1) 

s'esbada als quatre vents sembrant, gasiva, 

rancúnies i flagells; sa bafarada 
passa com una ratxa maleïda. 

La fètida llavor, sa volva-germen, 
inconscient tot púber s'assimila; 
aferra's virulenta en tota entranya 
i al front de tot nadó deix son estigma. 
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L'estigma de maldat,· el germen-volva 
que esdevindrà naturalesa, un dia, 
de Júlies, Calígules, Vitelis, 
Domicis Aenobarbus i Agrippines. 
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CANT PRIMER 
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F e s t í 

En la maisó monumental <2l.d'Aureli 
el prepotent i ac;abalat patrici, 
vuit cents esclaus atr~fegats preparen . 

típica festa. 

Els uns escorxen cabridets de Troia, 
altres esplomen bells faisans de Melos, 
altres farceixen els lletons d'Ambràsia 

i els galls de Creta. 

Braços nervuts rastells de pans desfornen 

i amb mel i llet amassen l'ambrosia, -
mentres en front de les roents fogalles 

, l'ast no sossega. 
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Tampoc reposen les vessantes olles 
on bull la vianda saonada amb murres, <3) 

ni els llargs coltells que dins les aus, llestíssims, 
fetges recerquen. 

Ací teixeixen el xiprê i la murtra, 
allà engarlanden el llorer i el lotus, 
arreu sadolla l'agradós efluvi 

d'art i bellesa. 

Dins del Triclz'nium <4> l'encensaire esclava 
blancs núvols alça de flairosa mirra 
i al volt dels jaços empal·liats de porpra 

tira ginesta. 

Damunt la taula, com la satalia, 
les estovalles mostren sa blancura 
festonejades de roselles, pàmpols, 

fulles d'eurera ... 

L'argent i l'or, la fina pedreria, 
per tot reflecten els seus raigs brillaires; 
al fons dels grans espills d'acer, claríssims, 

lluu la vaixella, 



Redempció 

que per més goig vistosa s'emmarida 
amb vins i flors i fruita regalada, 
que en amples corns de mareperla i bronze 

mostra's riallera. 

Els exquisits menjars que olor escampen, 
les atxes mil que cremen lluminoses, 
tot diu-nos que serà el festí d'Aureli 

bell i correcte (5J • 

.t 
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ZOA I AMATA 
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Zoa i Amata 

l 

Joia, beutat ... mireu coi;n entra, altiva, 
Zoa sa esposa, l'augustal mat_rona, 
junt amb sa filla qui és sa imatge viva; 
la qui com ella tots els cors captiva, 
de sa bellesa i gràcia pariona. 

Són una rica perla mig partida 
que Roma en pes cobeja i -aquilata; 
dos bloçs de marbre de bessona mida 
que Déu va esculturar al dar-los vida; 
té Zoa trenta maigs i quinze Amata. 
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Que bé els escau la rossegant estola <6> . 

dessota el palUum <7> de Cahors, finíssim, 
i l'elegant sandàlia gentillola 
qui a cada passa mil volers immola 
amanyagada pel cabell negríssim! <8>. 

El ric patrici a embdues acompanya, 
plena d'orgull la rasurada cara; 
apar el cedre altiu de la muntanya 
entre dos llirs en flor; l'un sa companya, 
l'altre sa filla adolescent encara. 

Amata i Zoa! qui denegaria 
que havent-les vist al cercle o al teatre 
no visqui ullprès de sa bellesa pria, 
del llur mirar que als raigs del sol destria 
quan de ple a ple blaeix l'amfiteatre? 

· Vegeu, si no, la noble comitiva 
d'hostes amics com les contempla absorta; 
esprits morents que llur presència aviva, 
cossos lassats qui amb força suggestiva 
el penetrant esguard de cop conforta .. ; 
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En el Triclinium 

Aureli diu: - Companys, de flors joliues 

engarlandem els nostres fronts i pits; 

les flors allunyen la tristor de l;home, 

gosem sens fre i sens fi. 

Entorn la taula, sobre els blans cubículs, (9) 

placèvols _arrangem-nos i amb delit 

buidem les cràteres OO) a sengles copes 

de ranci most del Rin. 

Celebrarem, de pas, la Charistla m) 

· en honra del parent finat ahir; 

sien lloats els déu_s que van deixar-nos 

a naltres sans i vius! 

l 

/ 
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Els rebosters en sent la matinada 
li portaran notícia d'eix festí, 
cobrint la llosa de sa règia tomba 

• de flors, mengia i vins. 

Els àugurs avui són immellorables; 
romans, no ens malfiem del pervenir; 

l 

els galls sagrats <12) diu que han menjat, ga;wsos; 
podem estar tranquils! 

I ara, esclaves, atanseu, xamoses, 
l'ajguamaner curull d'essència-llir 
i dest_reneu's les llongues cabelleres 

per eixuga'ns els dits 03> • 

• r 
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Intermedi 

Les flors de nit dins l' Atrz"um <1f) es mig clouen 
a la frescor de l'aura matutina; 
ben fatigats els servidors es mouen, 
però el festí d'Aureli encar no fina. 

En va la serenor del pròxim dia 
filtra besllum dins la sumptuosa sala; 
en va el flauter (t5) les hores anuncia 

com pèndola vivent que el temps senyala. 

El temps és breu, rossolen lleus les hores 

per l'hom feliç qui de plaer s'anega ... 
El quint servei de viandes supriores 
tot just pregona la trompeta grega. 
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Encara manquen, per a més ventura, 

els vins de Xipre, Lesbos i Priverno, 

per competir en força i formosura 

amb els de Samos, Rodas i Falerno. 

Oi més, duran les àcides petxines, 

els bells cargols <16> de vives coloraines, 

i els neg-res peixos de les mars llatines 

damunt de tous de créixems i torraines. 

I quan romanguin d'engolir prou lassos, 

l'amfitrió donant senyal lleugera, 

treuran la taula uns in visibles braços 

obrint-se el sostre per igual manera. 

Llavors un nimbe de perfum de roses 

davallarà fet un ruixim de perle?, 

i les donzelles de Cadix, formoses, 

vindran alegres com un vol de merles. 
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Música i dansa 

Ja sona el tamborí, la pandereta 
dringa que dringa l'aire fen inquieta 

i al so festiu que llança 
comença el donzellam l'alegre dansa. 

Com falguerons d'abril se gron~olegen; 
llurs vels, flotants, transparentant onegen 

i amb gràcia éncisadora 
van senyalant sa f9rma seductora. 

Tantost simulen un ·eixam d'abelles 
com estrafan boniques joguinelles, 

deixant arreu la flaire 
que exhala, temptatriu, el seu donaire. 
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En remolí voleien i es confonen, 
s'encalcen, vénen, van i saltironen; 

-així en rostolls i eres 
cerquen les aus el gra de les garberes. 

Passant dessota els arcs de verdes branques 
semblen esba"rts de papallones blanques 

/ 

que volen, amoroses, 
deçà i dellà tot festejant les roses. 

Ara en grup ideal, les tres pus belles, 
figuren les. Tres Gràcies 07) abraçades; 

pomell de meravelles 
de l'arbre de l'amor tost arrencades. 

/ 
Tot és delícia, tot-plaer i joia; 
de ·1es Tres Gràcies la més bonicoia 

- d'AuFeli es.fa propera 
i a-cau d'orella diu-li; salamera: 

-Jo t'adv:ertesc, de -part de les deeses, 
que és un instant la vida i ses grand_eses; 

/_ 

1 gosar-la, doncs, pr-ocura 
ans que la Parca n'hagui sa pastura:-
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I entre les mans jaquint-li qualque cosa, 
retorna amb ses companyes riallera, 

mentre que en alta veu rediu la glosa 
n'Aureli, bo i mostrant dins d'una rosa 
daurada i diminuta calavera 08>. 

Aqueix reclam del goig la prou encesa 
pira del desenfrè greument atia, 
i aquells romans tan fers de llur altesa, 
ara embrutits revelen tal baixesa, 
que fins se'n vergonyeix la llum del dia .. 

l 
l \ 
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VII 

A l ba d'amor 

L lum del matí puríssima és Amata 
que entre boirines d'innocència innatp. 

preserva's divinal; 
per' xò sos lulls apar que s'ennuvolen 
i dues llàgrimes suaus rodolen 

per sa faç virginal. 

Zoa la mira i diu-li consirosa: 
-Si això us d~splau, sortiu¡ ~a filla hermosa : 

l'airet pur us convé; 
vós sou com les poncelles esblanquides 

' . 

que un tel cle xafogor jaqueix marcides 
just fora del roser.-
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La verge surt; la gran naturalesa 
a voltes apaivaga sa tristesa 

si el que sent és tristor; 
barreja de· temor i de recança, 
d'enyorament, de plàcida esperança, 

d'un altre món millor ... 

Mes a !'eixir nò ha vist com la seguia, 
verger en'.dins per paral·lela via, 

Celi el noble' donzell, 
i dret a:1 bosc s'interna confiada; 
els gessamins com si fos una fada 

li enfloren el mantell. 

A !'arribar prop d'una arbreda ombrosa, 
Celi, mostrant-se, diu-li amb veu melosa: 

-Amata ... nimatdó! (19) 

per Tu les aus encanten l'enramada, 
branda per tu la brisa perfumada 

i s'obre tota flor. 

Per Tu la nit s'estel·la més pomposa; 
l 

la volta sideral esplendorosa 
més vívida rellú; 

mil càntics t'ofereix la meva lira, 
per ton amor mon ànima delira, 

mon cor és tot per Tu.-
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- Calla, o, cai llisonger!-respon Amata.
Com jo la voluntat dels déus acata; 

ignor's que só vestal? (20) 

que l'ésser meu pertany a la deesa, 
mon cor, ma joventut i ma bellesa? 

L'amor en mi és un mal. 

Ben jovencella, quasi nina encara, 
a Vesta em consagrà ma noble mare 

tallant ma vida en flor; 
en els vots obstinada va oprimir-me 
sens esmentar, ai las!, que al concebir-me 

m'havia dat un cor. 

-Un cor nat per aimar: és cert, Amata? 
Un cor sedent d'amor que a un altre mata 

junyint-lo a son destí?-
Trista i muda sospira la donzella, 
però les llàgrimes en sa parpella 

traïdores diuen : -Si. 

-El prometatge és fet de nostres ànimes! 

55 

prou de planys, -clama Celi-prou de llàgrimes! 
Amata, mon tresor, 

no temis res dels falsos déus d'argila, 
ja decadent l'imperi seu vacila, 

sols hi ha un Déu Creador. 
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-i-~n Ell espero i crec-fa la donzella. 
Celi1 commòs, rediu el que ha dit ella ; 

fulgura, encès, l'espai, 
i Déu uneix per sempre, enamorades, 
llurs ànimes pel Cel aparellades 

formoses més que mai. 
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S o l ixent 

-Vora del Tíber, sé la catacomba 
on de Jesús ensenya's la doctrina, 
ah, quanta vida dins d'aquella tomba, 
quanta claror al fons d'aquella mina!. .. 
ma benaimada! si un jorn hi baixéssim 
i en el baptisme nos regeneréssim! ... 

Pura com ets, amor, com t'escauria 
la canticel·la del pregar als llavis! 
socorre' el pobre, perdonar agravis, 
i en lloc d' A mata nomenart' Maria; 
Maria, estel·la de la matinada, 
entre les dones totes benaurada. 
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Esguarda el sol ixent! També Ell ens mira 
i amunt la nova Pàtria ens assenyala; 
al lluny del lluny que nostre esguard no obira 
és l'Infinit que el món d'ací no iguala; 
voldria ser-hi junt amb tu, aimia; 
si no hi vinguessis t'hi enyoraria ... 

Mes, hi vindràs; després de l'aigua santa, 
d'unió rebrem el sagrament altíssim 
i a platges noves Jeovah sa~tíssim 
dirigirà la nostra incerta planta; 
enllà del mar també hi ha prats i boïgues 
on fruita l'arbre i granen les espigues. 

Etern i lluminós, d'essència nítida, 
el nostre amor que amb el de Déu s'auna, 
son foc resguardarà com la flogítida (21) ; 

una per un serem, i un per una, 
contrarestant l'amor del paganisme 
fill orb de la luxúria i l'egoisme. 

De quina pau, de qµina joia immensa 
podràs fruir, mon bé, quan sies lliure! 
J amés amargaran ton dolç somriure 
les nits de dol i els dies de temença. 
Certus que et plau, ma vera cristi'ana, 
eix sant pervindre que el present subsana? 
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-Com grat ressò de melodiosa lira 
ton bell parlar a nous espais m'eleva 

i mon esprit, oh Celi!, entorn teu gira; 
al Cel jo et seguiré, puix que só teva, 
i al gran desert on el vent si'moun brama, 
i al cim del cràter que l'Avern <22l inflama!-

Un raig de sol aclara la boscúria; 
/ 

la terra es dessonilla, enjoiellada, 
i els rossinyols reprenen llur cantúria 

,,,,,. quan ha finit l'amor sa refilada. 
-Adéul-s'han dit les ànimes ditxoses 

deixant els caminals de llirs i roses, 

i-Adé;!l-rediu, agrenca d'ironia, 
certa veu mig sanglot i mig rialla, 
com si l'espectre de la gelosia 
sobtat sorgís de repugnant mortalla; 
Un núv,ol negre que esfumint-se corre 
el raig de-sol de la boscúria esborra. 
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Inquietud 

Com tortorel·la en mi~ de corbs criada 
la verge marxa vers la llar paterna; 
son pas és lleu, inquieta sa mirada 

suara sossegada; 
quelcom pressent que torb' sa. pau interna. 

Per què son llavi convulsiu tremola? 
per què son sí descompassat sragita 
i com flor que doblega sa corola, 

senzilla corretjola, 
en braços de na Zoa es precipita? 

5 
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-Ja us compadiu dels gladiadors <23) qui es baten! 
-diu-li entre sèria i somrient sa mare ;-
és consuetud que els bons esclaus acaten ; 

ells de bon grat es maten 
sols per complaure a vostre noble pare. 

Sofriu per un no-res: encar sou nina! 
cal ésser dona forta, dona brava; 
però, digueu: que heu vist a Constantina 

l'esclava cantarina? 
dins del verger suara vos cercava 

per recordau's que de partir és l'hora 
puix tritlla ja la clotxa matinera, 
de Vesta el temple vostre cor enyora; 

torneu-vos-n'hi en bona hora, 
dins l'atrium I'octophorum <24> ~os espera.-

I sens fixar-se en la sacerdotisa 
qui de foc esdevé de neu gebrada, 
com nova i atraienta pitonisa, 

amb el goig per divisa 
petja sa estança rica i sahumada. 
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ROMA PAGANA 
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Roma pagana 

Ja es deix ondeix, regina peresosa, 
Roma l'omnipotent, i al revetllar-se 
de son llit d 'àmbar, on del goig- reposa, 
passa a les thermes <25) si li plau banyar-se. 

Allà s'esmegna d'aromàtic oli; 
arrossegant la púrpora envilida 
cínica i bella puja al Capitoli (26) 

per adorar els déus de la mentida. 

De bon retorn a son palau riquissim 
on de penúria mai vessà cap llàgrima, 
s'entrega al dolç-vagar, amorosíssim, 
la carn desperta i ensopida l'ànima. 
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Fragant tapís de nívees magnòlies 
per Ella torna's el terrer que petja, 
i acords di vins de cítares eòlies 

el sec brunzit de la mortal basetja. 

La mare-terra sos tresors li dóna, 
l'art floreixent ses creacions li envia, 
Mart invencible li cenyeix corona ... 

quqn la té d'or, d'estel·les la voldria! 

Com tot lo nat rendeix-li vassallatge, 

ella convenç a t~ta criatura 
que bé es mereix la befa de l'ultratge 
qui l'ha enlairada fins a tal altura. 

Del pler gelosa, sols pel pler sospira; 
dona de sang desnaturalitzada, 

son honra, per jair d'un món que expira, 
ja hauries malvenut si fos honrada. 

Així desou, replena de grandesa, 
a la germana que a son pas es postra; 

a E.oma escfava que en sos ferros presa 
clamant venjança l'ignomínia arrostra. 



Qedempció 

i en els llindars, junt amb els cans lligada. 
veient passar la dèspota envanida, 
per lo corcor de l'odi rosegada 
diu :-Jo et maleeixo, raça fatricida!-
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XI 

En el temple de Vestà 

Amata, presa de tristor suprema, 
contempla l'ara <27) i calla; 

entre ella i l'horrorífic anatema 
d'encens alçant densíssima muralla. 

Quants cops, ai las!, semblants veus de venjança 
n'han sontrollat del temple 

l'indret sagrat, on himnes de lloança 
deurien ressonar, de pau exemple! 

A~, si el món fos com ella se'l somia! 
la humanitat xacrosa 

\ 

eixa vall de condemna creuaria 
guiada per l'amor, ferma i ditxosa. 

l 
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-¡Guareix, oh Vesta, <28) sa inconscient ceguera, 

Tu, l'eternal guspira 

qui anima l'univers ; aix í ho espera 

qui ton caliu a conservar aspira!-

Tal diu, desconhortat el cor angèlic, 

Amata la pagana, 

donant a sa pregària cert to cèlic 

digne d'una novícia cristiana. 

Mes, oh l'engany cruel!, fixant tot d'una 

l'esguard en la deesa, 

veu com la faula fluctuant s'enruna 

per la corrent de veritat empesa. 

Diu-li quelcom el seny que l'horripila; 

allò que ella encensava 
l 

és un pilot de miserable argila! 

esbós sens mans ni peus lo que adorava. <29> 

Funest error, mentida abominable! 

¿On és, doncs, Ja presència 

de l'únic Déu de força perdurable 

el que invisible mostra sa existència? 



Redempció 

No el troba pas al fons del gentilisme 

sa pensa il·luminada; 
per' xò, fugint del llot d'aquell abisme, 
dret a la Creu se'n vola a fer parada. 

Que hermós li sembla el cel des de'l calvari! 
que mísera la Terra! 

com li batega el cor en sant desvari 
sens oure del baix món la crua guerra! 

Quant dolçament sos lla,vis beneeixen 

la fe velada encara, 
i sos sentits prop d'ella es condormeixen 
com infantons al si de tendra mare! 

.... L'arrobament vers les regions serenes· 

son ànima transporta 
i deslliurant-la de carnals cadenes 

la veritat, per fi, comprèn absorta. 

Estols de martres i de verges santes 

pus alts que el sol radien; 
les potestats exormen a llurs plantes 

que els serafins, si osessin, besarien. 
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Crist redemptor s'hi mostra en sa grandesa 
i plenitud de glòria; , 

¡oh, si pogués restar del somni presa 
extasiada en la visió il·lusòria!. .. 
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En e l fòrum 

L'hora nona la clèpsidra <31> senyala 

i en carro d'or el sol va fent sa via 

camí d'un altre cel, com per no veure 

agonejar el jòrn nefast de Roma; 

jorn màlastruc ¡ni :,mai que eixit haguessis 

del caos paorós de le~ tenebres! 

Tot just comencen del bell maig els idus c3n 
- i ja un mal vent ha mustigat del lotus 

les flors que ahir pomposes ..... esclataren; 

sinistre augur, presagi de penúria, 

que altre cicló de malvestats aporta 

rublert de planytes i de terratrèmols. 
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Proper se sent el baf de la tempesta 
i un sord brogit confós, indefinible, 
que promptament s'atansa, creix i ex plota; 
cràter roent de fúries malignes 
de cap cendrós i desnusada túnica, 
closos els punys i la mirada encesa. 

Com la riuada que sobrix de mare 
la multitud es llança dins del Fòrum; <32> 

boja, furient, saltant perns i rescloses, 
per capdavant l'escòria llordenca 
d'una nissaga vil, degenerada; 
bé es veu que va alletar-se d'una lloba! <33> 

En tant s'asseu dalt l'augusta! tribuna 
el gran Qüestor (34) en la cur11l (35) cadira; 
cònsols, pretors, pontífexs i prefectes, 
censors, tribuns i magistrats l'enrotllen; 
també camilos, sacerdots, ministres 
i dignitats cabdals del brau exèrcit. , 

A la senyal empunyen les trompetes. 
impàvids, els heralds i, al punt, en l'aire, 
repercuteix agut el trompus bel•lic 
que momentani cent mil llengües trava; 
s'alça el Qüestor i diu pausat i tràgic : 
-Es capital la causa que ens emmena! , 



Redempció 

Els mans <36> qui vetllen per la sort de Roma 

han descobert per via d'una esclava 

que ahir matí, en els jardins d'Aureli, 

trencà sos vots Amata la bellíssima; 

el noble Celi del mal fat és còmplix 

per escarnot de la romana toga. 

Dita vestal ha desertat del temple 

son crim provant sacrílega i perjura; 

del foc sagrat no en resta ni guspira; 

perilla la salut de tot l'imperil-

Tres cops, irat, el poble clam: -Que morin!

La sang- ensuma i novament escolta ... 
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Diu el Qüestor : - Les festes que es suspenguin 

i que es redoblin tots els sacrificis; 

vint mil quadrants <37> daran-se a cells qui trobin 

els delinqüents. Ell morirà en la forca 

aclivellat d'assots i codolades. 

Ella, segons la llei que aixís ho dicta : 

cTota vestal al resultar culpable 

serà inhumada viva dins la fossa 

del Campus sceleratus, C38) lloc d'oprobi; 

per allongar-li l'agonia horrenda 

se li darà llum, pa i llet en un'àmfora·.• 

Visca el gran Cèsar! visca Roma!-Visca!! ... 
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La primera catacumba 

Un bosc. hi ha, del Tíber vers la dreta (39J 

on en tot temps floreix la violeta, 
que atrau amb son aroma 

el botó-d'or i la margarideta 
perquè no vagin a florir dins Roma. 

La flor del paradís, 1a passionària, 
s'hi entrellaça amb l'eura centenària, 

formant, de rama bell~, 
sobre la catacumba solitària, 
poètica i simbòlica portella. 
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Obrim- la dolçament ... no desfulléssim 
tanta gençor quan en la mina entréssim, 

i novament tancada, 
foscor endins fem via, com si anéssim 
en busca d'una gemma soterrada. 

Grata frescó ens convida, falaguera, 
a penetrar dins la covauma austera; 

avant, doncs, i coratge 
que el cor inquiet batega i s'adalera 
per arribar al fi d'eix trist paratge. 

Poc a poquet ... l'arena movedissa 
dessota els peus a voltes s'esllavissa: .. 

quanta negrò i misteri! 
sort de la flamareta de terrissa. 
que brilla en el creuer d'un baptisteri. 

Sentiu com un remor de veus humanes? 
són les primeres ànimes cristianes 

qui orant a Déu, ditxoses, 
obliden les fogueres Neronianes 
i les misèries d'eixes valls ploroses. 



'R e de m p e r: ó 

-Pare (diuen) qui estàs en les altures, 
que ton sant nom alabin les criatures; 

que ton voler compleixin, . 
que el regne teu arribi, de dolçures, 
per als faels qui en ta fe sucumbeixin.-

Oh parlament diví! pregària bella. 
que torna en Cel la rònega capella! <40) 

prodigi imponderable 
que els homs commou i els àngels mera vella 
puix fa d'un Déu el pare pus am_able. 

Entrem-hi tots, en eix recer de glòria, 
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i alabem-hi el Déu de la victòria, ' · r 

ja que n'Amata i Celi, 
abandonant l'error i vanaglòria, 

l 

la fe hi han professat de l'Evangeli. 

Ella, commosa, ensems somriu i plora · 
quan el Diaca (4t) els posa la penyora 

del sant baptisme emblema_, <4~) 

dient :·-ce,:iyiu's les armes de l'auroi;a 
i difoneu pel món la llum suprema. <43) 
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Braus campions de la Creu beneïda, 
humils rebeu el nodriment de vida; 

eix vi és la sang preada 
que a la nissaga d'Eva ha redimida, 
en el cimal de Gòlgotha vessada. 

Eix pa, el sant cos de Jesucrist puríssim, 
-mestre exemplar, anyell innocentíssim 

, que arrossegà cadenes 
asos botxins rendint-se, pacientíssim, 
per esborrar les malvestats agenes.-

I les mans enllaçant-los, tremoloses, 
exormejant pregàries fervoroses, 

en sa~ta unió els col·liga, 
brindant-16s amb paraules coratjoses 
a comparti el repòs i la fatiga. 

Tots els fae1s els besen <44> amb ternura 
fent vots per _a llur pau i llur ventura. 

-Si aquí no ens reveiéssim, 
(diuen Ells) que en la Pàtria futura 
tan bons germans com ara ens retrobéssim!-



.FUGA I CAPTURA 

l 

l ' 

,_, 

¡. 
l 



l 
¡ 
t , Ill 

·' 



XIV 

Fuga . 
z e a P. t u r~ 

La nit més delitosa i estel·lad~ 
que ha vist la primavera perfumada, 

al fons de l'aigua brilla 
com l'ull blau d'una fotja volandera 
que es mira en el cristall de la ribera 

bon punt es dessonilla. 

·una barqueta ran del riu es bressa 

i a navegar inconscient s'apressa, 
tot just sos rems sorolla 

un lliri d'aigua que joliu esclata 
balancejant sos paperins de plata / 

on la corrent s'entolla. 
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El foll desig de la barqueta bella 

complau ben tost la nuvial parella 

que amb pas lleuger s'atansa 

i destracant-la de la verda riba 

salta en son si; la impacient captiva 

riu en avall es llança. 

Mirant llunyer~ a Roma l'horrorosa, 

de llibertat gaudint l'alè sortosa, 

Amata i Celi diuen : 

- A~éu, pairal maisó de llot rublerta. 

- Adéu, ma Pàtria amada i avorrerta 

on ni els infants somriuen. -

Fet un eixam d'ensomnis lluminosos 

.l'amor voleia entorn dels nous esposos 

qui al ventijol s'entreguen; , 

com els estels que broden el celatge 

reflecten dins del Tíber son imatge, 

entre dos cels naveguen. 

Dolç és amar quan el cor es poncella; 

el viure és grat si l'acompanya, bella, 

la joventut preciosa; 

que amin i visquiff, pui~ d'Ells és la vida, 

d'Ells és l'amor qui a gaudir els convida, 

i el cor esclati en rosa. 



Redempció 

-Pareu la barca! (crida un pit de bronzo). 
-Par~u-la o, llamp de Júpiter l'enfon;o! -

I ensems que talla l'aire, 
mortífera brunzint rabent sageta, 
dos crits d'horror trontollen la barqueta; 

ferit cau son remaire. 

Tendra sagaia, la barqueta vira 
vers el llop famolenc que se la mira; 

per la corrent portada 
mansoiament voreja ran de terra 
i a sa puntorra l'enemic s'aferra 

dant-li greu estrebada. 

Diu un parrot: <45) - Ecastor ! <46) bona pesca, 
pel Cèsar més gustosa que una bresca. -

Un altre: -La cristia1.ia 

bo i desmaiada i tot, si 
1

n'és d'hermosa ! -
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Un altre: -Ell sembla un Crist de faç pietosa, 
du al sin la fletxa plana; 

prou que es despertaran, mala reïra ! 
transportem-los, en tant, boi fent cadira 

fins dalt de la cinglera, 
on el gran Cèsar, junt arrib sa gentada, 
de son regnat memora avui l'anyada 

amb gresca i borratxera:-
7 
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Festa i martiri 

A la claror de milenars d'antorxes 
que desafien la tardana lluna 
i entorn d'un prat immens on zigzaguegen 
munió de rierols de plata fosa, 
s'és acampat en els obacs fresquívols 
dels augustals el treluzent seguici, 
dat al deliri dels excessos bàquics 

Pertot dojeja el vi; fins de les soques 
· raja escumós en 1ímpides fontanes, 
on tot bevent llurs rojos llavis junten · 
els alts patricis i les baixes fembres 
qui al so melòdic de flautins i címbals 
ballen, lascives, danses diabòliques. 

l 
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Arreu uns conten lúbriques rondalles, 
altres reciten cru i picant l'epígram, 
altres la pantomima obscena juguen 
o l'auca escandalosa canturrejen, 
i la moral capbussa's en la sombra, 
tal una verge ofesa i cor batuda ... 

Neró, que presideix la gran disbauxa, 
roman sots un dosser de Babilònia, 
jaçat damunt de plomissol de cigne; 
son cap, buit de raó, de les augustes 
ne fa coixí passant de falda en falda 
embriagant-se de plaer i nèctar. 

Quan alça el beire etrusc, rient arrosa 
els peus entumbagats de les impúdiques 
i trinca saludant a Venus, dea 
dels renadius amors, per Ell propícia; 
groller el gest, pasquinejant estrofes 
li ra present de ses esvergenades .. . 

Fet de ricor i d'art s'albira el soli 
encimbellat damunt de flors i flàmures; 
joves negresses de l'Etiopia 
simulen mil movibles canelobres; 
gregues de si turgent, formant columnes-, 



Redempció 

rumbegen llur nuesa alabastrina, 
els brac;os alts, bo i sostenint les àmfores 
clapotejants d'auríferes misteles. 

Entorn voleien remoixells d'impúbers 
vestits amb jupes de taf-taf de Síria, 
brandant ventalls de plomes eriçades, 
trencant morratxes d'enervants essències, 
fent ploure pètals del aixarts d'Ossiris, <47) 

violetes de Tibur, clavells de Pesto. 

Formosos com Apol se'n veuen d'altres 
clenxa-partits, peniants els rínxols flonjos, 
un pàmpol d'or per tota vestimenta, 
jugant, gentils, el flautiró d'ivori, 
entre la gernació s'escarra bitllen ... 
Són del plaer bucòlic l'avantguarda; 
els obri-pas de l'augusta! llureia 
piguellejada d'or i d'amatistes, 
qui mansament el dors esclau acota, 
qui disfressant l'enveja dissimula, 
bo i repartint la suculent mengia 
dins d'enflocades blanques cistelletes 
que engandaiaren fines mans de goja. 
A tol·la es paren les vibrants rialles ... 
espigna un corn: 
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-Silenci! -crida un noble.
Fent-nos a tots mercè, l'eximi artista, 
l'únic diví gendrinfantat dels astres 
prepara's a cantar; la lira delta 

mai no sabé polsar tan ex pressiva 
la mà d'un immortal; romans, oïu-lo! -

Neró s'aixeca bellament deífic; 
espatlla avçtll l'oricrostada porpra, 
ennuetat de pitreral i braços, 
el cingle d'or al front, i canta: 

- O poble! 
rusc vívid de

1

l'amor, curull de bresques, 
zumzeja vora meu; vull tes carícies, 
vull tos aplaudiments i Hors i palmes; 

jo et donaré mos cants que nul·la oïda 

pogué fruir ans que la teva, o Roma! 
hereva de ma glòria sempiterna!-

- Evoè! evoè! -respon a l'una 

entre bagols i aülls la gentissola. 
-Eva~! evoè! llaor al geni! -

clamen els augustals, mes en llurs cares 
mentre les mans falsaires aplaudeixen 

llampega amenaçanta la ganyota ... 



Redempció 

I va seguint el debolit indòmit 

son bacanal traüt; l'ardat ballaire 

no deix per trepinyar un sol bri d'herba 

al so llampant de sistres i sambuques, 

de panderoles, trompes i picardes. 

Vora el cadeny on fresca l'aigua corre 

vinenta de l'allau de neu geliua, 

els teierals replens de cedre i sàndal, 

d'olíban i timó, repetellegen 
traient lingots roents com de dimoni 

gruant l'abrandament i l'extermini 

d'un poble corromput sots l'anatema! ... 

Fendint la multitud ananta un Cònsol 

seguit de sis parrots suats i sutzes 

cap al seient de l'emporprada bèstia. 

-Salve, Neró! (emfàtic diu el Cònsol) 
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aquí uns valents demanden que els audeixis; , 

t'aporten un regal.-
Neró: -- Escolto. 

-Imperator-fa un d'ells:-és per ta festa 

on per causar-te goig res no mancava 

sinó un tastet de sang de ferestoles ... 

Seguint de la gran urbs les rodalies, 

fent d'espieta la sabrosa feina, 
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per un atzar feliç, a nit entrada, 

hem vist eixir d'un cau com de cigonyes 

a dos d'aquells que els diuen galileus; 

orats, farsants, xerraires de paràboles, 

qui neguen a tos déus la reverència 

i dels que ma tes oren prop la fossa. 

Aquí te'ls hem portat, són orgullosos! 

del poble baix un encoblat novici; 

encara ostenten l'anelló de ferro 

a l'índex-de la mà; la tal bravata 

és la penyal dels que entren en la secta; 

de ta puixança i de ton nom fent burla, 

d'ésser cristians fins vora teu s'alaben. -

Les mans refrega's complagut el Cèsar: 

- Molt bé, mos braus; trinquem per ses despulles 

abans que se'n gaudeixin nostres gossos; t48> 

feu-ne un piló de la pus ferma alzina; 

cell qui d'un crusc els talli ambdues testes 
/ 

que ens exigeixi lo que més li plagui.-

Amata i Celi, manillats en l'ombra, 

gemint d'horror esperen la sentència 

i els ulls fixant al Cel fan cor-plorosos: 

-Omnipotent, empara nostres .ànimes!

alhora, pur, segella sos freds llavis 

el bes primer i últim de llur vida. 



Redempct'ó 

En tant, lleugera va rodant la nova 
i assedegat tothom de sang germana 
celebra la pensada maquiavèiica 
que el Cèsar ha capit, com ell monstruosa. 
Parant ballades, menges i musiques, 
corren frisosos, anhelants, per veure 
com sota la destral dos caps rodolen; 
al girintorn dels martres s'amotinen 
per saborir milló el nou espectacle ... 

De sobte, isard, un toc de mort ressona; 
la lluna endola son visatge, trista; 
s'ou un cop sec. 

- ¡ Vz"xe,runt <49>, crida el Cèsar. 
- ¡ Vz"xerunt!, clamen tots: la faç de l'astre 
com per besar llurs fronts se desemboira ... 

- Ama ta i Celi ! ! - gruny la veu fatídica, 
(aquella veu mig plor i mig rialla'..) 

Diu un parrot: 
Ecàstor! quina feta! 

vint mil quadrats ens fugen de les ungles!-
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Un altre: 
- A Neró hem d'exigir-los. -

Un altre: 
- I ens darà vint mil fuetades! -

La multit1!d, rient: 
- Ben merescudes! -
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X VI 

En t errament 

L'orgia s'ha estroncat; la vampirada 

vers sos cataus reials s'és endinsada 

a remugar sos crims; de les carrosses 

al lluny se sent cru\xi el pesant rodatge 

dessota l'estrumàs de testes rosses 

i ulls verds com d'ocellots de rampinyatge 

quan farts de llot- i carn encar deleixen 

i a la claror del dia s'ensopeixen. 
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Damunt la vall silenta i misteriosa 
plana l'espectre del terror; boirosa 
fil a fil llagrimeja la natura 
sobre e]s cadàvers erts; llepant ses plantes 
el viaró replega llur sang pura 
per dur-la al riu qui bramulant complantes 
s'estimba gorgs avall; la mar llatina 

1 la tornarà en joiells de coralina. 

Al firmament suspesa, blanca i sola, 
la crepuscal se'ls mira, 11u i tremola; 
al llustre suau de la celístia vaga 
dalt del serrat perfila's la silueta 
dels tres companys de Pau de Tars; (BO) l'obaga 
travessen salmejant; a la mà dreta 
dos d'ells porten palmons, i la creu santa 
du: el més jaiet qui plora ensems que canta ... 

- Misericòrdia i pau amb valtres sia, 
soldats heroics del Qui en la creu moria; · 
en Cels i terra honor i benaurança 
als martres cristians; poder i glòria, 
imperi, majestat i eterna lloança, 
al Déu om!}ipotent de la victòria: 
hosanna al Pare etern sapientíssim, 
al Fill august i a l'Esperit santíssim.- <51) 
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Mentre que salms i càntics blans ressonen, 

els tre's barons sobtadament s'adonen 

dels cossos mutilats; amb ulls plorosos 

les testes arrepleguen destroncades 
/ 

a llurs colls retornant-les sang_uinosos; 

col·loquen sobre el p~t llurs mans creuades 

i prest endaguen un baiart d'alzina. 

encoixinat d'espígol i bosquina. 

Sur eix nupcial cubícul, coratjosos, 

deposen les despulles dels esposos; 

Celi vesteix d'esclau la cota fosca, 

Amata dels plebeus la tatnarella; 

sol ésser la crisàlida més tosca 

tant com la papallona n'és pus bella. 

¡Ah, beneït el llor que els fa d'espona 

i que llurs fronts gloriosament coronal 

I beneïts palmons els de sa destra 

i llur mortalla de flor de ginesta! 

La creu morts els uneix tal com en vida, 

que el tàlem seu de creu té la figura; 

els tres barons l'aixequen d'embranzida 

i bosc ènfora emprenen la planura; 

els braços porten Tito i Timoteu, 

el peu du Filemó, nou Cireneu. 

8 
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La via és de dolor, de fondes queixes ... 
el tornaveu rediu llurs veus mateixes, 
la creació revetlla's consirosa 
i un sol sanguinolenc que fa basard~ 
clava a través la boira calitjosa 
de greu maledicció mirada isarda. 
Pausadament l'enterro fa sa ruta ... 
per fi s'atura prop d'aquella gruta, 

on en tot temps floreix la violeta, 
el botó-d'or i la margarideta; 
té la mateixa porta de ramatge 
que ahir, gemada, als desposats s'obria 
. \ 
1 ara ses flors esgrana a son passatge 

, recuperant la joia que volia; 
l 

místic sopluig de pau, sacra clausura, 
on trobaran llurs cossos sepultura. 
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XVII 

Desolació 

Intensa qujetud ..• quelcom feréstec 

que comprimeix l'alè i el seny pertorba, . 

quelcom del surt que deix el llamp al caure 

so.bre les runes, , 

subtil se sent fil trar-se l?el velarz'um (52) 

tot porpra, ahir, del ric palau d'Aureli, 

t ot negre a v·ui ta l com la nit paorosa 

que els mans §epulta. 

De l'aigua els jocs no brollen a l'z'm pluvz'um <53> 

.les aus parleres jacen dins llurs g àbies, 

els gats mansois escabullits miolen, 

els cans lladruquen ... 
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Les flors, on són? on, les remors de festa 
que del llindar a l'alterosa torre 
tot ho rublien d'alegrois, musiques, 

balls i cantúries? 

On els servents? On les esclaves belles 
qui a tots corrien amatentes, dolces, 
apomellade~ com fruits de Corinte 

que al sol maduren ... ? 

I la matrona qui al verger baixava, 
tipus gentil d'olímpica guapesa, 
a enroserar son front i ses espatlles 

l 

nívees i nues, 

retornarà magnífica de gràcia 
a ·trabear (54) el pedestal de Venus 

sacrificanl·li com una altra Saffo (55> 

l'ànsia que abrusa? 

Retornarà genuïna amb ses companyes 
.a omplir de riures blancs la fosca arbreda 
mofant-se de la casta esposa uníyria 

que no perjura? ... 



RedempcZ:6 

Tot ha fallit! les danses, les follies, 

l'ardent calfred de l'amorós col·lotge, 

ai las! sols resta el glugluteig de l'aigua 

trist com de pluina. 

De les estances nul ressò de vida 

trontolla la buidor; de part de fora 

no vénen ja lliteres ni patricis, 

ans bé s'allunyen. 

Tothom fuig del palau com fugiria 

esma-perdut de la maisó empestada 

on fent consorci el mal i la misèria 

hòrrids hi suren. 

Encadenat al marbre de les grades 

jau, sol i vern, un gos en forma d'home; 

entra el Dolor ... mes com se ben coneixen, 

son pas no atura. 

El deixa fer; indiferent l'esguarda 

pujar al batre de ses ales negres ... 

espaordint arreu estols de ditxes, 

pèrfid rebufa ... 
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I s'ouen planytes i llaments i bleixos 
giravoltar per tot, punyents serpetes 
que escupen un verí coent i aspre 

com d'amargura. 

És el Dolor! és el Dolor qui crida 
clavant les urpes dins d'un cor de pare, 
i assedegat uns ulls de mare cerca 

i el plor hi xucla! 
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Caritat 

Del Paradís la Caritat davalla, 
bon missatger d'amor que Déu envia; 
penetra dins la Roma subterrània <56) 

revetlla l'Heroisme. 

-La.nit floreix (li diu) jaçada en l'ombra, 

la~sa de pler dorm Roma la pagana; 
via-sus la nostra gent! pescaires d'homes, 

preneu l'ormeig i a l'aigua!-
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Desesperança 

El flam intermitent de rica llàntia 
aclara el fi contorn d'un cos de dona, 
blanc, modelat, tal una Venus grega 
que pren repòs al suau sopor de l'opi; 
en va minvar els seus encants voldria 
el vel que els mostra tant com més els tapa. 

Jatsia, per sa pensa xardorosa 
depassa qualque somni terrorífic 
que lo pregon somou de tot son ésser: 
-Botxins! (fa) retorneume-la ... és ma filla!
i son bell vis esblaima's fins dels llavis 
suara de magrana dolça i gerda. 
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Una sentor plaent i bosqueirola 
escampa arreu l'aurífer sanmeri, 
que en espirals blavenques es destria 
al xirininc del resquitllar de l'aigua 
extreta de nenúfars babilònics 
per a banyar deesses de la terra. 

De tant en tant l'obliqua piscina 
tranquil·la mira la fidel serventa; 
sospira, toca l'a,igua, i altra volta 
sobre la punta de sos peus de fada 
retorna prop la bella conqormida 
i dolçament mormora:-¡Pobra domnal <57> 

Prou té manat que en sent la matinada 
en coll i braços obri ses artèries ... 
poc ho faré! la sang que li don vida 
no és d'Ella ni de mi per disposar-ne; 
eixa aigua clara i aqueix màrbre nítid 
no li seran mortalla ni sarcòfag. 

Aureli, delirant, també demana 
un tòxic que el deslliuri prest de viure 
i que en Horàcics (58> i romàntics versos 
constin en taules d'or llurs suïcidis ... 
son servi-actor, (59) cristià com jo, li dóna 
un elíxir vital que el reanima ... 



Redempct"ó 

Jesús pietós! condueix tos bons apòstols 
vers eix abisme de desesperança, 
dins d'eix sepulcre afrós de mort eterna, 
i a tots aclara en ta misericòrdia 
d'un raig de llum d'aquella que al Cenacle · 
posà en el front dels homs la sapiència!-. 
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Conversió 
( 

De la pregària el remoreig suavíssim 
trenca sobtadament un crit d'Aureli, 
qui esperitat penetra dins l'estança 
seguit del servi-actor que atlètic lluita 
per subjectar-li el puny armat d'un glavi. 

- Eheu! eheu! (60) els pretorians (61) ens volten; 
· a 1'0s#um (62) s'ou petjar de soldadesca; 

imbècil janitor l (63) mal llamp t'arras-i 
a tu i els cucs terrers que manteníem 
i ara, vils, al Centurió. ens entreguen!-
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Zoa desperta's al clamor d'alarma 
i arrebossant-se amb el nevat lndúrz'um (64) 

tira's als braços de sa esclava Albina 
en davassall de plors negant-se ambdues. 

Aureli cau prop d'elles com una aigla 

ferida debatent-se en mig dels ferros. 

Enfellonit, escumejants els llavis, 
ah ulla a ple pulmó : 

-Barreu les portes! 

barreu-les a l'oprobi i deshonrança, 
a la confiscació i a la pobresa, 
que això ens aporta aqueixa trepa iniqua 

flairant la nostra mort, com si els Aurelis 
es rendissin vivents! Ah, la cicuta! 
com la sento rautar-me les entranyes! 

Muller; dins la fiola encar en resta, 
apura-la d'un glop, i aprés que vinguin 

i occeixin amb ses llances dos .cadàvers.-

Zoa copsa el terror; tal una palma 
se sent llanguir i gràcil es colltorça: 

Junt al franquici de secreta eixjda, 
convuls, Aureli ses oïdes paira ... 
Oh, el gran moment de l'espectant silenci! 



R e dempció 

En tant, pausat, arramba's el drapatge 

d'un sumptuós portal : 
Al fons es per en , 

flectats, el cà-porter i els nazarenos. 

Diu Pau de Tars (65): 
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- Germans, els qui us saluden 

moguts de pietat consol us porten; 

no som l'instrumental de la venjança, 

sinó uns manats d'Aquell qui és força i vida. 

-An Ell donem llaor, mercès i glòria!-

(responen els servents). ·, 
Praus, els esposos, 

creient patir l'angoixa del desvari, 

dubtant fins de sos ulls, humils demanden : 

-Qui és Aquell?-
Espai amunt arbora's 

la creu del Just i un crit d~ Christus regnat! <?6> 

triomfant sorgeix d'aquelles boques santes. 

Atrets, com imantats pel clam er.òtic 

qui trafondeix llurs consciències ertes, 
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Zoa i Aureli dels cristians s'apropen, 
cap-cots, braços oberts : 

-Alceu's!-els diuen. -
Homes de llum, treieu-nos de tenebres : 
marxem junts a morir, si mort és vida! 
vulgueu-nos per germans, fills d'un sol Pare, 
de l'Únic Déu-Creador!. .. 



PERE DE C,ESAREA 





XX I 

Pe r e de C e s à ·r e a 

Endolorit pel fred de les mas.morres, (67). 

avança tremolós, 
un venerable vell de barba blanca: 

és Pere el pescador, 

El do surnatural de profecia 
revela's en sos ulls; 

damunt sa testa duu la gloriola 

d'un òscul de Jesús. 

Altes les mans, humil i majestàtic, 
diu als desventurats : 

, - Lliures de mal i redimits de culpa 
en nom de Déu s'ïau! · 
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L'honestedat i la sabiduria 
llumenin vostres fronts, 

tingau mansuetud i fortalesa, 
sapiau mori en l'afront. 

Qui em vulgua al Cel seguir ( ens deia el Mestre), 
porti com jo sa creu; 

deixau del món les vanitats i pompes, 
sols Déu és gran i etern. 

En veritat vos dic, fills de la terra : 
per sempre benaurats 

aquells qui patiran fam de justícia 
i set de santedat. 

Per sempre benaurats els bons, els tristos, 
els pobres i els humils; 

la possessió cl.el regne de mon Pare 
serà pels oprimits!-

Al sant parlar segueix en cor angèlic 
el cant dels cristians; 

el càntic de Moisès, gloriosíssim, 
que al Sinaí es pautà. 



Redempci'6 

«Grans i meravelloses són tes obres, 

justos i veritables tos camins, 

o Rei dels segles! 
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sols Tu ets pietós, sols Tu ets temut dels homes 

perquè els manifestares ton juí, 
Déu invencible! (68>» 
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Epíleg , 

El jorn del sol C69) dón treves a la guerra 

i entonen l' al-lelut'a del miracle 

el firmament , l'espai , la vall, la serra. 

L'arbre del bé que el vent del mal despulla, 

de gran matí, replè de nova saba, 

en sos peciols ha tret la nova fulla. 

Dins les presons s'afluixen les cadenes; 

s'~stronca el xòrrec de la sang cristiana 

vermella fumejant a les arenes. , 
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Ag n è s A rm e ngol 

No brunz el fuet de l'augusta! quadriga (70) 

fermada als membres de les verges santes 

que el xorc error a apostatar instiga, 

ni bleixen els voltors de negra ploma 
quitllats al pal joquer de les ergàstules; (71 ) 

tot copsa el bon repòs entorn de Roma. 

Demà, qui sap! despertaran les feres 

malfartes huy de tèbia carn humana? 
s'ouran bramuls de tigres i panteres? 

Llumenaran les nits de la impudícia 
nous cossos flamejants <72) d'invictes martres 

el summe contrastant de la delícia? 

I els bous d'aram roent (73) plens de xamosos 

tendrívols infantons, en calls i places 
repetiran llurs xiscles espantosos? 

Oh el pervenir ignot! oh el pròxim dia! 
quan lentament i misteriós avança, 
trist portador d'un dol que el crim congria!. .. 

Dessai ponent la boira s'agombola 
rogenca projectant un món en flames <74> 

qui consumint-se vers l'abim rodola. 



Redempció 

Dalt del xíprer l'au de la mort lamenta's 
a l'erma plana de les Aigües-Sàlvies <75) 

que llisquen torbes i sanguinolent~s. 

I del Mantaurum <76> sur la peira forta 
la creu de Petrus s'alça solità,ria 
q ui tot el pes del Domus Det' C77> suporta. 

El sol tramunta; llargament la besa; 
els segles passen ... del bes queda el rastre ... 
llum de l'amor que el Crist ens té promesa. 

Oh Humanitat qui fas ta via cluca! 
obre tos ulls al far esperançada, 
redreça vers el Cel ta faç caduca! 
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• 
ACOTACIONS AL TEXT 

I - PRÒLEG 

(1) Hi ha una flor de la farp.ília de les Irídees qui despedeix 

una fortor insuportable que s'escampa lluny; és la 

Iris fretidíssima, emblema del mal; en el demés és es

caient i bella, tant de la flor com de la fulla. 

U-FESTÍ 

(2) Maisó monunu;ntal. Vivenda dels nobles poderosos. 

Parlant de tals-cases monumentals diu un vell histo

riaire que cada noble vol~a una morada més gran que 

les terres de Cincinato i més sumptuosa que el temple · 

de Júpiter. Segons Atenea, hi havia patrici que tenia 
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a son servei deu i vint mil esclaus. A finals de l'era ro

mana comptava Roma 1.700 cases monumentals. Po

blació, quatre milions d'habitans. (Segons el savi Just 

Lípsio : De la grandesa dels romans.) 

(3) Murra. Pedra preciosa fragant que per excés de vani

tat i luxe posaven, reduïda a pols, en els menjars 

(a tall d'espècies). Igualment feien amb les perles fines. 

(4) Triclinium. Sala de menjar comunment composta d'u

na magnífica taula fabricada amb fustes precioses, in

crustada d'or, bronze, vori, etc., etc, i tres riquíssims 

llits d'or, bronze i porpra·, ornats de fi.ors naturals en 

les nits de festí. Plini diu que la taula de Ciceró costà 

un milió de sextercis i la de la família Cetega un milió 

quatre cents mil. 

(5) Festí correcte. Ho deien del sopar al qual no man

cava cap mena de menjar exquisit del país i estranger. 

Els sopars correctes solien durar dotze o catorze 

hores. El sopar dubtós, nubbia, es componia solament 

de carn i peix. 

• 
Ill - ZOA I AMATA 

(6) Stola. Túnica de porpra que portaven igualment les 

matrones que les vestals, amb plecs majestuosos fins 

als peus. 
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(7) Pallium. Tunicel·la d'estofa blanca B.níssipla i primoro

sament brodada (lli de Cahors) descotada i sense mà

negues que es posaven sobre la stola. 

(8) Si bé l'autor no desconeix que les vestals portaven el 

cabell tallat curt, aquí es permet presentar la vestal 

Amata amb cabell llarg per a millor efecte plàstic. 

IV - EN EL TRICLINIUM 

(9) Cubícul. Llit romà. 

(10) Cràtera. Copa gegant que els romans col·locaven sobre 

la taula i de la qual anaven omplint les copes dels con

vidats. 

(11) Charistia. Festa amb què s'honorava la memòria dels 

difunts celebrant ensems la sort de pertànyer al nombre 

dels vius. Aquí figura que, ja decadents les consue

tuds paganes, Aureli celebra, com per caprici, la 

Charistia junt amb un sopar correcte. Era antiguíssim 

costum pagà el posàr flors, menjars i vins exquisits · 

sobre les tombes · en senyal d'homenatge als esperits 

dels morts. 

(12) Galls sagrats. Els guardaven en el departament dels 

àugurs. Un ajudant del col·legi augural anomenat 

Pallarius els portava engabiats davant del temple i els 
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tirava gra; si menjaven era bona senyal; si no, Roma 

estava amenaçada de tota mena de calamitats. 

(13) Er~ costum pagà l' eixugar-se els dits en aquesta forma. 

V - INTERMEDI 

(14) Atriwn. Pati interior de les cases monumentals, qua

drat i ornat de plantes i brolladors d'aigua. 

(15) Flauter. Esclau encarregat d'anunciar les hores a so 

de flauta. 

(16) Cargols. Els alimentaven en vivers especials amb cer

ta pasta composta de farina i vi bullit, segons el mè

tode de Dúlvio Hirpino, obtenint enormes i magnífics 

exemplars. 

IV - MÚSICA I DANSA 

(17) Les Tres Gracies. Grup al·legòric de les tres principals 

espècies de la bellesa femenina, simbolitzades per la 

blanca Aglae, la bruna Thalia i la rossa Eufrosina. 

(18) En els festins correctes, quan no de la manera que 

l'autor ho descriu aquí, l'amfitrió no deixava mai de fer 

circular entre sos hostes una petita calavera d'or o 
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d'argent, dient:-El temps vola, els anys passen, go
sem de la vida. -

VII - ALBA D'AMOR 

(19) Nimatdó. Jo et dón mon ànima. Express~ó catalana.
Diccionari Lavèrnia. 

(20) Vestal . Sacerdotessa de Vesta. Sos pares, que neces

sàriament havien d'ésser guerrers o nobles, les consa
graven a la deessa a l'edat de sis anys. Les vestals 

ocupaven el primer lloc a l'escala sacerdotal. 

Se'ls permetia assistir als festins de casa llurs pares, 

al teatre i al cercle. Feien vot de castedat per trenta 

anys i s'obligaven a guardar el foc sagrat: aquest foc 

conservat en vasos de terra, havia d'ésser etern. 

Si el deixaven apagar, era senyal de grans desgrà

cies públiques i es veien assotades pel pontífex fins que 

les corretges venjadores feien brollar la sang de llurs 

delicats cossos i fins que el foc sagrat era de nou encès 

pels raigs del sol concentrats en un mirall ustori. 

Llavors Roma es tranquil·litzava veient cremar no

vament la sagrada fi.ama en el temple de V esta situat 

al peu del mont Palatí. 

Si una vestal faltava a sos vots, la indignació • era 

espantosa i molt més general : la consternació i la ter

ror ·cobrien la ciutat a manera de mortalla; cessava 

.J 
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tota festa i negoci, i el poble exigia la mort de la de

liqnüent i de son còmplice. 

Ella era enterrada viva dins d'una tomba espaiosa 

on li posaven llum, pa i una àmfora plena de llet. 

Ell era assotat i apedregat fins a morir amb el cap 

ficat dins d'una forca. 

VIII - SOL IXENT 

(21) Flogítida. Pedra preciosa al fons de la qual lluu pe

renne una flama. 

(22) Avern. Infern; antigament significava també l'estany 

de Campània on es suposava l'entrada principal de 

l'Infern; exhalava vapors tan infecciosos que ni els 

ocells s'hi podien acostar. 

1X - INQUIETUD 

(23) Gladiadors. Homes que es batien fins a morir o mal

ferir-se en els festins correctes; els combats de gladia

dors seguien sempre als balls de les donzelles de Ca

dix. Els romans, com les feres, necessitaven aspirar 

olor de sang i no haurien descansat bé si el soroll de 

les armes no hagués afalagat abans llurs orelles. 
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(24) Octophorum. Elegant i riquíssima llitera conduïda per 

vuit esclaus. 

X-ROMA PAGANA 

(25) Thermes. A més dels 856 establiments oberts tots els 

dies als ciutadans per la munificència romana, hi havia 

quinze grandioses thermes; les més formoses eren les 

de Caracalla i Dioclecià; contenien 3.000 piques de 

mat·bre que a la mateixa hora s'omplien, tots els dies, 

d'aigua calenta. 

Allí, en apariència, regnava la més perfecta igual

tat; el pobre es banyava al costat del ric i el frumen

tari prop de l'emperador; l'alegria, els cants i les més 

escandaloses anècdotes ressonaven contínuament en 

aquells llocs. 

(26) Capitoli. Magnífic i monumental temple on es reunien 

per regraciar els déus i oferir-los sacrificis; son aspecte 

era imponent amb ses tres grandioses escales, voltat 

de muralles i superbes torres. 

XI-EN EL TEMPLE DE VESTA 

(Z7) Ara. Altar. (Aquí s'entén l'altar de Vesta.) 

(28) Vesta . Segons el sistema politeista, la dita deessa re-
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presentava l'ànima de la terra. Numa, deixeble dels 
savis de Memfis, va dedicar-li un temple de forma es
fèrica; en son centre hi cremava foc a perpetuïtat, tra
dició científica d'un foc central, ànima de l'univers 
segons el gran Newton. 

(29) La deessa V esta estava representada per una estàtua 
d'argila sense mans ni peus. 

XII - EN EL FÒRUM 

(30) Clèpsidra. Rellotge d'aigua. Escipió Nasica n'introduí 
l'ús a Roma l'any 795 de sa fundació. 

(31) Idus. Del verb iduare (dividir) perquè els idus dividei
xen el mes en dues parts quasi iguals. Cada mes es 
dividia en calendes, nones i idus; s'anomenava calen
des el primer dia de cada mes; ( a calando vel vocando) 
perquè un sacerdot cridava ( vocavat) al poble la volta 
de la lluna nova; les nones coincidien en el dia nou 
dels mesos de Març, Maig, Juliol i Octubre: en els vuit 
mesos restants corresponen al dia cinc; els idus comen
çaven el dia quinze de Maig, Juliol i Octubre; en els 
altres mesos el dia tretze. 

(32) Fòrum . Plaça més llarga que ampla; lloc meravellós i 
obra mestra d' Apolodor; rodejat de pòrtics sostingu~s 
per enormes columnes, adornat d'un temple, basíli-
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ques i arcs triomfals en sos quatre angles; contenia, 
demés, gran nombre d'estàtues i en son centre la fa
mosa tolumna de Trajà que -junt amb 2.500 figures 
representava la guerra de Dàcia. Tenia 103 peus d'al
çària; de cara al migdia hi havia les memorables tri
bunes, entre elles la de les arengues . 

(33) Segons la tradició romana, Ròmul, fundado~ de Roma, 
fou criat i alletat per una lloba. 

(3cl-) Qüestor. Dignitat que jutjava les causes capitals . 

(35) Cadira curul. Setial distingit i magnífic col·locat a la 
tribuna de les arengues, que ocupaven les primeres 
autoritats. 

(36) Mans . Esperits, ombres de morts: en la cèlebre lletra 
de Cornèlia a son fill Caius Cracus es llegia: «En mig 
de tes desgràcies invocaràs en va els· mans de ta difunta 
mare . l> 

(37) Quadrants. Moneda romana: cent quadrants equiva
lien a cinc rals. 

(38) Campus sceleratus. Çamp dels malvats, on enterraven 
els condemnats per (segons ells) grans delictes. 

11 
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XIII - LA PRIMERA CATACUMBA 

(39) S'al·ludei~ a la primera catacumba situada a la dreta 
del riu Tíber que comença a la plataforma del Vaticà 

, i baixa sota la via Cornèlia . H i descatnsen les despu
lles de Sant Pere al costat dels innombrables martres 
de Neró i d'altres. 

(40) Eixa classe de capelles eren obertes dins la terra i 
quasi al mateix nivell de les galeries; podien contenir 
uns dotze faels. 

141) Diaça. Clergue de les catacumbes que distribuïa el 
santíssim sagrament de l'Eucaristia . 

(42) Emblema d_el sant baptisme era una anell de ferro amb 
un peixet gravat que portaven els cristian$ com a con
trasenya; el simbòlic peixet recordava les paraules que 
Jesús digué a l'apòstol Pere: «D'ara endavant seràs 
pescador d'homes.> 

(43) «Cenyiu-vos les armes de l'aurora i difoneu pel món 
la llum suprema.> (De l'epístola de l'apòstol Pau diri

gida als romans). 

(44) Els primers cristians acostumaven a bes_ar-se al despe
dir-se; llur bes era pur i trist com el de un morent, 
puig no sabien si la persecució dels tirans els permetria 
de reveure's en aquell mateix lloc . 

.l 
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XIV-FUGA I CAPTURA 

(45) Parrot, Soldat romà destinat a la vigilància forana. 

(46) Ecastor! Jurament o paraula que usaven els romans de 

baixa classe . 

XV - FESTA I MARTIRI 

(47) Ossiris. Déu benèfic qui , segons la faula, ensenyà l'a-' 

gricultura als homes: era adorat sota la figura del bou 

Apis. 

(48) E ls cadàvers dels martres abandonats al ras eren mol

tes vegades destroçats pels g ossos; per això, de pressa, 

els donaven sepultura dins les catacumbes. 

(49) Vixeruntl Han viscut. Crit que donaven, satisfets, els 

pagans en el precís moment de finar els martres. 

XVI - ENTERRAMENT 

(50) Titus, Timoteu i Filemó foren els tres companys idei

xebles predilectes de Pau de Tars (Sant Pau 'apòstol). 

(51) Cant dels apòstols. Solien cantar-lo els primers cris

tians durant la cerimònia d'enterrament dels martres. 
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XVII 1- DESOLACIÓ 

(52) Velariwn. Grandiosa vela de porpra amb què adorna

ven els Atris o patis centrals interiors de les cases mo

numentals. 

(53) Im,pluvium . Dipòsit d'aigua magnífic que hi havia en 

mig de l'atri de les cases monumentals. 

(54) Trabear. De trabea. Espècie de faixa de seda barrada 

de vistosos colors i ricament brodada amb què ornaven 

els pedestals de les estàtues dels déus. 

(55) Saffo. Celebrada poetessa grega, natural de Mitilene, 

qui visqué en el sigle VI abans de J.-C. 

Apenes consten detalls de sa vida: segons alguns, 

compromesa en una conspiració contra Pittac, rei de 

Lesbos, fou desterrada a Sicília. La història del seu 

amor per al iove Faon sembla que fou una invenció 

dels poetes del segle v. La tradició d'haver-se tirat al 

mar des del promontori de Lèncades, desdenyada per 

Ell, és més recent encara. 

Escrivia amb dialecte eoli i s'acompanyava amb 

Farpa. 

Fou nomenada la dècima musa. En ses obres fa la 

pintura expressiva i apassionada de les .emocions de l'a

mor sense que tinguin res de sensual. 

A sa mort se li erigiren estàtues i s'encunyaren me

dalles a honor seu. Se li atribueix la invenció del vers 
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sàfic: compongué epígrams, epitalamis, elegies un 

himne a Venus. 

XVIII - CARITAT 

(56) La Roma subterrània es dividia en 72 regions: cada 

via 1 '200 quilòmetres; cabuda cent mil cadàvers. 

XIX - DESESPERANÇA 

(57) Damna. Senyora, dòmina. 

(58) Versos escrits a l'istil dels d'Horaci, cèlebre poeta de 

l'antigor, nascut a Venosa l'any 689 de la fundació de 

Roma: mort a Roma en 746, vuit anys abans de J.-C . 

(59) Servi-actor: Esclau majordom. 

XX - CONVERSIÓ 

(60) Eheul eheul Quina desgràcia! 

(61) Pretorians. Guàrdia pretoriana composta de quinze 

soldats manats per un centurió comissari de mort i con

fiscació de part del Cèsar. 
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(62) Ostium. Segon veshbul; de l'ostium es passava a l' a

trium. 

(63) Janitor. Esclau porter encadenat a l'entrada de les ca

ses monumentals junt amb el gos d'Epir. 

(64) Indurium. Túnica blanca, llarga, finíssima, d'interior. 

(65) Pau de Tars. Sant Pau apòstol. 

(66) Christus regnat! Exclamació proferida pels cristians en 

els moments de conversió o de mort en el martiri. 

XXI - PERE DE CESÀREA 

(67) Per ordre de Neró, els apòstols Pere de Cesàrea i Pau 

de Tars foren tancats a la presó Mamertina durant nou 

mesos; la columna en què estava lligat Pere el pesca

dor va convertir-se en púlpit i a son peu va brollar una 

font que fou el baptisteri on els carcerers Martinià i 

Procés professaren la fe de Crist. 

(68) Càntic de Moisès, primer poeta, compost en acció de 

gràcies al Totpoderós després d'haver rebut les taules 

de la llei escrita, o sia els deu manaments de Déu, 

dalt de la muntanya del Sinaí. 
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XXII - EPÍLEG 

(69) Jorn del sol. Així anomenaven el diumenge els primers 

cristians. 

(70) Quadrig a. Els quatre brillosos cavalls que tiraven el 

carro d'or dels augustals; els fermaven als quatre mem

bres dels condemnats a mort i els fueteiaven tots al

hora fins a deixar els cossos dels martres esquarterats. 

l 

(71) Erg àstules. Camp situat als voltants de Roma, on per 

càstig es feia treballar, encadenats, els esclaus. De

més, per faltes a voltes lleus i fins per caprici, se'ls 

condemnava a suplici i a mort. 

Hi havia patrici romà que no hauria dormit tranquil 

si abans no s'hagués delectat sentint els clams del so

friment. 

(n) Un dels turments més usats en temps de Neró era lli

gar a uns pals els cristians vestits amb túniques enqui

tranades i després calar-hi foc, fent-los servir de teieres 

en nits de disbauxa. 

(73) D'aram i altres metalls construïen uns bous agegantats 

dins dels quals tancaven les víctimes cristianes; des

sota hi encenien grans fogueres i la multitud pagana 

es divertia sentint els planys dels martres : ells en 

deien els brams de la bèstia. 
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(74) Visió poètica de l'incendi de Roma causat per Neró. 

(75) Aigües Sàlvies. Planura amb aiguamolls, propera a 

Roma, on per ordre de Neró fou decapitat Pau de Tars 

(Sant Pau -apòstol) el dia 29 de juny de l'any 66 de J.-C. 

(76) Montaurum. Mont d'or, Muntanya soleia situada sobre 

el cercle de Neró, en qual cima fou mort en creu, per 

ordre del dit Cèsar, Pere de Cesàrea (Sant Pere apòs

tol) amb la testa cap-per-vall. · Això succeí el mateix 

dia que fou decapitat Pau de Tars (Sant Pau apòstol). 

(77) Domus Dei. Al·lusió a la Basílica de Sant Pere de la 

qual és pedra fonamental l'apòstol Petrus, segons pro

fecia de Crist Senyor Nostre. 
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