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SALUTACIÓ
Som joves, nostre testa la corona 1' hermosa aureola de las i l u sions y esperansas, dintre'l pit flameja l'entussiasme, per nostres venas
corre l'afany y'l neguit de la joventut que vol trevallar tot estimant;
portar un grá de sorra en la renaixensa de la nostre llengua es nostre
ideal. Vida y amor es nostre lema, vida per prosseguir el camí quin
cim vejem il·luminat per el sol de la gloria, amor... a que no tenirne
d'amor si la joventut ens esperona...
Y per xo avuy al saludar á tothom, de tothom esperem y á tothom volem... al nostre entussiasme no hi cap la falsia, podrem equivocarnos perqué joves som, mes no'mentirem...
Salut, y avant.

La Redacció
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LA

MUSICA

ben cert que si s'hagués de fer
un pl'.biscit universal per resoldre
quina d'emre totes Ics Belles Arts
era la preferida pels homes, el nombre macsim de sufragis fora per la música. Per axò
ella es anomenada ab justicia l'Art Divina;
per axò ella es tant més humana quan ab
més amplitut d'espressió ens recorda el excels de nostre principi y la simplicitat trascendent de nostre ü . Es per axò perquè
aquexa A r t sublim qui lliga lo vulgar de
la vida humana ab els més purs afectes suprasssensibles, es estada en tots temps l'Art
predilecta dc la Humanitat, ja que, com diu
un eminentissim teólech. hi há una secreta
relació entre 'Is diferents tons musicals y'ls
distints sentiments y afectes de l'home, r e IHCÍÓ de la qual prové l'ús de la música y de
la seva adequació á les diverses situacions
de la vida humana, y la eficacia que posseheix per evocar y ecsaltar els diferents afectes hpmans.
(STICH

V i n g u i n en confirmació d'aquest text
tots els pobles de la Humanitat y totes les
gèneres d'aquexus pobles; vinguin desde
les civilisacions orienials primitives celebrant llurs festes religioses y populars al sò
de pffres, citares, desde la culta Grècia
d'ont se compta qu" un die uns borratxons
llensaren avergonyits llurs corones de pàmpols ab sols q u e ' I flautista cambiés per un
de solemne el tò ab que 'Is acompanyava;
desde 'Is profetes de Jesucrist, qui polsavan
llurs arpes y saltiris devant l'arca santa, desde aquells cenovis miijevals ont de n i t n i
de die paravan els càntics de les divines
lloances, desde aquells antics y sumptuosos
aplecs de la noblesa o del poble ont la m ú sica era l'obligat amaniment de lluites y
torneigs, de corts d'ait.or y '.ensons poètiques. V i n g u i n fins avui totes aquexes c i v i lisacions, tots aquexos pobles, totes aquestes èpoques de la historia, a contemplar
l'esclat ab que es conservada la música pels
pobles moderns, com han sigut y son els
més distingits en son conreu els qui han
assolit un estat social y polític més perfecte.
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Y's que la lira d'Orfeu ha fet somniar
sempre als homes; els ha fets somniar el
somni dols y pl ícit de la idealitat real, fins
diria, si no fos un xic refregat el calificatiu,
de la idealitat positiva, y somniant els homes y'ls pobles han trevallat perquè llurs
somnis devinguessin plaenta realitat qui 'Is
té de tornar al ideal d'ont prové tota i n s p i ració, tot principi de sana realitat, de sá
positivisme.
Y's qu'aquexa universalitat d'espressió
de la música, aquexa fácil adaptació del sò
musical als sentiments y afectes de la nostra á n i m a , es producte de la matexa essència d'aquesta A r t , es resultat de la seva manera d'ésser, es consecuencia de la seva vaguetat espressiva, d'aquexa falta de precisió
y de sentit concret més apte per determinar les qualitats de les coses que per calificarles.
Us heu trovat mai una tarde d'istiu anant
d'escursió per la montanya, aturarvos un
bell instant en mitj d'una ubaga fresca y
delitosa, desde ont no veiàu més m ó n que
comellar, collades, putxets, y un tros de cel
blan ratllat per les copes dels arbres que
teniu demunt dels vostres caps? Us heu
trovat en aquexa ocasió sentir al lluny, derrera aquell puig, més enllà del torrent, demunt la coma, tal volta no sabéu cap a quin
indret, la gaita o'l fluviol d'un pastor i n v i sible tsgrananl una melodia de caient popular, a la qual serveix de Ions a r m ò n i c el remoreig de l'aigua amorosida per les besades del sol morem? No us han parlat al cor
les dolses tonades? No us ha semblat la natura un gran escenari fet esprés pel sò del
fluviol o de la giita? No heu donat per ben
correspo.sta la caminada, tal volta l'haver
perduda l'esma boscos a través y'itrovarvos
en mitj d'aquella solitut ab la idea pesanta
de desfer el cami ab la fosca qui s'apropa?
No us ha semblat que tot lo que us envoltava, arbres, ventijol, aigua, l l u m , terra y espai, no eran altra cosa que 1 marc inmens,
o "1 fons decoratiu més apropiat al quadro
d'aquella melodia dolcissima, a la figura
d'aquell pastor qui se us presentava als ulls
del esperit com un anti-profeta o un patriarca, per mediació del qual arrivava fins
a n aquell recó amagat la flaire dels senti-
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ments humans més pregons y arrelats? Y
d'ont venia aital sensació? No fora pas
d una relació sensible directa entre aquell
pastor y vosaltres, car en aqueix cas les vostres orelles no eran més qu'un conductor
material de la sensació rebuda, n» fora pas
de cap. cosa concreta qu'aquella melodia espressés, car era potser desconeguda per la
vostra orella, car pot ser ni tan sols sabriau
traslladar ses notes al paper si intentessin
reteñirla; esque la veu del fluviol o de la
gaita parlava a l'ánima a q u i no calen orelles per sentir ni té de moure 'Is llavis per
comunicarse. Es una impresió la que us
he senyalada que si algún cóp l'heu sentida
no "s fondrà mai m é s en vosaltres.

Es ben sabut que'ls pobles tenen tots un
cant qui sintetisa llurs sentiments, y que
aqueix cant es entonat en les ocasions solemnes, à en aquelles en que cal enhardir
els entusiasmes, o y que tant serveix per
plorar la malhauransa de la Patria, com
per festejar ses victòries. Doncs bé, al patriota no l i cal pas sentir entonar l'himne de
sa terra ab Ics paraules precises ab que ha
sigui escrit. No es la manifestació verbal
d'aquell sentiment lo que'l mou, al sentir
enlairar ab el cant la seva Patria; es més
qu'altra cosa el sentiment mateix que viu
allí dins de la cansó que v i u encarnat ab
aquelles notes, notes que al revés de les
paraulesqu'espressen una determinada idea,
servexen per despertar idèntics sentiments
en ocasions y circunstancies diverses, car en
elles s'hi es quedada tota la essència, tota
la forsa de la idea de Patria.
Veus aquí com aquexa vaguetat de la
música respón d'una manera perfecta als
diferents estats del nostre esperit, qui en
son delit d'assolir bellesa o de palesaria als
altres si s'es tècnic, no cerca sempre les coses concretes, les coses encarnades t n la
crua realitat de la vida, sinó que les més de
les vegades se mou per sentiments no ben
definits encara, s'axeca en ales d'un Ideal
que per lo mateix qu'ha d'esser perfectament humil, te de tenir vistes a lo suprassensible. Qui culpará al aucell per sos cants
sense paraules? Qui no escoltará ab vera
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fruició els rossinyols en la boscuria? Q u i
voldria que'ls aucells en IJoch de llur cant
haguessin après a confegir les beceroles?
EMILI

VALLÉS

ES CAMPANA
DE LA S E U
jò era petit, un d'es devertiments millós que tenia, en está
cansat de fé malcriadeses y polissonadesp'en mig d' es carré y per baix de
s' escaleta de c a - m é u a , era pujarm' en dalt
es campaná de la S è u .
¿Dalt es campaná?... Còm que no digueu
res! Allò era per mi tot lo m ó n .
Just devant es portal d' A l m ò y n a , alsava
es cap, y es cò me botava de alegria ¡Sabeu
que anava á pujà d' amunil Passava e8 portalet de s' escala, y á m u n t à s' hn dit,aferrat
á sa còrda polsosa, dins sa foseó d'escaragòl
llarguissim, paupant ab sa mà dreta ses p é dres de aquell buch, ahont es sòl may arribava. Sa pujada me feya molta faredat, aixi
es que casi may hey anava tot-sòl; si duya
candeleta ó capsa de mistos, ray, però si no,
allò era un altraicòsa, y no volia trobarme
sens' ajuda de cap casta ab qualque moraco,
dins sa n e g r ó e s t r e t a . . . ¿Vóltros creys que
s' hagués atrevit á sortirmos es moraco,
quant eram un parey? Cál; y no es qu'anassem de puntes perqué no mos sentís; al revés, ab sos pèus feyam tant de renòu com
podía.n, ara un escaló, ara s' altra... Aquelles potades acompanyavan molt, y en demés no estavam sensa di res: «tú, vés alérta
á que nos' apag' sa candela; posahi sa má
devant que per aquí hoy fá vent...; |a devèm havè passat ses terrades. .»; però, per
paga sabiam qu' aquella ditxosa escala tenia
tants de escalons còm dies íé s'any. idó?,cò»i
dies íé s'any, y aiximateix hey ha molt de
temps d' un Nadal á s" altre, .¿eh? Qualque
vegada sentiam ses campanes que tocaven
véspres, una remó llunyana y ressonant que
tremolava per demuntes nòstros caps.acostantse pòch á pòch. Alia de dins fins y tot
un arribava á no sebre si estava en lá, com
sa jaya Miquèla; d' en tant en tant, una
UANT
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retxillereta menuda, menuda, deixava veure sa pedra ròtja y mig menjada; ets alens
ja eran bén espesos y no podiam pus, però
al cap y á la fí còm que véssem Una claretat
més fòrta; |ah, sí! ses finéstres d'apròp d' es
portal premiavan ab sa l l u m d" es dia tots
es nòstros esfòrsos; bey eram...
No crech q u ' bey haja res á Palma que
vos íassa pensà més ab això que la gent anomena temps primé,qu' es c a m p a n á de la Sèu
visi per dedins. Llenyams plens de corchs
s" esmican entrunyellantse de m i l m a n é r e s :
escaletas de fusta que s" empinen fent voltes
en 1' ayre p' en mig de tot es cordam que
pénja; es sòtils de fusta tenen forats que de
dalt semblan tombes ubèrtes y deixan passà ses còrdas ennegrides: es mitjans, negres
de patina, enfumats per s' alenada calenta
d' es sitgles y plens de retxes y escrits d'una
partida de generacions. N'Alòy obri sa boca
amplíssima allá dalt de un tot; un copet que
li pegueu amb sa má vos fá sentí ja aquell
sò poderós, còm si vengués de molt aliun>.
Y á defòra, demunt sa guarnisa, sensa una
trista barandilla que vosaminv'es perill d'es
torns de cap, s' abim se descubreix abaix
de vòltros, sa ciutat acaramulla ses taulades,
terrats, pòrxos y capellets, fá veure ses ensades d' es carrés, còm á siquies petitones
que rares vegades vénen plenes, deixa arribà es remoreig estrany de sa vida... Perdon a u m è , es c a m p a n á té cosa d'endiablat...
Quant repicavan, y nòltros eram allá dalt,
¡vaja un desvéril; una cridadissa lerésta se
mesclava ab sò renuòt aixordant de ses
campanes; mos temblava partí volant p' es
finestrals plens de claró puríssima, á espargirnos ab ses onades de sò que tol heu o m plian, per dins s' espay grandiós d' allá defòra, més lluny, més lluny, per demunt
campanás y veletes de torreó, pujant fins á
ses nigulades que corrían y devallant fins á
n' es carreróns que formigueijavan en es
fons de s' avench, sempre fentmos enllá,
cap á lo desconegut, engronsats per aquell
tremoló mogut p' es batay gigant, que tot
heu sotraquetjava.
Peró no estavam bons q u ' e s c a m p a n é mos
havia deixat pujà a sa garlanda, aixó si, ab
qualque persona gran, ja que nóltros no teniam seny ni pó de caure y Déu sab quina
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l'haguéssem féta. ¡Ja bey deviam essé Ilavó
apróp d'el céll Aquel oratge mos enlocava
d'el tot. A baix, alló era una ciutat jugueta,
un embuy de teules y cases ahont no s'hi
entenían: cantons llargaruts, cóm a proes
de barco, aficats dins un carré tert; corrals
estrets, que pareixían clóts de figuéra, h ó r t s
de per riure, que deixavan sortí de dins un
pati qualque nisperero, un taronjeret ó una
llimonera y una mescladissa de tota casta
de verdesca, bellveures, roses, clavellés ó
vaumes-róses; enfora, ses muntanyes s'estenían encollades, ses casetes de fora-pórta
escampades a sa vorera d'es camins; per un
altre vent, la m à , casi sempre com óli, moguentse plena de lluentons y do barquetes,
se perdia de vista; y es sól que s'amagava
derrera na Burguesa treya lluérnes de totes
ses vidriéres, omplia de raigs aquella a m plitut de sa ciutat vista d'un cop, desde es
derrés molins d'es Portitxól
finsan'esPlá
d'es Castell y Portopí, y desde sa plasseta
de la S é u , que miravam just baix de n ó l tros, fins a ses cases més llunyanes d'es
Pont d'Inca. Es c a m p a n á enviava sa séua
ombra demunt aquells casats cóm un protectó que vetlás per tots ells, ó cóm un rey
que rebés es séu homenatje. Y a n'es noltros
péus un a n i m a l ó t de préda servia de canal,
obrint sa boca per avall a s'alenada d'ayre
p l é d e vida...
—Alló d'allà es Sant Francesch. . ^Qué
no veus es cavall de Sant Jórdi? Y alló Sant
Miquél... Y allá es can Juan de sa lia M a ría. Y aquells arbres son la Rambla... Jásl
Vet-allá es terrat de ca-meua, part-demunt
aquell altre ahont hey ha róba estesa. No,
y veuen bén bé a mamare que fá calsa devóra sa finéstra;., ¡Mamarel ¡Mamare! Peró
cá, si no me sént... Mira es nostro carré.
El veus? Afa hey passa una dóna..."; y ara
un homo...; y ara dues dónas més...» Y per
aquelles vies estretes, qu'ajuntan ses teulades y no deixan atravessá es sól, podían di
que no hey passava una á n i m a .
A un terrat de més próp un bergantell
estudiava sa llissó de l'ondemá, passetjanse. A s'altre terradet una jova regava es
téfcts, y póch més a l'esquérra, un capellà
lletgia demunt una torreta descubérta. Es
derrés esbarts de coloms rondetjavan es co-
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lomés, acabant per entrarsenhi. | Q u é bóna me pareixia sa garlanda per un colomél
Ets estels, que fins llavo havian remenat sa
cóua per aquelles altaries, anavan baixant,
cofrmís p'eis atlots, y ses velzies se tiravan
giscantde banda a banda, fregant ab ses
ales sa paret vermeyenca...
Després d'havé tocat Ave-Maries, era un
gust veure tots es llumeis que se comensavan á encendre, scnyalavan ab. llargues
taringues es carrés nóus llunyans o pipelletjavan cóm a estrelles dins ses cases,
derrera es balcons, tapantse desiara de sombres qu'anavan y venían. Y a la fi tot quedava en tenébres, dins una fosca que la
podían tayá, y no m é s se veyan allá baix
aquests llumets, que mostravan sa vida.
Ses primeres òlibes mos omplían de pó,
siulant per ses terrades, y preníam escala
per avall, uns aferrats a nets altres, ab so
campané qu'havia acabat ses feynes y tancava, deixant allá dins ab sos ormetjos d'es
séu ofici, sa gérra d'aygo devora un bigalót y es dos o tres moixos que passavan sa
nit cercant rates p'es recons abandonats y
botavan segús per demunt aquella fondària...
A vegadas, quant jó de dins es llit sentia
u i temporal desfet, cóm que me donás
coratje es taparme bé y pensà: ¡quin está
hey deu fé dalt es c a m p a n á de la Séu!
No podia arribà a compendre cóm qualque véy mal-sufrit, quant sentia voltà
n'Alóy es dissapte d'una fésta gróssa, posava d i : «¡mal l i tornás es batay de cera!» |Y
a n'aixó heu deya devant m í , que ballava
de content en sentí n'Alóy y conexía p'es só
totes ses altras, na Bárbara, n ' A n t ó n i a , en
Mitjà...! •

•

i* #
Ara qu'he tornat véy.. ¡quina diferència!
Ja no hey puch pujà may, perqu'en essé
allá dalt me mareig y qued sensa veurerhi
de cap bolla; aquell caragól me cansaria segurament de tal m ó d o , que arribaria mig
mórt, ab so pit fét bossins y croixit p'es
quatre vent. ¡lesús, si los tornava de cera es
batay, a n'aquelles campanes! En v o l t i
n'Alóy, me crech sempre que .tóca una ext r e m ' u n c i ó , y quant repican, aquell mar-
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telleig seguit, ressóna dins
yes cóm un tocà de m ó r t ,
bigarnius cantan riguent
só de bronzo copetjat, que

ses méues orey al entretant es
y botant, a n'es
tot heu domina;

Hómo valent,
J é testament...
Ja no tróp estrany que no pás una á n i m a
per aquells carrés d'allà próp, que fan oló
d'antiguéa y no's deixan acostà es bogiót
d'es temps novells; tench enveja a n'es sabaté que demunt aquella guarnisa mig espenyada pica sóla quant ha pogut amollà
ses córdes, trabaya per aquells homonets de
colzada que se móuen dins es fons. Déu sap
quants de pams enfora y a encesa de llums,
deixa sa feyna y tóca ses batayades d'AveMaríes, mentres Ü contestan detotsescampanás de la ciutat, petits com a trompilxols,
y va pujant cap al cél s'oració de cada vespre, desde ses casetes escalonades allá baix,
dins sa claró que m ó r . . .
GABRIEL ALOMAR
Palma de Mallorca.

"LAS MIL Y UNA NITS"
Y LAS

RONDALLAS CATALANAS

S

ON moltas las rondallas que, tenint un
origen remotíssimque potser data ja deis
primitius arians, han arrivatanosaltres passant de poble en poble y de civilisación en
civilisació, modificantse, evolucionant cont í n u a m e n t , adaptantse al medi ambentdels
diferents Ilochs, quin esperit popular se'n
ha apoderat per trovarlas apropiadas a la
seva manera de ser. Per anar seguint el camí d'una rondalla desde'l seu origen fins a
arrivar al temps actual, es forsa investigar
els aplechs que's conservan de tots els pobles d'ahont 'ns ha anat venint la civilisació;
es a dir, s'ha de dirigir cap a Orient, comensant pe 'Is aplechs antichs que podrían
contenir el tipo primordial. Sens dubte un
dels que més ha influit, es «Las M i l y una
nits».
Las rondallas de «Las M i l y una nits»,
sembla qu'están acobladas especialment per
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entretenir y fer passar agradablement el
temps, per cridar l'atenció ab las més inverossimils y estupendas aventuras; sense
preocuparse de cap fi moral, ni tenint cap
tendencia filosófica; parlant poch de debers,
enaltint sobro tot l'amor y cuidantse sois
del benestar terrenal. Encara qn'en el curs
de las rondallas passin els personatjes penas
y tribulacions, totas tenen, com a verdaderas rondallas populars, per fi, una solució
agradable. Semblan en general, per despertar ja fantasia contant cosas maravellosas,
valentse de 1 intervenció de fadas, genis y
mágichs; y si en algunas n o \ parla de cap
d'aquets esperits superiors, els meleixos
personatjes tenen unas ideas tan especials y
tan exageradas, que per aixó resultan també ben lluny de la realitat.
L'argument total del llibre, baix quin
están acobladas aquestas rondallas es el següent:
U n sultán de Persia, creyent totas las donas dolentas, va determinar pendre n una
nova cada dia y fer matar la del dia anterior.
La filia del visir, noya hermosa, bona é instruida, va dir un dia al seu pare que si la
deixava casar ab el sultán, icabaría ab aquellas crudeltats. El visir va intentar disuadirla, pero no ho va lograr. La noya's va casar
ab el sultán y avans que's fes de dia va comensar a explicar un qüento a la seva germanaque. pergraciaespecial,dormia aprop.
El sultán prengué interés pe'l qllento que
no estava acabat al mati y va determinar
deixar viure l'endemá a la sultana perqué
l'acabés. Pero acabat aquell en comensá un
altre y després un altre, cuydant sempre
d'avivar l'interés del sultán.
Aixís, contant maravellosas historias, van
passar mil y una nits, al cap de las quals,
el sultán, qu havia anat coneixent la bondat
y el talent de la seva dona, va assegurarli
que renunciava als seus crudels propòsits.
Aqutsl argument ja deixa veure naturalment, que las narracións havian de ser molt
interessants per mantenir la curiositat del
sultán de Persia, encare que, per lo quc.'s llegeix en cl curs del llibre's veu qu'en aquells
paisos davan gran importancia a las rondallas, ja que succeheix sovint qu'un sultán
perdona la vida a una persona, en premi de
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sentir a contar un cas sorprenent, encara
que no tingui cap fi determinat. Algunas
vegadas se coman per aixó, rondallas ais sultans per ferlos cambiar de modo de pensar
y que son com exemples del cas en que's
trovan, com p.issa en ^«Historia del pescador».
Algunas de las rondallas de «Las M i l y
una nits» son \erdaderas variants l una de
l'altre; per exemple, las duas que portan
per titul «El cavallencantat». qu'encare que
tenen algúns incidents diferents, desenrotllan el mateix argument
Altres tenen alguns punt de contacte,
com els incidents de convertir els mágichs,
las personas en bestias, las descripcións de
palaus subterranis, els g;nis que portan las
personas d'un lloch al altre, l'enamorarsc
un primpcep d'una princesa sols veyent el
seu retrato, etc., etc.
S'han publicat moltas edicións de l'obra
en diferents Menguas y gayre be totas difereixen molt. segons las fonts d'allí ahont
han sigut tretas, perquè sent del domini
públich entré is mus$ulmans y recitantse
per tradició, a la forsa ha d haverhi cambis,
afegiments y supressións A més els traductors europeus qu'han publicat el llibre per
agradable entretenime i t del públich, ab
molt bon acort han suprimit rondallas senceras o al menys escenas que segóns sembla,
deixavan molt que desitjar moralment parlant. Aixís va passar ab En Galland qu'en
1704 va ferne un veritable arreglo literari
ab molt bona trassa, substituint lo que no
eslava be q u ' a n é s ab Metras de motilo, per
altres narraciónsorientals Allavors (comensos del sigle x v m ) 's varen popularisar «Las
M i l y una nits» creyent tothom que las rondallas objecte del aplech eran realment de
creació arábiga; y aixis com algúns autors
havian dit ja temps endarrera que l'origen
de las novel-las y de las rondallas s'havia de
anar a buscar a Orient, es a dir, a Egipte,
Arabia,Persia, JndiaySiria(en 1670 j a h o a f i r
mava l'aquebisbed'Avranches Daniel Huet)
l'éxit obtingut per En Gal and va fer que's
concretés's pot dir als alarbs, la font d'inspiració.
Moltas opinions s'han aventurat respecte
al origen de l'obra; poro acceptant la dels
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critichs més moderns, sobretot, d'En Pavolini per estar més ben informats, «Las M i l
y una nits» son d'origen india, passant després a la llengua persa y d'aquesta a l'ará biga, en la que ja n fa menció Almassudi,
anomenantlas ben clarament «Mil Rondallas» o «Hezar Efsanch» y més generalment
conegudas ab el nom de «Las M i l y una
nits», comensadas a traduir en temps del
califa Abu-JiaJar Almansor que va regnar
del 764 al 774; pero ab successius arreglos,
varen arrivar a tenir més o menys la forma
en que avuy las coneixém, entre 1475.7 i525
(si s'ha de creure al erudit traductor inglés
E. W . Lane) havent-hi intercalat els alarbs
molts epissodis y detalls Je la cort fastuosa
dels califas Harún-er Raixid y A l m a m ú m ;
no obstant no varen p gucr disfressar del
tot l'origen indiá y l'adaptació persa.
Aixis meteix s'han fet molts treballs dc
coteig per veure las relacións que tenían
«Las M i l y una nits» ab altres aplechs de
rondallas y exemples com el «Sendebar», el
«Calila y Dimna», «La Disciplina Clericalis» y altres aplechs orientals traduïts en
l'Edat Mitjana en Menguas vulgars y en
llati, sent molt notable, per lo q u ' a «Las
M i l y una nits»'s refereix, l'obra d'En Bédier «Les Fabliaux études de litterature
populairc et d'histoire litteiairc du mojenage» que t a m b é cita diferents elements
•exiranys al primitiu aplech de «Las M i l y
una niïs».
Algunas d'aquestas rondallas son expléndidus, de gran fantasia, d'un argument
magnifich y ben desenrotllat y se'ls pot dir
efectivament maravellosas; en cambi altres
no están de bon tros al meteix nivell, fins
resultan insulsas; per exemple l'Historia
d'Abul Hassan A l i Ebu Becar yde Chemselnihar, L'afligit pescador y el capdill dels
creyents. Historia de Ganem. Abul Hassan,
Ayat-AInuta y Archir, etc., que no serán
pas populars perqué 's reduexen casi be a
descripcións de palaus magnifichs, d'hermosuras portentosas, d'afectes exaltats, y
el poble no està per explicacións llargas de
cada cosa; ab pocas páranlas ho descriu tot
gràficament;ademés, tenint cada-hu l'imaginació distinta, tothom l'explicaria a la
seva manera y ja no seria la meteixa ronda-
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lla. No obstant, podian tenir aquestas el seu
valor en el modo de ser escritas y dat el carácter del pais.
Comentant las rondallas de «Las M i l y
una nits» ab las nostras catalanas, s'hi t r o van molts punta de contacte, per exemple,
els incidents de tornarse bestias las personas, com en el q ü e n t o popular «La noya
peix» publicat per En Maspóns y Labrós;
el de tenir un geni una princesa amagada
en un palau subterrani que recorda el qüento popular «Las tres princesas», t a m b é d'En
Maspóns. en que uns gegants tenen tres
princesas amagadas en un palau subterrani;
las prohibicións d'obrir una porta en
r«Hisioria de 3.' Calendo» y en r«Histor¡a
de l isia W a k - W a k » qu'es incident molt
repetit en las rondallas catalanas, vegis «Els
cabells d'or», «El Romaní», etc Pero de
las que'n trovém aquí, no una, sino moltas
variants son de las següents, que sobressurten entre las més bonicas de la col-lecció.
L'Historia de Sindbad el Mari; la d'Aladí ó la llàntia maravellosa, la d'Ali Baba y
els quaranta lladres exterminats per una
esclava, la del primpeep Ahmed y la fada
Pari-Banu y finalment l'Historia de duas
germanas envejosas d'un abre més petita.
Els viatjes de Sindbad el Marí han estat
publicats separadament y sembla que son
molt populars, sobre tot en eL pobles de la
costa; es un dels llibres que, com las fáulas
d'Isop, constitueixen la biblioteca de moltas
osas de pagés. La sera lectura pol haver dat
marge al qüento popular «Las aubardasu
(Maspóns y Labrós) qu'es una variant molt
aproximada del quart viatje. Végintse 'ls
arguments:
Escapant-sc Sindbad d'uns salvatjes caníbals, arriba a una isla ahont els habitants
no coneixían las sellas de montar, y eil en
construeix una brodada d'or pe'l rey y a l tres pe'ls senyors principals. El rey casa a
Sindbad, pero la dona's nort y segóns costum del pais enterran a Sindbad ab ella. A I
cap d'uns días de viure de pa que l i han
deixat y del d'altres vius que baixan, segueix una bestia, sortint del fosso y arriva
prop del mar. Se salva en un barco emportantse n grans riquesas dels morts.
Las Aubardas: Un noy anant a fer fortu-
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na's lloga a casa un rich senyor de terra
llunyana, ahont no's coneixían las aubardas.
El noy 'n construeix pe '1 seu amo y per a l tres senyors, brodadas d'or. Se casaabla
filla del amo, que's mort y 1'enterran ab
ella segons c o s i ú m . V i u uns dias ab pa que
l i tiran y seguint un serpent, surt, arrivant
prop del mar. Recull pedras d'entre la sorra, qu' eran brillants y perlas, per lo que
se'n va molt rich. Fins aquí es verdaderament el viatje de Sindbad el mari. Després
acaba tenint de fer tres cosas impossibles per
complaure a un rey, com succehcix en altres
rondallas: «La primpccsa dels cabells d' or»
y com «N'Agraciat" que son variants de «La
belle aux cheveux d'or» de M.mc d'Aulnoy.
«El fanal maravellós» (lo rondallayre,
3.'serie, Maspóns y Labros) es completament l'historia d'Aladí ó la llanda maravellosa.
L'argument d'Aladí es:
Un mágich fingintse oncle d'Aladí l'afavoreix perqué l'ajudi a treure una llàntia
maravellosa d'uns jardins subterranis ahont
hi ha fruitas riquissimas. Aladí queda tencat a dins; pero uns genis l'en treuen. Fregant la llàntia sortían genis que concedían
lo que's demanava y per aquest medi logra
Aladí casarse ab la prímpcesa, tenir grans
. riquesas y un palau. El mágich 's disfressa
y fingeix cambiar duas llantias vellasper
una de nova. Aixis s'apodera de la d'Aladí
y totas las .sevas riquesas. A l fi Aladí'l mata
y ho recobra tot.
En el fanal maravellós es: Un noy es protegit per un seu oncle rich que l i fa treure
un fanal d'uns jardins plens de fruitas r i quissimas. Queda tancat; pero'l fanal te poders maravellosos, y ' l treu. Tocant el fanal
oblé lo que vol; arriva a casarse ab la
prímpcesa, es molt rich y te un palau. El seu
oncle s'apodera del fanal anant per la ciutat
dient que'n cambia un de vell per dos de
nous y pren las riquesas del noy; pero
aqu>.st'l venç en un combat tornant a recobrar'l fanal maravellós.
«Els lladres» Lo Rondallayre.—Maspóns
y Labrós); ts igual a l'Historia d'Ali Baba
y'de quaranta lladres exterminats per una
esclava. L'argumeni d'aquest ts el següent:
A l i Baba descubreix una cova de lladres,
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qual porta s'obra mitjantsant certas paraulas; hí entra y se'n porta molts diners. El
seu germà va volguer fer'l meteix; pero va
ser mort per'ls lladres, quins, sospitant
qu'algú altre savia '4 seu amagatall persegueixen á A l i Baba. Duas vegadas intentan
assaltar la seva casa; però una esclava'ls ho
impídeíx; per fi hi entran dintre bots d'oli
que porta ' I capità disfrassat. L'esclava 'Is
mata; el capità fuig y torna un altre cop
fent de marxant; pero t a m b é es conegut per
l'esclava y mort per ella meteixa.
En «Los lladres» t a m b é son dos germans,
un rich y l'cltre pobre; aquest trova la cova
y com s'enporta diners el seu germà vol
anarhi. Es asse«sinat pe'ls lladres, quins
volguent aixís meteix matar al seu germà
logran entrar a casa seva dintre bots d'oli
que porta'l capiiá disfressat. La criada ho
descobreix y'ls entrega a la justícia. Com
se veu, es enterament igual, fins h i ha en
tots dos l'incident de que'l pobre al tenir
els diners, va a demanar una mesura al rich
per mesurarlos y quedant al fons una m o neda, es coneix la seva riquesa.
T a m b é n'es una variant la rondalla mallorquina: «Es tres germans y es nou g i gants»; en aquesta son tres germans en
lloch de dos y no son lladres sino gegants
els qu'habitan en la cova del bosch. I n c i dents de la meteixa rondalla's trovan t a m bé en els q ü e n t o s de «L'hermosa fillastra»
(Lo rondallayre, 2.' serie, JM. y L . ) y «Na
Magraneta» (Alcover), com son el de dalt
d'un arbreestant veure o b r i r y tancar las portas d'una cova o castell vehins, mitjansant
certas páranlas. En tots son diferentas las
páranlas sacramentals, encare que semblants
per això. En A l i Baba: ^ésamo ábrete; en
«Los lladres» y en «L'hermosa
fillastra»:
Abrete peño (aixís mateix, en castellà); en
«Es tres germans y es nou gigants»: Mar y
mon, obri; obri, bil^och; en «Na Magraneta»:
Portes, obriu.
De l'Historia del prímpeep Ahmet y la fada
Pari Banu», trovém una variant en «Los
tres germans» (Maspóns y Labrós) en sa
primera part; en la «Princesa e n c a m a d a »
M . y L . ) , ahont també un rey demana ais
tres fills seus, tres cosas maravellosas y el
petit es afavorit per la prímpcesa encantada,
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com el prímpcep Ahmet ho es per la fada
Pari-Banu
Hi ha ademés varios incidents en altres
rondallas populars; en «Els dos germans»
's parla de la cadira voladora que porta
ahont se vol, com en «El prímpcep A h m e t »
el tapis volador; l'incident de curar olorant
una poma que recorda la rondalla «Maria
Rosa» ahont se parla d'una rosa qu'olorantla, fa resucitar.
De r«Historia de duas germanas envefosas d'un'altrc més petita» es una variant
molt aproximada la rondalla popular catalana «Els fills del rey»(Maspons y Labrós).
Las diferencias se veurán ab els dos arguments. «Els fills del roy» es com segueix:
Un rey 's pert anant a cassar; es recullit
en una casa de camp y á la nit sent la conversa de tres noyas que diuhen que si podían casarse ab ell, la gran, ab poch blat
mantindria '1 reyalme, la segona, ab poch
panyo vestiria l'exercit y la tercera que t i n dria uns nens ab estels al front. El rey 's
casa ab la petita y las grans envejosas, quan
te un nen y una nena, ensenyan al rey uns
fills de gitanos y tiran els altres riu avall. El
rey fa matar la seva dona. Els nens son recullits per un pescador que'ls cria; quan son
grandets la seva mare se'ls apareix y'ls diu
que'ls protegirà. Se'n van ala ciutat y's l l o gan a casa un argenter que te de fer una
corona pe'l rey; ajudats per la seva mare
ells la fan y son molt ben rebuts pe'l rey; las
sevas tías que'ls coneixen ' l i fan anar á buscar la tulipa de l'hermosura qu'es dalt d'una
montanya guardada per lleons. Ajudats de
la seva mare, la trovan; el rey'Is convida a
dinar y mentres dinan ve un colom que l i
revela que son els seus fills.
En les «Mil y una nits» l'argument es:
El rey voltant una nit per la ciutat sent la
conversa de tres noyas; las duas grans desitjan casarse ab criats del rey, la petita ab
ell mtteix dient que tindrà un prímpcep ab
cabells d'or y plata y que plorará perlas; el
rey s'hi casa; las germanas diuen al rey
qu'ha tingut bestias en lloch de criaturas y
tiran riu avall dos nens y una nena que recull el jardiner y'ls cria com á fills seus. El
rey enfadat fa tancar la seva dona en una
caseta en mitj de la plassa. Els noysson ja
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grans y richs; pero una vella 'Is d i u qu'ls
falta l'aucell que parla, Tarbre que canta y
l'aygua d'or. Se'n va el primer germá y queda encantat, lo meteix el segón; la noya'ls
desencanta y trova las tres cosas. El rey
sense coneixe'ls els afavoria molt fins qu'cn
un dinar l'aucell que parla l i d i u que son
els seus fills.
Un altre variant es la rondalla «L aygua
de la vida». Te potser més incidents iguals
a la de «Las Mil y una nits», pero l'argument está invertit, comensa per la meytat
d'aquell y continua ab el comensament. Es
aixís :
Tres germans y una germana treballant
se fan richs y tenen un palau.Un vell 'Is diu
que'ls faltan: l'aygua de la vida, l'arbre
quals flors donan l'hermosura y l'aucell que
parla. Se'n van á buscarlos els tres germáns
l'un després de l'altre y quedan encantats;
pe'l camí trovan un gegant que'ls guia y'ls
diu qu'han de pujar un alta montanya sense girarse; ells se giran y's tornan pedras
negras; (aixó es igual en la rondalla árabe,
sino que'n lloch del gegant es un'vell qui'ls
guia). La noya h i va y'is desencanta portan tse'n las tres cosas maravellosas. El rey
ho va a veure, y's casa ab la noya Mentre
es a la guerra ella te una nena y després un
nen. La mare d'ell l i envia á dir que ha tingut bestias. El rey l'a treure la seva dona de
casa. La nena la tiran riu avall y la recullen
els seus oncles; el nen ' I matan y l'enterran
y la reyna queda sola en un bosch. A l tornar el rey passa pe'l palau dels germáns de
la seva dona y l'aucell l i diu lo que ha passat. Van á buscar la reyna al bosch y ab l'arbre de l'hermosura torna a ser guapa y el
nen mort torna a viure ab l'aygua de la
vida
Aquesta rondalla a més de la gran semblansa ab r«Historia de duas germanas envejosas d'un altre més petita» al final te i n cidems d altres rondallas. «La comtesa sense
brassos» que també la treuen del palau per
igual causa que en «L'aygua de la vids»; y
t a m b é v é á recordar la vid/i de Genoveva de
Bravant y la Filla del rey d ' H u n g r í a . També hi ha l'incident de que la mare del rey
al manar que matinals dos nens, demana
com a senyal que li portin una ampolleta
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de la seva sanch; com en la rondalla «Na
Magraneia» de Mallorca ( A l c o v e r ) ; en
L'hermosa fillastra» (Maspóns y Labrós),
que fan anar a matar una noyaen cl bosch,
encomanant que'ls portin alguna cosa seva
com a senyal de que han complert lo manat y aixó recorda t a m b é r«Historia dels
princeps Anjiad y Asad» de «Las m i l y una
nits» en que per una falsa acusació el rey fa
anar a matar a dos fills seus en un bosch,
encomanant que -li portin els seus vestits
com a prova de que son morts. Els criats a
qui's fan aquets encárrechsen cap dels casos
matan a ningú; 'n tenen compassió y sols 'Is
deixan abandonats en el bosch.
T a m b é tenen semblansa ab l'«HistOiia de
duas germanas envejosas d'un altre més petita» segons una nota d'En Maspóns y L a b r ó s e n el prólech de la 3.* rerie del Rondallayre, la rondalla popular catalana • Lo
castell d'irás y no hi veuràs» y 0L0 T a r o n ger».
Encara que molt ¡legidas las •Mil \ una
nits» no es p;.s que se'n contin gayres cosas
ni hagin pres, p r ò p i a m e n t parlaftl, carta de

211 clav 5c Uuua
Pobre caseta desolada
buida de plers y d'il-lusionsl
Ta pona sempre veig tancada,
la fosca glaça tos recons.
Ah, quant recordes que t'obries
ab un sohriure pié d'cncant,
y a son albere niu de velzics,
tot era vida y jocs d'infantl
Mes, ara ni una retxillera
deixa entreveure aquell sonrls,
y ningú juga'n ta carrera
7 ningú seu en ton predls.
Quant a l'ivern, la nit glaçava,
el foc senties d'i.na llar
y el d'un amor qu'agombolava
de l'humiiai del ploviscar;
quant xopa'l mur qui te pareda

naturalesa entre nosaltres persa lectura de
vegadas pesada y feixuga ja qu'unas semblan
repetició de les altres; pero aquestas cinch
escullidas y per m i malament comentadas,
son tan bonicas, tan frescas, y de tanta imaginació q u ' avenintse ab l'esperit del nostre poble, be podría ser que s'haguessin
convertit en rondallas catalanas per mes
que llur procedencia primitiva fos en realitat de l'lndia.
De senzills incidents intercalats en la novel-listica popular nostra, se n podrían c i tar molts, aixis com altres rondallas inéditas encara, ó que jo no he pogut veure p u blicadas, com passa ab el i.er volúm d'«El
Kondallayre» agotat fa molt temps.
Per estudis d'aquesta mena es que s'imposa la publicació del tresor rondallistich
català y las traduccións d'aplechs extrangers, sobre tot els que varen estar tan en
voga en l'Edat Mitjana y comensos de la
Moderna, que aixís varen influir en els escriptors y moralistas com en el poble.
JOANA VIDAL TARRAGÓ

filtrant el sostre protector...
Ara't sents buida y tota freda
sense una mica d'escalfor.
Si algú te mira es {ent esterna
qui no s'en dol ni s'en complau
quant veu sens corda ta cisterna,
ta vella porta sense clau...
No més la lluna l'es amiga
que'l besa y plany lon perdut bé,
al· evocar la flama amiga
de lo qu'es ara un trist cenré.
Ella il-lumina tes scmblançes
de solctat y de recort,
vessant demunt tes enyorançes
un suau bàlsam de cònort...
MIQUEL R FERRÀ
Palma de Mallorca, 190S
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ELS HOMENS NO PERDONÉM
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ILANOVETA del plà s'endiumenjavi alegrement. El carré llarch y co tós que mor als
peus del temple sar.t, ni recordansa tenia de las
tristors y quietut de las jornadas hiverncncas,
un alenada de vida 'I despertava y tot resplandia
de llum al reflccsar de las parets blancas; las casas enjoyelladas de ramells de flors y de quant en
quant las gr.rlandas convenidas en archs trion"
fals, unían una y altra banda de carré.
EI temple sant, guayta ó atalaya que vetlla
sempre'l munt de rónegas casas que s'aplcgan
al entorn, dalt del puig amurallai de rocas,altiu,
contemplava com els seus fills preparavan els
bells moments de celebrar la tradicional íesta.
Un sol de mitja tarde,sol de prima era.que petoneja'ls camps y benehieix la plana, poch á poch
feya camí de posta. Un ventitjol sommovia'ls
dos abets que guardavan el portal del temple y
escorrentse lleument leva tintinejar las arcadas de
flors, y voleyava'ls domasos de rovell que s'abocavan per las finestras dc las petitas casas de Vilanoveta del plà.
Olors de genesta, flayra de rosas que, com encens divi s'esparjia per la vila. Corpus bcnehit,
recort de maig, esperansas benauradas d'un isliu
que moriria empengut per los frets de las neus...
Las caras rialleres, els cors alegres, si'l Corpus
es la diada del any qu'els convidava al amor,com
no despenarse'Is humils vilatants per rebre'I
jorn que'ls engrandia rebejantshi—el Corpus que
dura de sol á sol y que tothom el veu fugir trist—
esperansant el nou Corpus que vindrà també
dintre son temps enmitj de pompas y galas de la
bella primavera.
Totas las casas respiravan, es sentia brujitdefesta, el carré s'omplenia de gent de las rodalias
que abandonavan las solitarias masias per agermanar,- y junts postrarse devant de la sagrada
forma qu'en trionf passaria per aquells carrés de
la vila. la sagrada forma, la mateixi que'en nits
de mal temps el sacerd t, abcasantshi, portava
com a únich bàlsam de consol al pobre malalt
que veya en la nit d'insomni la darrera dena del
rosari d'una vida, mes avuy DO h rebrían trist s
acotant llur testa sentint la ferida á l'ánima sino
que ab els ulls alegres y sonrients llabis la veurian passar sublim, hefmost, com reyna en son
trono dessota '1 talam calsc que aplagueria "Is
munts de ginesta y de flors que li llensarian com
besos de primavera al eterna! puresa. Corpus ..
Corpusl... tots te veneran recordantlos, fins el
vellet que mira'l seu sol cami de posta: per Corpus es recorda las bonansas, que las turbonadas
de la vida tenen Novembres per plorarlas Cor-
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pus Christy jbenehit siguis! demunt dels infants
escampas vida, prop dels joves convidas estimar,
vora la familia floreix l'amor, y sobre'ls cabells blanchs que coronan la testa del vells els
revius en un moment tot un passat de joya per
consol y pau de l'ánima [Corpus Christil benchit
siguis.
Al carré sorda remor s'ohia, de dalt a baix dugués fileras de gent s'arreserava á las rónegas-casas d'una y altre banda, tots els ulls miravan el
portal del temple obert de bat a bal, el portal en
quin fons del fons s'hi veya tervola lluminària
del altar...
Sols una casa del bell mitj del carré, apareixia
trista y sola, ni un camell de flors en homenatje,
ni una cara guaytant la festa desde sos finestrals.
Si la porta no hagués sigut oberta, qualsevulga
l'hauria creguda abandonada Un moment, quant
el burjit fou mes gran, sort! una dona'l portal,
mirà la gent y la gent li tornà uiia mirada omplerta de condol, una mirada de llàstima dc las
que cridan una llàgrima als ulls y un ploren
l'ànima. Aquella dona vella tornà encahuarse
totseguit.. y á la inoportuna pregunta d'un fill
de las casss de la rodalia, respongué foscament
una vehina.
—Esa casa del presidari...
Ningú s'escruxi al sentir tal mot, prou sabia
tothom de Vilanoveta l'historia d'aquell nom...
bal. . re , poca cosa: bona dona, gen1, d'apreci
fou un temps, familia benvolg :da y envejable
conducta; la mare, aquella dona vensuda per el
dolor més que per anys, enviudé molt pronte,
di 1 seu curt estat matrimonial dos fills va rebre
en premi, un bon noy y una bona filla al aparent; un dia'ls vehins sapigueren el drama de
dolor que aflejallá la casa, el noy, ja home de
veinticinch anys matà i la germana, la justicia
fou forta encare qu'ell enmudis la defensa, y'l
presiri donaren al ñll que tothom jurà y perjurà qu'cra un fill com cal, no atinant el qué de la
lluvta dolorosa.
Y aquella mare volguda per dos trossos de sas
entranyas, fou abandonada, el poble feu'l buyt
al seu redós, la familia avants numerosa quedà
reduhida á parents que la saludaven de lluny, y
per consol en sa desventura sols trová un temple,
un Críst, á quins peus li demanava clemencia
perqu'ella no comprenia la fraticida Huyta en
dos germans que s" aymavan ab deliri... mes
tothom s'apartava d'ella, al comensos ab resel
mirantse la mare del monstre, després per seguir la nova costum, y'is vint anys dc la malifeta qui entaula conversa ab una dona qu'cs reculli del mon fenise en la soletat que li forjaren
per consol del ànima. El bjn Rector prou l'acon-
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hortava, mes el bon Rector y'l que supli al vellet, no identificantse en la tristesa de la mare,
sols li mostrava'l Ciist per darrer baluan, ahont
lluytan las penas d'aquest mon... bal., res... una
noya de vint anys morta, l'assessi podrintse en
térras africanas y una mare plorant en la soleta!... y'l poble allunyantsen, no escruxintse peiqu'el dolor s'endurix ab el temps, mes mosirant
indiferentment al inoportú curiós la casa del
presidan.
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ra la llum que ofegada per la claror del día, no
podía enllumenar el camí al talem que avensava
yoch á poch com un sol que apunta en un jorn
de primavera. .
Paït avall del carré, oposat al curs de la comitiva, sens mes que per fer camí petjant el tou
de jinesta y rosas, avensava un home alt y ben
plamai, sens fer cabals dels ulls qu' es distreyan
de seguir el curs de la professó per mirarlo à ell,
ell que, importantli poch dels murmulls de desaprovació al seu atreviment, ab pressa cercava
la casa... mirant al lluny la blancor del tàlem y
d'esquiillentas sa mirada buscant la casa dels
seus passats. Home ni jove ni vell, colrat del sol,
portava ayres d'altres ierras y era fill del poble
que petjava, son espiit s'enfortí al reveure una
festa alegre de sa infantesa, l'infante«a soterrada
en aquellas valls y una joventut mona en sa casa
que cercava... Ningú'I coneixia, els vells el miraren foraster, el joves no oblidavan aquella fesomia gens desconeguda y tots els nins el miraven ab certa por, trovantlo mal hoste al petjar altiu, l'endiumenjat trespol del carre de Vilanoveta
del plà.

El cloguer esglesial llensava a quatre vents las
vibrants queixas del metall, la professó sortía...
Un clam brollà de la mas^a, onada que axeicantse trémula s'estrellava'ls murs del temple.
Et vent somovent dolsament las arcadas, voleyaren de nou las garlandas y endomassadas, y
tots els finestrals s'ompliren de gent, tothom mirant al lluny, mirant al primer gonfaló que saludant al poble precedía la comitiva... El sol allunyantse a cada moment... Y al lluny inmóvil
atsurt, fons del teatre, el gegants ciclopes qu'enlayrantse del plà mirava'l poble que recullia en
sa falda com respirava á festa en el gran dia, la
montanya que jermanantse^ ab altre es perdia
No ho estranyava, à ell no "I coneixien, y ell
enllà d'enllà.
per las arrugas de mollas caras conegué amichs
Solsament qu'en el carré una clapa hi habia, d'infantesa y companyons de joventut, de finesal enfront de casa del presidari no s'hi atansava trals prou ne veya que ab sos companys altres
ànima viventa, deixaren que sola lluhis la ver- garlandas hi posaren en jornadas d'amor que sols
gonya, com si al arraserarse en sas parets semi- reviurían en recorts, tristos recorts que à un
sin un baf de sanch... la deixaren sola .. y hau- altre li cridarían la fi de vida y á ell, ell tornava
rian vist que humilment reposava'l munt de altiu com el que més, mirant al temple d' ahont
pedra aculotat del sol com si fos la regina del sortia 'I talem com si d'allí dalt d' aquell turonet
carré, perquè las casas del carré eian blancas y es rentería las mans mostrant la justícia devant
respiravan joventut, mentres qu'ella, negre per d'un poble...
els anys, sola y abandonada, servaba la vellesa y
Arriva al enfront de casa, al veurela sola y
com la vellesa parla de soletat, la joventut ne fu- abandonada camí obert petjantla trionfalment, es
gia per riure y viure, mes d'aprop ó de lluny li jirà'l poble per somriure amargament y al entrar
prestavan acullida, d'aprop ó de lluny sentisin dins la casa senti el fret dins 1' ànima, tremolà
enveja de no poder restar quietas y solitarias com com un malvat, y quant ab el cos d' una mare
la dolsa son del temps que fou.
esirenyé el seu omplert de dolor y sel d' estimar,
La professó avensava, devallaren l'escalinata, unas quanias llàgrimas anegaren els ulls.
la creu parroquial sorti del temple, nova salutaUna onada ins'é'gura aletejà amunt y avall del
ció d'un poble, picaments de mans que prompte carré, tothom conegué al hoste vejentlo cercar
es fengueren al espay, nova alenada de Corpus la casa... y sordament tothom repetí la salutaper la flayra de la genesta qu'encatifava 'I carré, ció:
catifa que ningú petjava per no airevirse á pro—El presidari... el presidari!... anavan dihent
fanar la puresa.que sols el talem nupcial trion- els que uns moments avants reyan contents m i falment petjaria...
rant la professó que avensava.
Sortia 'I talem... y alashoras esclalá 1'entusiasAquesta s'escorria silensiosa, quieta... ningú
me. El lalom t mvolcallat d'una fumerola que va riure mes, tothom s'entristi com si la desvenjoganera s'enduhia 'I entorn. Las campanas tura hagués caygut demunt de la gran festa d.'abrandaren de ferm; à jaure ab el tou dejinesia mor...
dels finestrals llensaren munt de clavells y de roTothom tenia la mirada à la rònega casa... y
sas .. La professó s'escorría quieta y solemne, la la comitiva'l passarhi feya com sos germans del
restillera d'acompanyants mostravan bras enlay- poble. .

ART

Quant s'apropà la custodia Acetaren genolls
en terra. El saceidot que ohi la crida que s'escampà per el poble, espargia son mirar y mitjobría'ls llabis com si'ls digués paternalment en
nom del quina forma sagrada duya abrasantshi ..
—Perdoneu... com jo perdono.
Y quant fou devant de la casa, la casualitat feu que cambiessin els portadors de
talem, y menires tant al portal apareixia 'I
repatriat y U m re que queyan de gonolls plorant com nins de mamella, plorant y mirant la
terra quina alenada era bàlsam qu'els arrivaba
dins l'ànima... y'l sacerdot allargà so i ulls, dols
esguart del home que murmullava un prech de
amor, de pau benaurada que sagellésson comeos
en la diada del Corpus, la festa gran de la vila, la
festa qu'en ella s'hi envolcallava'l recon d'una
Semana Santa ab el de las Pasquas, el sacerdot
allargà son mirar vers el desvemurat que la testa
acotava penedit quissap, remordint la conciencia,
mort de l'espiació que sufria, mes com si fos m i racle de Deu, enlayrá sa testa y'ii seus ulls crehuaren ab els del sacerdot que murmullava uns
mots que sols el penitent comprenia.
—Te perdono...
Ni la soletat del cementir guarda tan silenci
com el que segui á la professó, ni un crit, ni una
remor de gent que parlés. No's sentia res.., semblava que l'alegre festa fou convertida en tétrica
comitiva qu'els envolcallés la pena y'l dolor... Y
aquella seguia son curs poch á poch com si en
contes de fer camí de gloria cerquessin un Calvari y sols per acallar la maldat llensavan munt
de genesta y de rosas exalan i un xiscle al fer
companyia'l tou de catifa qu'emsntellava'l carré.
El presidari y sa mare entraren dins sa casa,
tothom mirà com es tancava la porta per amagar
las dugués misteriosas personas que allí s'ostatjavan... mes ningú digué res... perqué la professó entrava de nou al temple obert de bat á bat,
perqué tothom de sos casals contemplessin la ceremonia de posar Nostre Senyor en el trono del
altar.
El sol apaga'l darrer raitj que tervolament feja
brillejar la púrpra y la blancor del tálem. El sol
s'amagá darrera la carena.,, y alli'l lluny del
lluny es veya l'aurea corona de la posta del día.
Desprès... caygueren els archs tiionfals demunt del tou de ginesta y esfulladas flors... altres
anys duravan las arcadas fins qu'el sol crcmantlas
las feya caure, enguany els vilatans, obehint consigna, feren a trossos las pompas y galas en que
enjoyellavan la festa de pau y d'amor.
Desprès tothom de xiu-xiu comentà la tornada
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del presidari. . tot en silenci .. no mancant l'irónica rialleta y comentari del plor y del gonollarse y casi tots... tots no comprenían perqué la mare reculli al que per ella sois podía veure en ell
un bon, la'assessi d'una filia... com si'l cord'una
mare, com si aquella dona ignocenta que tothom
va fujir del aprop fentli'l buyt al entorn, amargant la pena y maianli'l consol, com si aquella
dona no había de tenir cor per el que dugué dins
las entranyas. Un poble no perdona may, oblida
polser, mes una mare si que perdona y mes si'l
fill altiu la cerca per mostrarli'ls sufriments d'un
desterro... Ja vindria'l jorn de fujir del poble...
mes avants rentar la rònega casa que á la vellesa
batejaren ab tal vrilat, no en si perquè misteriosa
s'acullla l'ignocencia.
El poble reposà. La nit regnava. Quietut per
arreu. Un cant d'aucell enmitj la soletat. Alguna finestreta reynanli la llum... Y d'aquell jorn
de gran festa, una flayra de flor, olor de primavera envolca lava la vila, alenada de festa encara
recullía'l vént que dolsament gronxava'ls dos
abets guaytas del temple, del temple qu'en la bonansa de nit de lluna demunt del puig amuralla! vetllava com pastor prop la remada mentres
dormia la gent de Vilanoveta del plà.
Alsdosdiasde l'arrivada,la mare nodeixà'l llit.
L'impresió fou forta, cop fatal per una ànima
que esperanfà vinticinch anys la tornada del fill.
Prou esperava'lmoment... mes no creya que la
ferís de plé refent la lluyta d'aquell drama del
dolor. Novas del presiri li deyan el jorn d'arrivada... y arrivà per fi l'espatriat, mes la mare no
digué borrall de lo que passà ni feu provatures
d'engranar conversa per caure de tort ó de dret à
la narració tràgica, al silenci en que's soterrà'l
seu fill devant del tribunal de la justicia. El fill
al retorn, al primer Deu te guart contra sos brassos estrenyé aquella testa blanca per el pes dels
anys, omplí de beros l'arrugada front y'n plorallas articulejà feble suplicativament.
—Mare meval...
Mes no esplicà res, en el silenci guardava j o ventut morta en ierras africanas... solsament la
mare que veya'l semblant perdut de color, caras
-sens gaitas, el cap caygut sobre'l pit, posat corvo
no veya rostre del home alt, sapat, plé d'espatllas
y de mirada viva y penetrant, no com la que suplí aquesta en dos ullets que parpallejavan com
si dins seu sentís unas forsas que s'acabavan, una
vida qu'es perdia...
—No't trovas bé...
—Poch temps per tornar com avants...
La mare no preguntà. El fill clucà'ls ulls ¡pobre marel que habla sufert, mes ell també había
sufert, perqu'ell no era un malvat, ell fou el but-
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xi d'una germana, ell com unich home d'aquella
casa hereu del nom d'uns passats, había de guardaria., y per el bon nom, en un esclat de passió
bestial que duyem sempre amagat dins la bondat
de la persona, s'habia llensat al abim.. habia
mort no á una germana sino á iot el bon nom
d'una familia qu'ell creya salvar tallant de socaarrel el mal que s'aferrar».
Y. L. BPICHS QUINTANA.
(Continuará).

IB bèo
Ab un bòs d'excels amor
ha volgut ma ben aymada,
fer reflorir en mon cor
el roser dels somnis d'or
de ma joventut passada.
Mes son bes, aquell dols bès,
de tant mon com mon cor es,
ab mon cor rès hi podia...
jCor qu'ha mort, may mès, may mès,
ni creu, ni sent, ni somnia!
J. OLIVA BRIDGMAN

. LA VIUDA
Tota ella era un misteri, ningú la coneixia. T o t h o m li deya la viuda.
Del mitg la negror de las robas que c u brían son cós anèmich, un jorn ne vegi
brollar la blancor d'una anima senzilla,
quina a n á desgranantne una á una totas
las asprors de la seuha vida.
Sols jo, pugui apreciar ab toia sa fos< a, los
sentiments grandiosos d'aquella infelis
criatura que 1 poble tant murmurava.
Poch l i calia enrahonarme gayre pera
convencerme de lo que deya. Los ullets,
experts y petits, encofurnats en el de llurs
concas, y sas gaitas esgrogueídas, soleadas
per dos grans llagrimalls, per quins las
llágrimas hi degueren en un temps correr
bullentas, deyan bé prou d'una manera
certa, quan agre havia estat la seuha j o ventut.
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A mida que la seva conversa s'anava endinzant mes y mes en son passat, aquells
ullets expens y menuts se bellugavan i n quiets d'assí d'allà, llensant llambregadas
que ferian cl cor.
A voltas al anarsen á escapar sas paraulas sinceras, quedavan borradas per dos
rengles de dents blancas, quinas espategueijant, semblava com si pugnessin pera deixar sortir tanta y tanta de miseria.
Sola, ben sola, lalta de salud, havia quedat al món abuna criatureta de dos mesos.
T i n g u é que donarlo á dida, ja que sos pits
ressechs se negavan á alletar aquell angelet rós De la seua vida era aixó lo mes
dolç; de las amargors, aquesta era la mes
bona. En aquell lillet de dos nusos, hi veya la pobre, la sjva esperança, lo seu consol, ell la feya oblidar de l abandonoen que
la tenían los de casa seva; aquell reyetó de
sas entranyas apagava tot l'odi que l i portavan al poble; per ell, res mes que per ell
fins estava á punt d'anar á ceicár almoyna
de pona en porta. ¿Pero vè, q u i ni faría
de caritat á n'aquella pobre? Sentía en sas
oiellas el seguit martelleig d'un Deu-ni d ó .
¡¡Treballü ¿peró ahont trovarlo? ¡si t o l el
poble ho deya que aquella viuda era una
mala dona! tothom ho escampava . ..
¡Que'n feya de llàstima! Sempre cap-cota,
atuhida per las miradas de las ahres donas
que suposavan saberlhi la vida, endevinarIhi el misteri.
¡PobretalPoch sabia ahon dirigirseAquell
Cel blan, tant seré y rialler, ben borrat per
ellà. Sols la terra carinyosa obrintsclhi de
mica en mica l'esperava ab ansia pera esborrarlhi aquella falta d'haver estimat tant.
FRANCISCO X . VERGÉS
Torelló—Novembre—I9O5.
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TITELLADAS
Titell-*s semblan d« tan n-alaltissos —No hem plau la caricatura de ifcsproporcions apaissadas.si no la re intelectual, i r á .
gica.aloAubreayBearjley. Aix s
la s nto pero...

I
—Aneusen, germans y mare, que jo y ma
filia volém estar soletas.
— Mare, no n'estém prou de solas en eix
mon?
— Has escrit a ton pare?
—Tinch de ferho.
— Q u é l'anyoras?
(Contenintse per no entristiria)
—No pas estant ab íúl
— F i l i a l lilla de mas entranyas, per q u è
ploras?
(Abdugas ploran. Aprés la ma
re com si despertés d'un somni,
diu:)
—Que fem? Quc'ns ha passat?
—Deixeu que ab lo meu mocador aixugui
vostres llàgrimas.
(Après las mans de la 'filla
descansan sabre'ls genolls de la
mare)
—Viviam felissas y aixi viuriam si no estigués malalta.
A h ! com el recordo aquell comiat, al partir per vindré en^ aquel sanatori! Llavors
Lluis, ton pare, plorà. May l'habia vist
ploiar.
—Si, mare. Y d'el comiat dels germans
no t'en rtcordas?
Ay, sí! No comprench com vaig poder
deixar a Josefina! Com patia, pobreta, enamorada sens ser corresposta!.. Y aquell
«adeu» Llavors volia cridar y plorar desaforadament, pero el coll va ennuarsem, y
ni crits ni plors van ser possibles!
—Mare'... mare meva, que tens? Asistencia! auxili!
II
—No, soldat; no't crech. Sols creure mos
ulls. A la patria sacrifiqueu la vida y sou
capassos de sacrificarli l'honra.
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—Aturat, egoista!
— A h ! a l'amor de mare anomenas egoista? Mira; mos tres fills que son a la guerra
y cua! sort ignoro perqué tú ' t negas a n o tificármela; los fills de mas entranyas, referent a ells m'han despullat de tota mena
d'egoisme, y per xo quan en mi surgeig la
mare, res m'estemordeix y soch com lleona
i n d ó m i t a , com una fera cuan defensa sos
cadells; que tots els sers racionals e irracionals, al ser mare son lo mateix! Ya veus si
li deus a la teva: á t e n m e . Fesho per ella
que't juro t'ho agrairà!
(Plora: lo soldat plora també y
aixó es per ella una dolorosa revelació )
111
L'antich saha-taulells enriquit are, si el
veig de lluny, hem sembla no molt lleig
pro ruinament vestit; desde la vora, ¡quina
sorpresa la meva! noto que vesteix vaiiosameat y qu'es lletgíssim.
IV
(Dos personatjcs que al declinar
el jorn retornan del cementiri)
—Com vostè veu, es una visió fantasmagoiica, una escena muda que guardo maravellosament gravada en lo meu cor.
—Pro vostè l'ha exagerará, la c o m p o r tará, que diguéssim.
—No, no; no hi ha ni un sol borrall de
ma cullita.
—Es cert.
-Sil
—¡Oh!—ho crech, donchs;—don la coincidencia. . ¡Dirías que es sobrenatural! Y,
jo, fins are, incrèdul, m'en había rigut d'aquesias cosas!
(Es posseit per la superstició.
L a Jeconda superstició, mare de
tan prodigiosas /aulas.)

—En somnis se l i apareix la qu'ell va assessinar sumintla en la miseria. L i digueren que morí ab el rostre demacrat, pálit,
sinestre y somniant, fa esforsos per no véu-

i6

ART

reli el rostre: l i guayta els peus.—Ab lo més
m í n i m en te prou per reconéixela.—Ella,
sobtadament se l i tira als brassos; té el rostre fresch y h e r m ó s , y ab sos vermells llavis
el besa ardentment. |Quina angoixa la d'ell!
¡Qué n'es de dolorós un bes de víclimal
VI
Pierrot y Colombina. ¡Ja, ja! Habentse
comunicat abdós los sentiments de llurs
á n i m a s , arribaren al lloch de despedirse.
Ho feren ab els ulls rublcrts de ¡lágrimas
dc goig y pena, sentintse lligats per forts e
indisolubles llassos. A l separarse, teren un
son ris semi ganyota.
Colombina es ella de cara cual
blancor apar de pètals dc l l i r i : son rostre
dirías un l l i r i en flor que ie per tija son esbellíssitn coll. Pierrot, poseeix en los ulls la
negror vertiginosa dels abims... Se sepaiaren sens exalar un mot; ab un somrís semiganyola
VII
—Per Deul nostras paraulas semblin d'un
agonitsantl
(Neganlse en ¡lágrimas, somriuhen amargament els ulls de la moribonda )
VIII
(Dintre el cotxe del que torna
de enterrar s ^n germà Perdisíreur'l li preguntan.)
—Sab quin'hora es?
—Prou... A h ! tinch el relotje parat: no
me'n vaig recordar dc darlí corda, cosa que
encare no había oblidat máyl
(Comprenent el trdgich desordre d'aquest home que te els ulls
escaldats de plorar.J

—Ves al piano, y toca quelcom alegre
que l'alegri.
— ¡Ay p r o u l Toca quelcom ben trist,
donchs lo alegre m"entr¡8teix encare més!
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(A bordo)
¡Crída'll are que m'hasarruinat hem deixas! A l menys avants d'anarten canta, puig
vull conservar el recort de ta veu dolsa.
—¿Qui acompanyarà mon cant?
—¡El marí el mar implacable com la fatalitat! Y jo creuré ab la sirena.
XI
—Guayta, esposa, mon cap blanch com
la neu, ensemps que ardent com brasa encesa. . Mon cap que haallotjat no pocasvoltas pensaments criminals. | A h , caiguts de
lo més alt a lo més baix, palau tinguérem ab
onze servents y ens trovém reduits á la miseria..: Esposa, lo teu consol m'es necesari.
—No puch darte consol puig fa temps
l'he perdut... T o t m'es causa de tristor,
fins el naixement de nostre darrer fill nascut en la miseria. ¡Quin contrast ab el n a i xement de la noya! llavors tot lo palau
s'esberlaba de goig: la joia fluía caudalosa arreu, arreu. Tots naltres iradiabam
alegria: Digueras q u ' h a b í a nat lo fill de
Deu!
— fY cuan emigrarem! A l arribar en aquel
mesquí desterro, eram lo blanch de tolas
las miradas; els homens guaíiaban de
reüll, ab mal disimulat apocament; las donas de fil a fit, devorant nostra filla ab la
mirada. Son cabell r o s , los seus ulls
blaus
Mirábanla en sos moviments a r m ó n i c h s
que no vegeren jamay y duptaban de si estaban despenas o somniaban.
¡Pobre filla benvolguda, encare cs lo mateix! ¡Esposa, dónam un xich de llum que
yo la cerco; el m é s nimi consol.
—No puch, car nostre estat cs el mateix;
som la imaijo vivent de la desgracia.
—¡Observa eix ametller en flor!
(Posa ¡a ma en ¡a soca y el
arbre queda despullat de flors; li
cauen totas.)
¡Ah, àh! l'he local y ha quedat desflorit
ab llurs ramas horriblemenl desoladas! Lo
mateix ens ha passat a naltres; al tocans
la desgracia, hem quedat en sense ni una
flor!
EMILI DE RIQUER.
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L'AMOR QUI PASSA
CANÇÓ

Eren al jardí les dues amigues.
(L'Angel del Amor jugava amb oniguesj
Diu la més hermosa: Cullim un clavell...
( 1 van esfullar-lo sense pensà en e\\.)
El jardí va plò de cants i rialles.
(L'Angel del Amor juga a cndavinalles J
Diu la més senzilla: L'Amor, quan vindrà?
fLes dues amigues no el veuen pas-A
Va crehuà el cel blau un vol d'aur«netes.
fL'Angel del Amor tirava sagetesj
L'una diu a l'altre.-Vindrá... no se quant ..
fLes dues amigues ja no riuen tantj
Eren al jardí soles, totes soles...
fL'Angel del Amor ovría coróles.^
Diu la més hermosa: Pot'scr va passà...
Diu la més senzilla: Ja no tornaràl
Resen llargament un rès d'anyorança.
fL'Angel del Amor riu i va allunyant-se.;
Les dues amigues calien... Tenen pó,
s'acosten els llavis i es fan un petó.
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VENÈCIA DEL PINTOR
WHISTLER
Artiven queixes llunyanes,
s'esborren les clarianes
i llumena cl primer far.
La gòndola crchua'l mar.
Sota de la boira cxtesa,
en somni, la ciutat resa
à un perfum qui no se sent.
I anyora'l refinament
Venècia, la noble Dama,
no perdrà cap lligacama
ensajant el minuél.
Whistler també s'ensomnía
i encare fa c* rtcsía
com en el seglt disset.

P. PRAT JABALLI

FRAGMENT DEL "VIATJE
PEL HARZ" DE HENRICH
HEINE.
Sortia'l sol. Les boyras anaven fugint com
les fantasmasal tercer cocaracot dclgall.Tornava a empendre l cami montanya amunt
y montanya avall, y ai devant meu penjava'l bell sol illuminant sempre noves belleses. L'esperit de la montanya m'afavoria
visiblement, prou ho deuria saber qu'un
home poeta sap contar cosesmolt boniques,

y aquell mati'm deixà vaure'l seu Harzcom
de segur no tothom l'ha vist Mes t a m b é a
mi'm vegeu cl Harz com poques persones
m'hagin pogut veure, cn mes pestanyes hi
lluihen perles tan precioses com en l'herbey de la vall.
Rosada d'amor humitejava mes galtes.els
abets remorosos me comprenien , llurs
branques se separaven, se gronxaven amut
yavall com persones mudes qui ab les mans
demostren llur alegria, y allà'l lluny s'oía
un so maravellosamcnt misteriós, com tocs
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mon cap regi |hi jeu mes toul
de campana d'una iglesia perduda en mitj
del bosch D i u q u a i x ó son les esquelles dels
y entre milj de ses pestanyes
remats que en el Harz tenen eix to tan Agramon reyalme inméns s'hi encloul"
dable, pur y argentí.
Per l'alsaria del sol havia de ser mitj lia
Ens despedirem com bons amics, y alegre
quan topava ab un d'aqueixos remats, y ' I
vaig torn ir a pujar montanya amunt. Poch
pastor un m i n y ó ros rialler, va dirme que va trigar a rebrem un bosch d'abets als com
l'alia montanya a quin peu jo'm trovava, el cel per quins en tots sentits sento un gran
era "I vell y universalment nomenat Broc- respecte. Perqué a n'aquoixos abres els ha
ken. Molles hores al voltani no hi ha costat molt de créixer, y en l l u r juventut
cap casa, y vaix estar ben conten', de que han tingut de passar molts trevalls. En
aquell minyó'm convidés a menjar ab ell
aquest lloch la montanya está tot ella semEns asseguérem a un dinar composat de pa
brada de j-nns blocs de granel, y la major
y formatje; els xayets atrapaven les engrupart dels abres tingueren d'entortilkgar o
nes de pa, les xamoses vaqueies blanques destrom passar ab llursarrels eixes pedres, y
saltaven al voltant nostre, y feyen dringar
buscar penosament lo sol d'ahont poguer
joganeres llurs esquelles, y'ns reyen ab llurs xucl r llur aWmffht. Aquí y alli hi ha pe
ulls grossos y alegres. Menjarem com uns dres I una a sobre del alire formant com un
reys; principalment mon anfiírió'm va semportal, y al cim d elies hi ha'ls abres estib l a r a n rey de debó, y ja que fins avuy es rant per sobre d'aquella portalada de pel'únic rey qui m'ha donat pa, vull t a m b é dres llurs arrels nues, no tocant a terra fins
cantarlo regiament.
al peu de la mateixa, de manera que sembla que creixin penjats en l'ayre
Sobre ven turó per trono
Y no obstant y aixó, se sont enlairat fins
es un rey el noy pastor,
a'n aquella alsaria imponent, y, com emy es el sol demunt sa testa
paltats a les pedres en llurs arrels empresola pesant corona d'or.
nades, están més ferms que llurs panxa-contents de colegues en el manyac sol de la terCortesáns lluhint creu roja
ra baixa
te a sos peus nys falaguers,
Axis mateix están en !a vida aquells grans
y'ls badclls qu' entorn passejen
homes
qui sols a copia de vencer primerenrumbejant, son caballers.
ques trabes y obstacles, han arribat a enforEls cabrits juglars figuren,
tirse y afermarse. Per les branques dels
y Ics vaques y aucellets
abets s'hi enfilaven els esquirols, y per sota
s hi passejaven els grochs cervos.
fan de música de cambra
Quant veix un d'aqueixos animalets tan
ab llurs nangs y refilets.
xamosos y nobles, no comprench que perY son cants y drings tan dolsos,
sonas educades puguin trobar gust a persey tan dolsos els murmulls
guirlos y matarlos. Una bestiola J'aqueixes
de pinedes y salts d'ayga,
fou més compasiva que'ls homes y va l l i u que'l bon rey hi ac'uca'ls ulls.
rar a Santa Genoveva del sofriment que la
Mcntres dorm el gobern mena
consumía
son ministre, aquell masii
Riallers penetraven els raigs del sol pel
quins lladrucs ferrenys ressonen
mitj de la atapaída verdor deis abéis Las
arrels dels abres formaven una escala natules valls lluny fent retrunyir.
ral. Arreu banchs de simolsa; donchs les
Badallant el rey remuga:
pedres, com coixins de vellut vert clar son
•El regnar iy qu'es pesatl
cubertes de les més belles varietats de s i ayljToldrla ser ja á casa
molsa. Agradable fresca y somniós remo
de ma regina al costatl"
reix de fonts. De lant en tant es veu sortir
clara
com l'argent l'ayga de dessota les pe"Dejma regina entre'ls brassos
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dres y saltar per les nues arrels dels dbres.
Un s'ajup envers eix irasvals, y l i sembla
escoltar la misteriosa historia de la formació de les plantes, y ' l palpitar sossegat del
cor de la montanya.
En alguns llochs surt ab més forsa l'aygua
entre mitj de les pedres y arrels, en petitas cascades. Quin bo hi fa de s ures a la
vora! Es sent uns murmulls y remoreitjs;
mes agradosos! els aucells canten trencades
tonades de melangia, els àbres xiuxiuejcn
com ab m i l llengües de noyes, com ab m i l
ulls de noyes ens miren les exiranyes flors
de la montanya, elles extenen vers nosaltres llurs fulles maravelloses, amples, capritxosament ondudes, joganers y niovedisos lluen d'aqui y d'allá'ls alegres raigs del
sol, les tendres herbctcs se conten entre
elles verdes rondalles, sembla que tot s i gui encantat, el misteri y l'intimat regnen
un antic somni pren vida, apareix l'armada—ay, que deprcssa torna a desaparèixer!
Per la traducció
J.JORDÀ Y VINARDELL.

UNA VIDA
De cos feble esllanguit, amb un cervell
somniador, místich y tot éll tranquil; caycnt agenollat a cada moment en éxtasis.
A l t , prim, de rostre ovalat, blanch, els ulls
sempre baixos, amagats per les parpelles
morades, ornats en grácil corva per les ccycs fosques.
Era un solitari per enlayrarse en celiques
visions; rebutjava el Iang dc la vida per
acostarse més a l'ideal deifích; martirisantse
ab penitencies y silicis per anorrear la materia y enlluhernarse ab els resplandors aureolats d'una corona de mártir. Tenia el
cor tan gran, tan dominador de totes les
seves forses que en ell no hi germinaven les
idees, sadollat com estava pels sentiments.
Era un desitg trionfant de tot el de ésser
atravessat en crudel ferida per les set espapascs dels dolors que l'imatge d'una verge
endolada, plorosa, tenia clavades en son
pit. Y devant d'ella en l'oratori del silenci
els rajols frets y blancs, hont la l l u m entrava esmonuhida pels finestrals de colors
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besant son rostre esgroguchit resava sempre, els llavis tremolosos, el cos doblcgantse
poch a poch fins que tocava de front en
terra.
111 uminades pels ciris de flama groga les
imatges inmóvils dels sants apòstols, les
figures incorporias dels màrtirs troseijats
en horribl.s mutilacions, les santes blanques, les verges tristes esposes del únich
Espòs, totes giraven sos u'ls vers el Crist
despullat, sagnantes les ferides, oberts els
brassos, clavades les mans amb els dits estiráis en el darrer torment, t l cap caygut
sobre l'espatlla, els llavis oberts en la séptima paraula santa, els cabells negres, llargs,
penjant suaument sobre el pit ample de
moribond.
Ell parlava ab el Crist, en llargues converses intimes evocant les jornades d'un
paradís futur. Besava humilment sos peus
y tocava sos genolls dolonts per infiltrarse
en ses venes la sang amoratada dc les ferides
obertes...
Fugi de casa seva y escrigué desde el colegí de novicis. La carta era trista, explicava
com se senti cridat per avisos divins de que
complis la voluntat omnipotent. Enviava
l'adeu al mon, als seus pares, als germans,
pregant que may mes se recordessin de son
nom y firmava ab l'adoptat al entrar a la
santa casa. Y ja no va escriurer mes a n i n gú Abstret en si mateix, esperava la desUiurança; martirisava mes son cos: ses virtuts y penitencies, sos sentiments de pietat
eran mostrats pels superiors com un espill
d'exemples hon debian apendrer els altres
novicis.

Agenollat sobre les lloses sepulcrals de la
capella freda y deserta del colegi; amb el
llibre de devoció obert a les mans. passava
les hores resant fervorós Els èxtasis que al
oratori de casa seva experimentava es feyan
mes sovinteijadors, y la feblesa de son cos
creixia corsecantlo, afinantlo. A voltes dins
la capella queya estirat en terra en una c r i sis nirviosa de la que retornava concentrant
son esperit exaltat en noves visions hiperestesiadores El trobavan vestit dc negre sobre
una tomba d'un vell religiós, y l'alsavan
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reanimantlo y éll tornava del desmai fugint
a la celda per comensar altre volta el rosari
infinit de ses oracions íntimes als peus d'un
Crist d'ivori, unich recort conservat de sa
familia. Besava sos peus y les llagues dels
genolls y ab llàgrimes ardentes l'abrassava
estrenyentlo contra son pit com si volgués
confondrer sa carn ab l'anima del Crucificat.
En un llibre que sempre portava amb ell
escrivia unes meditacions que rellegia iransfigurantse. Tota son anima J i i era vivent
en aquelles pàgines, úniques confidentes
de sos éxtasis y visions espirituals; n i un
mot recordava les coses moadials y les
paraules semblaven triades per cantar a
Deu y els sants augusts en versos ultraterrens. Cada jorn escrivia una oració, una
poesía, una confidencia del estat de la seva
anima enamorada de tot lo celestial, de les
virtuts de perfecció y humiliat, dels somnis castes y els deliquis viscuts en el misticisme. Y aquelles pàgines eren com un r o sari de la vida espiritual, dels ideals colloquis d'un jove qu'es moria pausadament,
destruhint la carn amb suplicis; que v o l guent viurer mes qu'els altres s'aniquilava
ab un refinament misterios, exaltador del
anima, deprimidor del cos.
Y aquell cor quo es feya dominador esperava cada dia amb mes ansia la dolorosa
llanssada que l'obris y fes vessar la sang
vermella sobre el negre vestit y clourer els
ulls sempre baixos mirant a terra en la h u miliat. Les crisis nirvioses es repetían mes
sovint en els éxtasis continuats. Queya sobre les llosses de l'iglesia freda y deserta,
mentre l'imatge nua del Crisi plena de feridas sagnoses, y les dels sants endolats, de
les verges pJoroses es perdían en els altars
foscos d'hont la claror groga dels ciris no
conseguía esbargir les ombres.

La agonia fou llarga; la vida s'apagava
tremolant com Ics llànties de la capella
Morí com un sani; son darrer petó, un
petó llarg ple d'amor fou pel Crisi d'ivori
que l i acosta als llavis son director esperitual. Sos ulls s'aclucaren, y son anima fugi
del cos que resta estirat, blanc amb els ulls
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fondos, els llavis entreoberts, les mans primes, els dits llargs y punxaguts. L I vestiren
de negre per posarlo sobre el l l i t , les mans
lligades per uns rosaris y sobre el pit el
Crisi aymat Cualre ciris cremaven en canalobresde ferro forjat Y sos companys novicis y els superiors es rellevaren per v e l llarlo, agenollats, resant en el llibre de
difunts. L'endemà l'enterraren. Com una
professò endolada desfilaren els novicis amb
ciris a les mans caminant calmosos. Els superiors cantaven amb veu trista el «De Profundis». Y el mort sobre un bayart cobert
amb draps negres de franjes blanques fou
passat pel jardí sote els arbres centenaris
que en la calma del jorn ni removien les
fulles. Passaren sola els desmais de quines
branques caygudes fins a terra plovien f u lles mories sobre la caixa Donaren una volta al jardí caminant pausadament com si
s'arrosseguin, aturantse per resar sobre el
fèretre del ditunt. Y arrivaren al sagrat lloc
4iont repossaven els novicis: flors primerenques arrencades de la vida quan el' pètals
comensaven a exibir els riallers colors de
jovenessa.
Apropd'un xiprer alt y cónich,fosch y trist
el soterraren, clavanti una creu de lusta. Y
la professò Ilarga y endolada es va perdrers
entre els arbres, lot cantant les darreres
pregaries; entraren dintre eleolegi y ressonaren per les sales les veus qu'entonaren
l'ofici del difunt que reposava en el clòs del
silenci.
La familia ho sapigué per una carta lacónica h o n l s'hi afegían consols y es demanaven oracions.
Y lots els diaris, jorns després portaren
l'esquela fúnebre, omplint mitja plana amb
una creu negra y una corona de pasioneres
envoltant el marc. El nom del jo\e era escrit amb Metras fosques y deya com morí devotamenl en el convent de novicis. Y la família desconsolada demanava una oració
pel difunt.
Era tol lo que podien fer. Una vida era
passada per la ierre esperant altres videsgerminadores. U n místic era oblidat pero la
Vida era encar feconda.
OCTAVI

PELL CUFFÍ
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la Selva del 6vaal
L ' A B E T DE L A C A R I T A T
Abet de la Caritat,
tot pujant el quer sens fi
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Fores creu, mes ja tes branques
s'inclinaren dolsament;
ta duresa primitiva
amollia un Deu morent.
D'allavors pels homes febles

benaventurat qui 1* trova

y cansats de tant lluyià

a la vora de! camíl

tens les branques compadides

Tens la noble fortalesa

y allargantse com la m à .

y la santa quïetut;
duen or les teues gomes,

JOSEPH

CARNER

tes rebines la salut.
Pïadosament t'enlayres
Abet de la Caritat
dels rocàms de penitencia
y les neu1; de castedat.

ELS TRES SACHS
Contan qu'a la etat mitja era molt popular la dita de que per tenir un plet es necesitavan inpresindiblement tres sachs.
Un de plata, un de papers y un de paciencia.
Y ves com son las cosas, actualment encare s'han de menester si be que, si en lloch
de u n , se'n poden tenir dos per cada cosa;
mellor.
Ja que parlém del sach ens ve á la memoria; que una vegada vàrem llegir en un
llibre que aquesta cosa s'anomena igual en
tots els idiomas, de manera que 's d i u :
Sak; en hebreu, caldeu y turch.
Sakkos; en grech.
Saccus; en llati.
Sakk; en gotch.
Sac; en celtich, francés y anglo- saxó.
Sack; en inglés, alemany, danés y belga.
Sueco; en italià.
Saco; en castellà; y
Sach: en català.
La causa de ser aixis, quina es? dirán;
donchs ja 'ls ho explicaré.
Quan feyan la Torre de Babel, va sueseir
alio de las Menguas, que tot d'una se varen

posar á enrahonar diferents idiomas, semblant un Mercat de Cala/, y al dividirse y
marxar l'un per virondom, l'altre per virondera, tots se varen endur un Sach, y com
tothom ho va anomenar per un igual, vetaqui que 's va escampà pe '1 mon, y encare
dura.
A.

CAPMANY

C R Ó N I C A D' A R T
SALÓ P A R É S
No poden exclamarse aquest hivern els
aficionats a la pintura, puig de tal manera
s'han suecchit las exposicións, que de molt
poch temps a n'aquesta part, hem pogut admirar a Can Parés, a artistas com en R i quer, en Ros y Güell, en Sebastià Junyent,
en Latireá Barran, en Larraga, en T a m b u r i n i , en T h o r n y molt altres.
En la actualitat la Sociedad Artística y
Literaria de Cataluña hi celebra una exposició, que si bé no es lo nodrida que era de
esperar, es molt digna d'esser visitada.
Els Urgell (pare y fill) son els que major
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nombre de cuadros hi cxposan. En Modest
Urgell ademes de lo de sempre, hi té una
coleccióde notas forsa simpáticas.
De'n Ricart Urgell lo mes notable a n'el
nostre concepte, son els caps d'estudi. En
alguna de las demés obras que exposa ens
recorda la manera dc ler d'un altre artista
català, bastant discutit en el camp del A r t .
En Brull ab sas donas espirituals ens i m presiona fondament.
T a m b é produehixen simpática impresió
las telas den T a m b u r i . i i .
Els paisatjes den Galwey confirman un
cop mes, que son autor es un enamorat de
la naturalesa.
En Tolosa molt just, tant en los paisatjes
com en las flors.
Bé en Cortés y Riera.
L'interior que presenta en Bonaventura
Casas, ab tot y ésser de reduhidas dimensions, dona idea justa de lo molt que podria
donar de si d i t artista. Llàstima que ( i g norém per quin motiu), la seva firma apenas figuri en cap exposició.
T a m b é hi figuran: un cuadro den Soler
de Us Casas, d'asnmpto simbólich, y un
altre den M . Fuster.
No recordem de moment cap mes altre
firma, pro las esmentadas son suficients
pera que la exposició sigui digna de la Societat que l'ha organisada.
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nals la tenen publicada, per cert que l i donan un caycnt mes sentimental t C a n s ó
nova» es molt dolenta la lletra, que sens
dupte es moderna, m o l l moderna; la tonada te un cayent popular gens desagradable
¿no podría ser qu'els del poble haguessin
enjiponat en aquella tonada, aquella lletra
tant dolenta? «Las ninas de C a m p r o d o n »
es molt bonica, esayrosa la lletra, la tonada
es hermosíssima,per aquesta cansó y la dels
«Soldats» ja valia la pena d'acudir al Centre. «La Mala madrastra» es una detestable
variant dc la coneguda per tal nom. la t o nada es hermosa «La Desenganyada» lletra
dolenta, la tonada, que recorda las gallegadas eshermosíssima. «La despedida» es bonica «La mal xargada» la lletra tampoch
es i opular, «El C a r b o n é » e s estranya y no
senten, la música es molt vulgarota. «El
pastó Carrasclás» dolentíssima. En Pere
Galleri» es molt bonica.
El Sr. Bosch continuará la sessió en la
quinsena següent En conjunt, es de lloar
l'obra del Sr. Bosch perquè nosaltres enteném que ha de recullirse tot, que després
ve la selecció, mes per xó lo dolent s'ha de
guardar perqu'en el Folk loore no tot
ha d'esser or de lley. La filla del Sr. Bosch
cantà las composicions esmentadas, d'una
manera justa y es de felicitaria. El senyor
Campmany no va estar afortunat

J. C
T e n i m noticia de que el Circulo Artístico
prepara per el prop vinent primerde Janer,
una exposició de dibuix, pintura y esculptura, en el seu lloch sonal.
Oportunament ne donarém compte.
A. M . C.

C E N T R E EXCURSIONISTA
DE C A T A L U N Y A . CANSONS
POPULARS recopiladas pel
MESTRE BOSCH
«Els soldats» ja es coneguda; darrer i ment en Morera va armonisarla; es una
composició hermosa y sentida. «Paraula
donada» en Relay y Britz, y en Milà Fonta-

TEATRES
A R O M E A encare continua la serie dc Las
Garsas, y "I que d u r a r á ; el publich l i plau
veure aquell quadro que podría ser de la
vida real transportada a l'escena. Iglesias
ha triunfal, el ressó dels seus aplausos es
repeteixen en aquell clap de terra capital
d'Espanya, ha triunfal en tota regla. El
públich li premia ovacionantlo cada nit, y
el publich fa bé, com que aquella desconfiansa es general, com que molts volen
serne de richs de rifa, clá, al veures retratats, en lloch d'enfadarse aplaudeixen entusiasmantse de lo be qu'els imitan els
actors del antich teatre.
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S'estrenà una comedieta d'en Pous y Pagès, Un cap d'estat; poca cosa, l'autor s'en
surt y... fa riure. No será obra de cartell,
ni que posi ni tregui fama'l seu autor, perquè en Poüs es dels que v i l e n , prometen y
donan.
En el mateix teatre anuncian la reprise
de L a nit del amor; es veu que va agradar...
tot y ésser una lletra tan dolenta.
C o n t i n ú a n els dilluns classichs del Romea. Molta gent, gran lueso, cartell Baró.
Alguns militars. Aquell publich espera ab
anhel un nou estreno, una Juguesca amo
rosa o una Maria.
A P O L O : E l morenet, d'en Felip Cortiella.
Perduda n i t la que acudiren al estreno. La
oDra es de dramon... dolent per cert.
L'empresa dol Apolo prepara novas
obras... vingan estrenos.
P.

ROMEU

P. D.—Un amich m'ha parlat d'una crítica d*en Bernat y Duran pegant al senyor
Pous y Pagès y a la seva obra darrerament
estrenada. Perdi cuyda Jo'l meu amich, se
acosta'l dia qu'el posarem a prova'l senyor
Bernat, perquè si no ho sab el meu amich,
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li diré aue dit senyor, com tots els critichs,
tenen el seu dramet en cartera... y casi sempre son dolents. No's cregui perquè fassi
critica t a m b é tingui'l meu drama per estrenar, no ho faré, perquè com que recordo
qu- els scostuman a ferlos dolents prefereixo anar á contemplar í1 esplay del
estreno d'un crítich que de passada es una
mordaçseta que posan els empresaris als
senyors critichs.

AVIS
Tots los suscriptors de fora
tenen temps fins al tercer número del trimistre per satisfer
1' import d' una pesseta ab
quinse c è n t i m s , preu de la
suscripció, que pot pagarse en
sagells de correu de 10 ó 15
cèntims per major facilitat.
Tip.

LA C A T A L A N A , Balmcs 71.

mn JOVE
=
=
=
=
=
=
REVISTA QUINSENAL
Publica per folletí un poema d'en Xavier Viurà, titolat
S u r t a l 15 y 3 0 de c a d a m e s
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Tota obra qu'ens e n v i e n farèm la corresponent crítica.
=
=
Ko's retorna'ls originals.
=
=
=
REDACCIÓ y ADMINISTRACIÓ: Mercaders. 38. Secció de Bellas Arts
del Ateneu y escolas catalanes del aistricta 2.0n

B L O C K CATALÀ
PERA 1906
ANY

XVI DE SA

PUBLICACIÓ

VENTA AL EN G R O S

imprempta LA CATXLfiNfi ®
® ® Balmes, 7l.-Barcelona
Preu: U N A pesseta

FAYANS C A T A L A

G R A N - V I A , 615
=
SUCURSAL: MAJOR, 13. GRACIA
Objectes artistichs propis pera regalos de concursos, c e r t à m e n s , adorno d' h a b i tacions, etz. R e p r o d u c c i ó de plats, terres-cuyts, figuras, etz , etz., de las obras
a r t í s t i c a s dels grans museus. Cefamicas, porcellanas, jerros, vidres, ferros forjats y
tota classe d'objectes decoratius.

GRAN-VIA, 615
S U C U R S A L : Major. 13. Gracia

Fíanos Bcchstcin, Blüthner

TAPIOQUES Y PURÉS

1 - DISCUTIBLEMENTE

LOS MEJORES

DEL

XUNDO

Pianolas y otros i n s t r u m e n t o » n e u m á t i c o s
•M"
•W· P a r a t o c a r e l p l a n o •H·
4M>
O r a n s u r t i d o en i n s t r u m e n t o s j a c c e s o r i o s

FIGUERAS

Ventas al contado y á plazos

• • • • • • • ••»• • • • • • • • • « • • • • • • • •

PRECIOS D E FABRICA

JL J££BAB

SUPERIORS
Á TOTS LOS

Rambla de IOB Estudios, 1 1
— BARCELONA —

ESTRANGERS
-

F E R N Á N D E Z Y CARBONELL
P r o v e h l d o r s de l a c o s o reol

Rambla de Canaletas, n ú m . 1 - BARCELÓMA
MATERIAL
MONOPOLI

PERA
ESCLUSSIU

FOTOGRAFÍA

DÈL

INMILLOUABLE

= ?aper celoidina mate Satrap =
DE

L ' iMPonTANTÍSIMA

CASA

D E P O S I T A R I S de tot qu«nt produeixen las
casas

GOERZ
ZEISS

GAUMONT

RICHARD

EASTMAN

de Berlín
deJén»
de P«rls

>
»

SCHERING,

DE

BERLÍN

POUI.ENC
AGFA
LUM1ÉRE

de París
de Berlín
de Lyon

eiz., etz
Papers al carbó, sensill y dipblc transpon.—
Carbó Telours Artigue y á la goma bicromatada
HOcheimer.
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