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A LA MEMORIA D E X M A X E L MILA

Y FOXTAXALS

Seny de vell. cor d'infant, anima pía.

tu consumires la existencia tota

poeta nodrit en les cansons del pobl'.

del nou tità que a l fi'l secret trobava

sabi y humil, de la Bellesa oracle,

mostrant al A r t , com a dos f a r s expièndits.

tal fou Milà en la terra.

la vida, /"armonia!

S i aruy recordes sa gegant figura,

Y a sa claror, a les creacions dels homes,

bell Panad'es. y sa memoria exalses,

les lleys constants dictà, com un gran Mestre

no ornis la lira ab rel de crespó negre,

a un torrental de notes escampades

sinó ab f u l l à m de roure.

posa mesura y ritme.

Déxa lo dol ab que sa mort plorares

Oh rida beata, consagrada als somnis

y un cant de triomf a son recort entona;

que a l esperit de la materia allunyen,

plora la gloria que ab la mort s'acabi.

sempre volant per entre'ls camps expièndits

Jamay la qu'es eterna.

T a l com del cel a l apagarse un astre

que ha creat la fantasia!

E l l lo món travessà sens desflorarli

sa extinta llum encara aqui'ns arriba,

ni un g r à de pols lo plomissol de l'ala,

tal. mort y tot, encar en Milà honora

dexant avall los crits de la tempesta

la nostra Catalunya.

Honrèm lo sabi que tols temps la empremta

y la remor dels odis.

Y axis lo món no p r e n g u é rès al hèroe

portà en lo front dels fills de nostra rassa.

rès sinó'l còs qu'emmanllevà a ta terra,

la febre als polsos, la pietat als llabis,

y l'esperit, dexant so/t pes. ben prompte

v en los ulls la dolsura:

se'n corregué a son centre.

l'august patriarca, de virtuts exemple,

Sols. com l'aucell dexa a l f u g i r ses plomes,

que retregui cent gestes oblidades

per nostre goig nos ha dexat sos llibres

y feu reviure'ls cants de la Edat Mitja,

que admirarem com a reliquia santa

la Edat gran de la Iberia;

d'un poeta, un sant y un sabi.

lo pensador qu'en sa volada d'àguila

Llibres sagrats en que ha vessat l'artista

escorcollà la via dels misteris

tots sos ideals, lo mestre sos estudis,

fins a trobar, rendit per lú fadiga.

sa fe'l cristià, son seny lo sabi. y ' l poeta

lo niu de la Bellesa.

Set sacrossanta! aspiració infinita!

l'ànima de son poble.

Bell Panadès. ab lo teu fill llustre

noble atracció que neguiteja al home.

honor sens fi has donat a nostra patria:

y es lo voltor què'l fetge y les entranyes

si dubta algú de lo que vals. nomènal

de Prometeu tortura!

y envejarà ta gloria!
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1840
Por qué no nací en los días
de las glorias catalanas
cuando el habla lemosina
del poder y honor fué el habla?
A h ! marchito quedó el brillo
de la lira de Occitania,
mustia la violeta de oro
y rota el áurea cigarra.
Cesaron ya los antiguos
cantos de amor y batalla
en los alcázares regios
y en las populares placas.
Ya no más lais y tensiones
de los maestros del arpa
que los campos recorrían
seguidos de turbas gayas.
Ya no más cortes de amor
donde el ingenio imperaba,
ya no más coronas de oro
en las frentes inspiradas.
Del saber el noble cetro
que el catalán empuñaba
cayó también de su diestra
al olvidarse su habla.
Mas el eco del torrente
que ocultan encinas altas
y sus ondas precipita
entre las peñas quebradas;
los monótonos acentos
de selvática balada;
el ruido de la cuna
que ora suena y ora para;
el festivo clamoreo
de vibradoras campanas,
en lenguaje lemosino
hablarán siempre a mi alma.

LA FONT DE MELIOR
Set patges acompanyen
mes ay! al aymador
que va a trobar sa nina
mes ay! prop de la font.

Q u è ' n toquen les campanes?
mes ay! toquen a morts:
na Melior es morta,
mes ay! Deu la perdó.

Del castell de son pare,
mes ay! que n"es aprop,
cap a la font se'n baxa
mes'ay! na Melior.

Al castell se la emmenen
mes ay! ab professo:
porten dos creus de plata,
mes ay! tres gonfanons;

Un dia,
mes ay!
d'aquell
mes ay!

que volen soterraria
mes ay! na Melior,
ai castell de son pare
mes ay! dins un vas d'or.

quan baxa va,
troba lo còs
que tant volia
estès y mort.

Nafrat de set ferides
mes ay! sobre del cor,
nafrat ab les set llanses
mes ay! dels set traydors.

Les robes y les fustes
mes ay! blanques ne son,
blanqueta n'es sa cara,
mes ay! també les flors.

Ja'n cau l amoroseta
mes ay! sobre del còs;
na .Melior es morta,
mes ay! Deu la perdó.

La morta, quan la passen
mes ay! prop de la font,
a lot son còs n'hi agafa
mes ay! gran tremolor!
1844

MONTSERRAT
Oh prepotent Senyora!
oh Reyna celestial!
tens ares qu'enlluernen
a dins les catedrals;
tens rústiques capelles
aprop la inquieta mar;
oh prepotent Senyora,
oh Reyna celestial!
en ton palau de roques
que'n diuen Montserrat
dossers hi hà més magnífichs.
hi hà tempestats més grans.

Oh Mare dels que ploren,
consol dels afligits!
un escolà te canta
pur com la flor de llir,
un sacerdot te canta
ferm en lo dret camí;
un ermità te canta
en penitencies rich.
Oh Mare dels que ploren,
consol dels afligits!
sent tan divers del altres,
m'escoltaràs a mi?

Los cavallers t'invoquen
quan sona lo clamor
de la batalla fera,
Regina del amor.
Quan de les boges ones
s'axeca lo remor,
los mariners t'imploren,
Regina del amor.
Té nostre esprit batalles,
borrasques nostre cor;
clements tos ulls les calmen,
Regina del amor!

A MONTSERRAT
Son llargues les treballades
y les dormides molt breus,
mes ja s'acaba la sega
y afòra fals y esclopet.
A aquelles montanyes blaves
hont hi hà la Mare de Deu,
ab gayato y esclavina
tots los del poble anirèm.
Ay, còm la vista hi descansa!
quin lloch tan bonich y fresch!

ay, còm lo cor se consola
al veures tan prop del cel!
Dintre la Iglesia daurada,
entre llànties com estels,
la més venerada Imatge
ab fredat y amor veurèm.
Alli hont pregaren molts comtes,
molts emperadors y reys,
hont molts sants s'agenollaren,
pregarà també'l pagès.

Y com los aucells y'ls àngels
y'ls monjos y escolanets,
«Salve, Regina» nosaltres
cantarèm ab gran plaher.
Y sonant la cornamusa
avall nos en tornarèm
a les llargues treballades
y al dormir breu y quiet.
1863
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PASTOREELA DE N A D A L
Ohíume, pastors,
ohíume un'estona,
que us vinch a portar
la més bona nova.
Tan petit,
tan petit y no plora,
tan petit.
He vist un noyet
que tot m'enamora,
que del món es rey
y fill de la gloria.

1

D'ensà qu'ell es nat,
la terra s'enjoya,
los monts més nevats
de raigs se coronen.
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Tots los aucellets
ixen de la brossa;
com si fos l'estiu
volen que més volen.
Qui estava enujat
ara ja no plora;
qui estava malalt
ab ell s'aconorta.
Seguíume, pastors,
a ferli gran honra;
veniu aviat
que'l meu cor l'anyora.
Tan petit,
tan petit y no plora,
tan petit.
1866
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LA CANSO DEL PROS BERNART

FILL DE RAMON

i
Voleu ohir la gesta del pros Bernart,
comte de Ribagorsa y de Pallars,
que tingué bras de ferré ab cor lleal?
Hi hà una vall tenebrosa, estreta y gran,
per hont lo riu Noguera corre sonant
entre dos murs de roques, negres, clapats;
no s'hi veuen carreres, ni caminals,
y no més s'hi esbargexen llops famejants.
Volent fugir lo tracte d'hòmens mortals,
aprop de les niuades dels fers milans
hi bastia un'ermita lo bon Vicmar.
Allí fa penitencia lo varó sant,
vestit de pell de cabra, nuu de tot drap,
salmejant tol lo dia, la nit plorant.
Un vespre, fort brugíen los vents y'ls llamps;
parexía que'l segle volgués finar.
Veu tremolar la porta, que algú la bat;
sent una veu molt trista, gemechs y plants;
corre a traure la tranca per caritat.

Ja n'entren en l'ermita dos cavallers;
l'un es home de dies, l'altre es novell,
abdós membruts y grossos, d'ayre soberch,
abdós xops y fangosos y sens alè;
de fines malles eren llurs bons osberchs.
La cara enclina a terra l'home més vell,
y l'aguanta ab sos brassos lo jovencel.
— Si es vostra lley, com sembla, la vera lley,
cristians som nosaltres; dàunos alberch.
— Bon alberch vull donarvos com mana Deu.
— Si sou clergue ni monge, gran pro'ns farèu.
— No so clergue ni monge, sols penident.—
En llarga post fa jaure al home vell.
Aquest reviu y mira al jovencel:
— Fill de Ramon, embràssam, Bernart, adeu;
la mort sent en mes venes, y es de bon dret:
pus lo senyor moria, muyra'l servent.
Sols me sab greu dexarte al mitx d'un erm
sens haver fet proeses de cavaller.
Ay! qui d'assò n'es causa porta gran pès.
Malehit lo llinatge dels llausengersl —

l'agafen y ' l soterren ab plor amarch,
diuen un Pater Noster y altres mots sants.
— Fill meu, ¿qué voldràs ara del ermità?
— Un bon consell voldria sols demanar.
—\Lo millor que jo tinga també'l tindràs.
— Pera bregar ab moros ¿hont puch anar,
sens entrar en la Marca dels Gotolans?
— Vés cap a les montanyes septentrionals,
fugint les encontrades d'envers llevant,
y trobaràs la terra dels Jacetans,
que braus torneigs promouen al fills d'Agar. —
Ab molt plaher l'escolta lo pros Bernart,
li'n dona grat"y gràcies y pren comiat
per anar a la terra dels Jacetans.
Ací acaba esta gesta del pros Bernart.

L'ermità, que ho escolta, l i diu: — Foll es
qui espera perdonansa y maleheix.
Plorant les tues culpes, los pits batent,
perdona a qui t'agreuja, per qior de Deu.—
Lo vell plora ses culpes y tot dient:
— Jo perdó a qui m'agreuja, per mor de Deu,
gira los ulls al ayre y cau estès.
Vicmar sobre ell fa'l signe de santa creu,
posa genoll en terra y diu sants prechs.
Mes a q u í ' l dol comptaria del bon donzell?
Cridant, les carns s'estira y los cabells;
après calla y senglota, y diu après:
— En mal punt aquí fores, Bertran fael!
en mal punt hi vingueres, franch escuder!
Mon pare molt t'aymava, que altre no més-,
ab tu lo pa's partia, lo llit també.
T u en la guerra l i feyes ¡quins bons serveys!
si son escut perdia, tenia'l teu;
si'l destrer l i nafraven, ton bon destrer.
Als teus brassos me duyes, nin ignocent;
ma mare no'm fiava a ningú més.
Dels meus la llum derrera aqui feneix! —
L ' endemà, de bon dia, al gall cantant,
10 bon Vicmar desperta al pros Bernart.
L i dona fruyts selvatges ab pa de glans;
11 dona l'aygua clara; vi no n'hi hà.
Vicmar pren l'ampla axada y agut magall;
cava una fossa fonda en un boscàm.
Bernart embrassa y besa al bon Bertran;

II
Quina ciutat torreja sota l'Oroel?
Forta ciutat de Jaca, qu'es de faels.
Aznar, lo noble comte, hi entra primer;
ara Galin hi regna, qu'era fill seu.
De la torre més alta surt un cimbell,
pintats té caps de moros y al mitx la creu.
Dels valls en la ribera s'axeca un vern;
en ses branques hi salten gays aucellets.
Hi arriba un gegant negre, lo fort Acmet,
habillat de draps amples y blanch osberch,
ornat de fines pedres l'enrexat elm;
porta destral y espasa, Uansa punyent.
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Crida a les atalayes ab clara veu.
— Surten vassalls de Jaca, un, dos ò tres,
que si ab mi pugnar volen, aquí'ls esper. —
No's fa esperar Arnao, bon cavaller;
tota mena de liuytes be les entén:
essent noy ja seguia al comte vell,
cornant mentre sonaven los colps de fer.
— Jasurtim, gegant negre; ¿qué vols que fem?
— Ben vingut a mi síes, vassall jaqués;
si vols, les nostres llanses assatjarém.
— Si vens a assatjar llanses, ja tens parell. —
Ja punyen y ja engeguen los bons destrers;
los bons destrers arquegen sota llur pés.
Ja les llanses se claven los cavallers:
cau lo cavall del negre tot sangonent;
mes ferit també queya lo bon jaqués.
Qui'l vol guarir, que sia metge seient.
Pel pont del vall, Zaldívar venia prest:
vasch es de les montanyes del sol ponent;
va vestit del pell d'onso, capell de fer;
no entén llengua romana ni l'arabesch,
mes los corns y les gralles be les entén.
Xafa ab un colp de porra del negre l'elm:
si no fos sa ventura y"ls durs cabells,
no duria més noves als infaels.
Mes lo gegant feréstech la destral pren.
La fa ballar per l'ayre, la baxa adés;
parteix al bon Zaldívar son elm de fer,
ficantla fins als óssos prop del cervell.
Qui'l vol guarir, que sia metge seient.
S'asseu lo valent negre dessota'l vern;

son escuder li llassa un elm més bell.
Los miradors de Jaca tots ne son plens
per veure dels pugnayres los gentils fets.
Lo pros Bernart venia ab cor sencer;
a sa espasa Preclara li va dient:
— Preclara, bona espasa, mostra qui ets.
Tens pom d'obra molt bella d'or y d'argent:
set fills d'un mestre moro te varen fer;
per ferte despenien anys més de set.
A un emir te prenia Ot a Peitiers;
a son germà't dexava per testament,*
y son germà a mon avi, gendre era seu.
Turpí te benehía, bisbe de seny.
A mon pare l i feyes ¡quíns bons serveys!
Ab tu vencia un patge de Desider;
a Sansonya domptaveu los pagans fers;
a Espanya ¡quants ferireu dels agarens!
Preclara, bona espasa, mòstra d'hont vens.—
Quan veu lo gegant negre al jovencel,
se'n riu y diu, mirantlo ab ulls oberts:
— Bon nin, vols que't desmame? Per assò vens?
O desitges tan jove pujar al cel ?
— Prèn ta espasa y te guàrda, brau arabesch;
qui més venturós sia ho dirà Deu.—
Ja l'espasa Preclara l i clava al elm;
les pedres l i fa caure sobre'l pradell.
L'elm de Bernart lo negre toca també;
lo cercle l i fa caure avall correns.
L'escut blocat del negre Bernart fereix;
trossejat se'n anava per lo pradell:
los puigs y plans ressonen del colp furient.

Del pros Bernart lo negre talla l'osberch;
mes de trescentes malles caure l i feu.
Bernart bat ab Preclara del negre'l fer;
suspires ne sortiren volant al cel.
Al mitx del pit la clava del infael;
Acmet ja balandreja, ja no's té dret;
los puigs y plans ressonen quan cau estès.
Al pros Bernart sa espasa lo negre ret.
Dels miradors de Jaca un crit se sent
qu'exalsa la proesa del bon donzell.
Lo comte Galin crida al pros Bernart
a una sala voltada del seu palau.
Los Serrahins la feren als temps passats.
Cap amunt se'n pujaven quatre pilans,
ab capitells de fulles blaus y daurats.
Seya al mitx de la sala lo fill d'Aznar
en un seti de vori ben tornejat.
Un bell osberch vestia com la neu blanch;
sos llonchs cabells li queyen del elm comtal;
la barba l i baxava pel pit avall.
Sa fembra coratjosa té al seu costat,
la que sola ab les fembres defendre sab
les torres de la vila, los murs y'ls valls.
T a m b é porta a la testa elm coronat,
ample mantell de seda sobre'l brial.
La seva filla Teudia a l'altra part,
la de cara vermella, la dels ulls clars.
cabells sutils y rossos, caragolats,
corona de floretes y de diamants,
curtet mantell de seda sobre'l brial.

T a m b é hi havia monges negres y blanchs:
hòmens vells qu'aconsellen les lleys forals;
cavallers y burgesos no hi manquen pas.
Lo pros Bernart s'acosta; Galin parlà:
— Massip, he vist la lluyta, dels finestrals,
y com enderrocaves al fort alarb.
Ta bona espasa he vista, clar flamejant:
no es feta en esta terra, ni es feta enguany;
es de virtut sens falla, be ho ha mostrat.
Lo meu cor la cobeja; ¿me la vols dar?
Demàna honor y terra en mont ò en vall. —
Bernart no responia; après parlà;
— Per una cosa sola vull baratar:
dónem ta filla Teudia, la dels ulls clars. —
Galin se'n riu y parla mitx enutjat:
— Y , qu! ets tu, que'm demanes lo que tant val?— Si vols ohir mes noves, be les sabràs. —
Bernart callà un'estona; après parlà:
— Jo so criat en cambra de marbre blau
y patges me bressaren en bres daurat.
Mon pare fou un comte palicíà,
hom altiu en la guerra, dols en la pau,
estimat dels sotsmesos, volgut dels grans.
Ma mare fou la bella Na Melissant,
qu'entre totes ses filles Carles lo Many
mirava com sa prenda la més coral.
Mes ¡ay! vingué la hora del Emperant:
colgat fo cn tomba antiga dins la Seu d'Ais;
d'aquella hora la terra ja no val tant.
De Ramon la ventura pochs anys durà:
una llengua de vibre, cor de renart,

a Ludovich li'n porta missatge fals:
«Ton cunyat té en les venes sanch aquità,
té en tota la Vascunya parents carnals
que ara volen alsarlo per rey y cap.
D'aquella gent traydora, bon rey, te guart;
recòrdat de la feta de Roncesvalls.»
Dels palaus fo mon pare foragitat.
Morí de dol y pena Na Melissant.
Fugiren a la terra dels Septimans;
Bertran nos hi seguía, servent lleal.
Un parent hi teníem del orde sant;
d'un monestir dins selves n'era l'abat.
Amagats hi visquérem més de deu anys;
passats deu anys, moria mon pare aymat.
«Mon car fill, dels fets d'armes pro t'he ensenyat;
vés a bregar ab moros, jamay ab franchs.
No vages a la Marca dels Gotolans,
que no'ns estima gayre lo Duch Bernart,
que del cor de ton oncle vuy té les claus.
Ayl si fos viu son pare. Guillem lo sant,
que del Orbieu llunyava los fers alarbs,
y en la gran Barcelona la creu plantà!»
Allí en un vas de jaspe mon pare jau:

son fi puga son arma haver salvat.
Tantost nos en anàrem jo y En Bertran,
fugint terra de moros, també de franchs,
esquivant les carreres, burchs y ciutats,
saltant turons y timbes ab fret y fam.
Lo riu Noguera corre per una vall;
alberch nos hi donava bon ermità;
promptament hi moria mon amich car:
dels meus la llum derrera llavors finà.
'Després vingui a la terra dels Jacetans. —
Callant se l'escoltava lo fill d'Aznar,
al pahiment de marbre los ulls clavats.
Après a Bernart mira y diu cridant:
— Pus vens de tan bons pares, bell joch hi hà:
ton bras es fort y pesa, be ho ha mostrat;
ton visatge declara qu'ets hom lleal;
donchs prèn ma filla Teudia, la dels ulls clars;
dona guerrera y pia te'n portaràs. —
Ja veyeu la ventura del pros Bernart,
que si ha donat l'espasa, ha fet bon guany;
si molt val la Preclara, Teudia més val.
Les cobles d'esta gesta van termenant;
lo Criador vos valga ab tots los sants.

III
D'Aramunt en la serra, del cim aprop,
al mitx d'un bosch ombrívol de faigs y d'olms,
en masia porxada del temps dels gots
de pastors gran maynada manté Ricolt
en bestiar y en arbres hom poderós.
Paga tributs al moro, viu ab repòs;
altre temps ni altra terra no anyora, nó.
Son germà parti a Lleyda, angèlich noy,
per apendre doctrina de sacerdot.
Un día a Ricolf diuen: — Ton germà han mort
per que un mot l i sentiren contra Mahom. —
Un plor dels ulls l i salta, mes diu tantost:
— La pau del Senyor haja; ¿qué hi pot fer hom? —
Mes d'ensà d'aquell dia al llit no dorm:
sent lo soroll dels arbres, dels cans l'udol,
de son germà remembra los tendres jòchs,
ò'l veu ab blanca vesta y pali d'or,
y ab la palma de martre, esplendorós.
T a m b é en les nits més tristes l i ve'l recort
del fat d'una cosina; ¡molt negre fou!
poncella la robaren de la masó
per que un chech la volia ab lleig amor.
— Oh Deu de cel y terra dàunos perdól
No procehim de lliures antecessors?
Per quin pecat, donchs, ara portam lo jou? —
A l llar Ricolf tenia un bell escó
que dosser coronava d'art enginyós.

Un vespre qu'en ell seya, vora del foch,
als llenyaters parlaven alguns pastors:
d'un ermità comptaven, hom d'oració,
que alberch donat havia a un comte pros
que ara regna en grans terres; llunyes no son.
Lo bon Ricolf escolta, no diu un mot.
Hi seya devegades al bell escó
un moro de la terra, Alí-Ben-Got:
trenta llanses seguexen lo seu penó.
Un dia baix parlava al bon Ricolf;
paraules que l i deya son de tristor:
— Escóltam a l'orella, bon companyó;
jo't diré lo que'm passa dintre mon cor.
Jo no vinch d'Arabia ni de Marroch;
no vinch de gent de fóra; so fill dels gots.
La Iley prengué mon avi dels vencedors,
bell palau l i donaren, terra y honor.
Mes les fembres de casa fermes ne son:
serven la Iley antiga dintre del cor.
Jo a ma mare sentia, petit minyó;
de Jesús me parlava ¡ab quin amor!
A Madona la Verge feya oracions.
De sa veu hi hà molts dies que sent lo só.
Ja no tinch pau ni treva, deix a Mahom,
fuig dels ismaelites rodant pel bosch.
Cristià vull tornarme, mes no sé còm.
— Vehí, regnarà prompte astre millor:
lo Deu del cel nos dona un rich socors
que n'es de Ribagorsa lo comte pros.
Los faels d'esta terra l'esperam tots;
als faels vols juntarte, pus n'ets de cor? —
Sobtadament lo moro axí respon:
— T u sabs que m'anomenen cor de lleó,
ja'm teniu ab vosaltres fins a la mort. —

Mirèu, mirèu; ja arriba lo missatger;
nu de tot drap venia, vestit de pell;
lo bon Ricolf al porxe corre amatent:
— Quines noves me portes, home de Deu?
— Bones en son les noves; ja les diré. —
Vicmar calla y reposa, y axí segueix:
— He vist aquella terra d'envers ponent;
de gent jaquesa y goda n'hi hà gran rès;
de franca y aquitana molta se'n veu;
del Llobregat y Empúries gentil jovent.
Ribagorsa han poblada arreu arreu,
en les roques bastexen, colren los erms;
als uns lo blat y l'ordi los naix espès;

/

altres corrals habiten prop de les neus.
D'altre Noguera he vista l'aygua corrent
y entre les pollancredes y'ls verts canyers
de llotges y de tendes aprop de cent.
Una tenda més alta de drap vermell
(los moros la tingueren ans dels faels)
es la tenda del comte y sa muller;
al cim un gros carboncle, joya de preu,
com lo sol al mitx dia de nit lluheix.
Adins veig al bon comte vestit de fer,
de les espatlles ample, del cint estret;
bella n'es sa mirada, son riure bell.
A son costat tenia gentil muller,
cubert de flors y pedres al cap un elm,
al pit una corassa d'art arabesch,
bellament niellada, d'or y d'argent.
Té la cara vermella, rossos cabells;
be sembla la figura de sent Miquel.
Lo comte pros que'm veya: «A la fi vens,
un pasto'm trametíeu y altre y un ters...
Aquí tinch, cara Teudia, un amich vell.»
Diu y al coll se m'agafa y'm dona un bes:
«Dels de Pallars me pària, bon penident.»
«Esperen, noble comte, vostre poder;
Ricolf tots los governa celadamente
«De bades no m'esperen; allà aniré.
En tindrèm bona festa, llassats los elms;
per comes y riberes hi haurà torneig;
sagetes empenades volar farèm;
hi haurà cavalls ab sella sens cavallers.
Del bon Bertran la fossa redemiré.
Quan veurèu gran fumera envers ponent,
prènguen al puny les armes tots los faels,
y surten de llurs masos gran sò metent.»
Estes noves vos porta lo missatger.
Deu a Pallars deslliure de jou tan greu,
y en pau dins de l'ermita muyra jo aprésl -

Un matí de bon día, al gall cantant,
dels monts de ponent pugen fumera y flam.
Pels cristians la nova corre com llamp.
Ricolf ab sa maynada en surt del màs;
Ben-Got, ab trenta Uanses de son palau.
A glops dels boscos ixen més cristians,
de les còves més fondes altres exàms.
Del riu los rayers venen, fembres, infants.
Tot son destrals y llanses, forques y pals,
basetges y sagetes, dalles tallants.
Per tot arreu ressona: «¡Madona, vàl!»
Ja s'ouen corns y gralles, s'ouen tabals
del estol del bon comte ribagorsà.
Los desfaels d'ell fugen, venen volant;
per devant los encalsen los de Pallars.
Per tot arreu retrona: «¡Bernart, Bernart!»

Al gran ressò tremolen los monts y'ls valls.
No menyspreèu les noves del vell juglar.
Ja s'acaba la gesta del pros Bernart,
que tingué bras de ferre ab cor lleal.
Vencé moltes batalles dels fers alarbs;
gran honor y gran terra sabé guanyar.
Regnava en l'Issavena, lo riu saltant,
y en les dues Nogueres ensà y enllà,
y en les aspres cingleres del alt Montblanch
als murs vells posà torres, viles poblà.
En Ovarra fundava monestir sant;
ses cel-les acullíen monges cantants,
que ara preguen per l'arma del pros finat
Allí en vas d'alabastre ab Teudia jau.
La cansó ja es fenida del pros Bernart,
a Deu, que pau nos done, en sia grat.
Juay de 1867.

LA MORT DE G A L I N D

Branqucta del PROS BKRNART, afegida en lo mes d'Agost de MDCCCLXVII

En aquell temps que l'herba al prat floreix
Galind del riu Essera passa'ls destrets;
bons cavallers menava y bons servents.
Un fort baró de Jaca va devanter.

Bernart, de la reguarda
un esbart capdellava de
que cantant lo pàs guien
De maridats n'hi havia,

n'es lo capdell:
jovencels
de llurs destrers.
mes tots de fresch;

Lo pros Bernart s'exclama ab dolor greu;
Galind confessa a un monge los seus secrets;
après lo cors axeca y va dient:
— Adeu, bona maynada; bon monge, adeu.
Ja es arribat lo dia del partiment;
si a Deu plau, en bon'hora nos reveurèm.
Mes dels catius la tayfa per alli veig;
qui la mort m'ha donada? cerquèu quin es. —
Lo barbaresch s'atansa: — Jo som aquest.
— Que s'entorne a sa terra sol y llibert
y veuran lo qu'ensenya la santa Iley.
Ara propet t'acòsta, car gendre meu;
escóltam per que't diga mos pensaments.
Bon germà seràs sempre per mon hereu;
lo mesqu! poch de forses encara n'es,
mes per ell y per ella val ma muller.
Bon pa té que guanyarse y tu també;
bona terra d'Espanya vos partirèu:
qu'ell tire d'enllà'l Cinca cap Aragués;
tu tira vers les terres del sol naxent.
Les soques son plantades; sahó tindrèu;
gentils branques y fulles munten al cel.
Ay! lo meu cor s'ennua; tot s'enfosqueix!
Sols un núvol oviro de cavallers:
miràu que lleugers porten fexuch arnès!
Veig a'N Pelay d'Asturies, qu'es dels més vells,
brandint sobre una roca l'acerat fer.
les dònes novensanes ploren per ells.
Los de Galind pels màrgens van a plaher,
quan, d'un recost que tapen penyes y abets
un gros aguayt de moros los escomet.
Los cristians se giren ab viu dalè;
no's destorben de moure los blanchs acers;
si un colp d'acer fallia, l'altre fereix.
Lo bon Galind s'adressa sobre'ls estreps:
— Jo so lo barbut comte, bon maynader;
ja sabem com se lluyta per nostra Iley;
afanyèm la soldada, pus l'hora n'es;
tan bons som en la plana com en castell. —
En son puny la Preclara còm relluheix!
Dotze moros ta caure en un goret;
un fort alcayt feria de Balaguer.
Mes la munió dels moros apar que creix
mentr'esten sobre l'herba tan bon jaqués!
Molts no podrán més veure llurs bons alberchs;
dol hi haurà per les mares y les mullers.
Gran sòrt que la reguarda en sobrevé
y ja afadigats sobta als agarens.
Ab gran delit treballen Bernart y'ls seus;
la batalla fenexen; véns santa Creu;
los qui catius no resten fugen correus.
Un serrahí n'empayten qu'es barbaresch;
de sos pits y ses cames mostra lo pel:
— Ja sabrèu de mi noves si catiu rest. —
Sos ulls a Galind cerquen per tot arreu;
son bras nirviós despara siulant cayrell,
que a trobar lo bon comte se'n va tot dret:
per lo cotó l i entra dalt del asberch.
La batalla es fenida, vencé la Creu;
mes per Galind lo comte no hi hà remey.

Veig un N'Anfòs y un altre, ¡valent parell!
Joan, primer pugnayre barcelonès,
y ab son capuig de monge lo gran Guillem.
Tots roden per la neula prop dels estels,
al mitx dels raigs que llansa encesa creu.
Me riuen y'm fan signes que vaja ab ells;

lo comte Arnau me crida... ¡Pare, aquí'm tens!Galind cau en los brassos del gendre seu,
qui l i clou les palpebres fort piament.
Per tota la host esclaten crits y gemechs;
al entorn de deu hores lo plant se sent.
Lo comte es mort... mes noves ja contarèm.
Agost de 1867.
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BORDONETS EN P R O V E N S A L È S

ALS TROBADORS ASSEMBLATS EN AVIGNON PER ÜNA FESTA
Platzme vostre gai saber
e vostra ciutat murada,
vostre gentil captener
e la festa benaurada.

Ver Dieuz vos done plazer
e sa gràcia tan prezada,
car del anar e vezer
la gaudenza m'er negada.
1867.

LOS DERRERS CASTICHS
I
Son a la plassa a ferne un ball;
coques hi dansen, coques y rams.
— Sonàu, violes, trompes, sonàu,
que ja'ls dits peten pera'l ball plà:
vuy es diada del nostre Sant;

bona cullita tindrèm enguany.
Jayo, bon jayo, ¿per hont anau?
Veniu a seure en aquest banch.
Menjarèu coca, beurèu vi blanch;
no us fassa pena, per tots n'hi haurà.
Lo pobre jayo ja ha reposat.

Grades ne dona, s'alsa del banch;
passa pel poble y pel rabal,
y va llunyantse pels caminals.
Bona gatzara encara fan;
lo sò n'arriba mitx ofegat;
d'adins dels boscos, com un gros plant,
trompes, violes s'ouen sonar.
Ay! que de sobte tot s'enfosqueix,
remor confusa ne va crexent.
Després axorda lo fort traqueig
de pedra seca que cau del cel.
Trenca les teules, retrinxa'ls ceps,
tot pelat queda com al hivern.
Lo pobre jayo de lluny ho veu
y s'agenolla cridant: — Mercè!
Càstich m'envies, càstich meresch,
Senyor, per gràcia, sia'l derrer! —

II
— Jayo, bon jayo, entràu, entràu;
so viuda y pobra, axò no hi fa:
en esta pedra ò en aquell jàs,
menjàu de gana un mos de pà.
Ab molta pena anam passant:
quan ell hi era, oh, llavors ray!
mes, grat y gràcies per aquest any,
de tardanies no'n faltarán.
Ayre, maynada, que l'inquietau;
lo pobre jayo vol reposar. —
Al pedrís seya lo caminant;
tantost s'axeca gràcies n'ha dat;
per l'hortet passa, ja n'es al camp,
ara se'n puja per un tossal;
un poch reposa quan es a dalt:
bona es la tarde, l'ayresuau,
cap a la posta lo sol se'n và
travessant núvols roigs y daurats.
Ay! que de sobte tot s'enfosqueix,
remor confusa ne va crexent.

Després axorda lo fort traqueig
de pedra seca que cau del cel.
Trenca les teules, retrinxa'ls ceps,
tot pelat queda com al hivern.
Lo pobre jayo de lluny ho veu
y s'agenolla cridant: — Mercè!
Càstich m'envies, càstich meresch;
Senyor, per gracia, sia'l derrer! —
111
Jagut a terra dins d'un altar,
als peus estava d'un frare blanch.
Ja no més feya que gemegar,
los plors l i queyen galtes avall.
— Pecador, plòra, be'n deus plorar;
gran fo la culpa, la pena gran;
mes al refugi ja ets arribat.

per noves terres no passaràs.
Si't sobrevenen recorts amarchs,
oració santa te quietará.
Aquí se't dona remey y pau.
clarors y aromes, pare y germans;
aquí miracles podràs obrar
de penitencia y caritat. —
Al temple sonen dolcíssims cants,
apar que sien veus celestials;
de goig ja plora lo caminant
dintre dels brassos del frare blanch.
Ay! que de sobte tot s'enfosqueix,
remor confusa ne va crexent.
Després axorda lo fort traqueig
de pedra seca que cau del cel.
Trenca les teules, retrinxa'ls ceps,
tot pelat queda com al hivern.
Lo pobre jayo de dins ho sent
y s'agenolla cridant: — Mercè!
Càstich m'envies, càstich meresch.
Dolsa esperansa! serà'l derrer!
Agost de 1867

L A GRAN CARTOXA
DE W . C.

BONAPARTE WYSE

(ENSAIG DE TRADUCCIÓ)

Vivament desitjosos dels afalachs de Christ,
de la dolsa bellesa de perfecció divina,
aquí Bruno cercà lo gran tresor may vist,
la rara rosa sens espina.

Y axis com alcions ajupits en lo mar,
s'amaguen meditant dels pins en les fileres,
blanchs d'hàbits, blanchs de cor, com neu que's veu brill
de lluny en les altes cingleres.

Aquí que ronchs torrents de les roques Uansà,
y tempestats hi cova terrible la natura,
ab silenci sublim l'alta pau ell buscà
y del ver sabi la ventura.

Satisfets día y nit, lo ideal contemplant,
inclinada passegen la pensativa cara
endurits llurs genolls, del Senyor reflectant
llurs ulls la llum serena y clara.

Car a la fi esglayat per espectre infernal,
ab son cor tan valent y sa veu tan severa,
«Afora, exclamà, afòra, v i l cura terrenal!
al foch, cògula, arrera!

Embriachs de delicies, escampen ab fervor,
(axis com flors suaus olors embalsamades)
escampen ells perfums d'esperansa y amor
entorn les portes estrellades.

V i l or! baxa ambició! oh fumera! oh brut fanch!
fugiu ben aviat de ma ànima espandida! »
Y tot plegat entrà dins del trencat barranch
y dins de la vall ennegrida.

Preguen y canten sempre, quan lo sol ardorós
llansa sos raigs potents y als claustres dona vida
com quan l'oratge escombra en l'hivern tenebrós
la terra que n'està dormida.

Tantost altres vingueren ardents del mateix zel
aborrint lo plaher, xautantse de la gloria,
y aquesta ciutat santa a la cara del cel
ells bastiren cantant victoria.

Y axis després molts anys sos cants han fet sentir,
com acordat compàs de la daurada ona,
y com veu dels estels... y vuy, lluny de morir,
immortal son cantar ressona.
1868.

CAS
I
— Vina, vina, Felisseta,
a fóra vila a jugar.
— Avuy nó, que la Coloma
lo seu nen m'ha encomanat.
— No hi fa rè: mira, no pesa,
ens el portarèm al bras.
— Jo'l vull. - Jo'l vull, - y entre totes
no l'aguanten més d'un quart.
El dexen a dalt d'un marge
mentres elles van saltant,
cullint amples bufanagues
y petits botons daurats,
— Jo no'n tinch; allí se'n veuen:
cúyta, ajudem a muntar.
Totes corren y s'allunyen
el pobre noy oblidant.
S'ha fet fosch; tornen a vila;
els camins no'ls saben pas.
A les cases que blanquegen
ab pena y dolor fan cap.
II
Escabellada la mare
cerca per camins y camps;
després als carrers se fica
y a tothom va preguntant.
Malehir voldria l'hora,
sa soldada y son treball

VERITABLE

y'l lloch y la Felisseta,
mes de malehir no'n sab.
Una criatura que troba
l i pareix el seu infant;
se l'acosta y la contempla
y plora del desengany.
Mira lluny y als cantons mira
com si hagués d'exir d'allà,
d i u ; - F i l l meu, no sents la mare?y calla com si escoltàs.
Ja no pot més; cau a terra;
ara prega... acota'l cap;
ara sembla que's conforma;
ara n'arrenca un gran ay.
III
Tres vaylets se'n van a estudi
mitx corrent y mitx badant,
y se'n pugen per la vinya
quan els cansa'l camí pla.
— Qu'es aquella veu tan prima?
- U n ocell. - Un b e t . - Q u í sab?Alsen pàmpols y redoltes
y troben un nen colgat.
Dels llavis riu, dels ulls plora,
té un gotimet a la mà.
Qu'es bonich! mirèulo, sembla
el bon Jesús dins d'un maig.
A l cap d'una bona estona

molta gent s'hi ha arreplegat
dels hòmens qu'al tros treballen,
de pobrets y caminants.
El derrer que s'hi barreja
crida: — Deu sia llohat!
jo conech sa pobra mare! —
L'agafa y fuig com un llamp.
IV
— Foraster, que vens de plassa,
qu'es aquest borgit tan brau?
— Una dóna qu'apar boja,
y un xicotet va mostrant.
— Ah, ja'ls veig; per allí venen;
de canalla prou n'hi hà
La Coloma! cà, no es boja,
sinó una dóna com cal. —
Ella arriba tota encesa,
alsa'l noy y diu: — Miràu! —
molts surten a les finestres,
molts se n'hi van al costat.
Ab gràcies a Deu y vives
s'esgargamellen cridant,
y'ls ferrers piquen l'enclusa,
y'ls fusters portes y banchs.
Pels terrats n'hi hà que guayten;
un s'enfila al campanar
y's posa a tocà' aleluya
com si fos dissabte sant.
Juliol de 1871.

LA C O M P L A N T A

D'EN G U I L L E M

II

I

Los dos barons pugnaven de temps antich:
tronava la tempesta per valls y cims:
un jorn l'arch de bonansa vérem lluhir.

Planyèuvos, camps de Deia, serra d'Espill!
La vostra flor més bella no la teniu;
l'arbre de verdes branques caygué y morí!
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VIH
Mes semblà que la sala de llum s'omplí,
y que olor se movía de Paradís,
y ella's tornà més bella, ell més gentil.
IX
Ay! de la sòrt del home, qui sab la fi?
Vingué una torrentada de sarrahins,
trencant castells y pobles y monestirs.
X
Del pont major de Deia ja son al m i u :
Guillem surt ab sa massa forment ferint,
mes tremolant sageta se'n hi va al pit.
XI
— Adeu, vassalls de Deia, feels amichs!
Adeu, pare, adeu. Blanca, pregàu per mi,
que cap a Jesús vola mon esperit! —

-
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III
Era Guillem de Deia gallart fadrí,
en arts de pau y guerra fort y subtil,
y'ls cavallers l i deyen lo rey dels nins.
IV
Serventa de la Verge, Blanca d'Espill,
era conhort de pobres y pelegrins,
per tots anomenada la flor de llir.

— D'Espill pubilla y dóna, òbrem ton pit;
conexes al de Deia, lo rey dels nins:
per senyor lo voldries? — Oh mare, si! —
XII

VI
— Hereu de mon llinatge, Guillem mon fill;
be sabs quina es Na Blanca, la flor de llir;
per fembra la voldries? — ¡Oh pare, si! —

Ara, ben lluny plantada de sa rahil,
adins d'ombrívol claustre benedictí,
al cel son perfum llansa la flor de llir.
XIII

VII
Reberes als de Deia, palau d'EspillI
Ensemps Guillem y Blanca foren assi;
que un sol mot se diguessen no's va sentir.

Planyèuvos, camps de Deia, serra d'Espill!
La vostra flor més bella no la teniu;
l'arbre de verdes branques caygué y morí!
1871

ARNALDÓ DE BESEYA

I
Un vassall del nostre comte,
lo rey sarrahí de Denia,
té pahor de perdre'l ceptre,
qu'altres reys l i mouen brega.
Al comte demana ajuda,
y haver monedat se'n mena,
y un aplech de cavallers,
de cavallers de la terra.
T a m b é s'endú n'Arnaldó,
fill de Rambau de Beseya,
qu'encara qu'es nin y jove,
com bon bataller torneja.
N'Arnaldó se'n và... tots ploren...
més que tots plora y gemega
en Robert Dalmau lo patge,
son companyó d'infantesa.
Lo bon clergue del castell
a la Verge per ell prega,
y lo vell Rambau l i diu
ab cap dret y veu sencera.
—Mon car fili, sérva tres coses:
fè, Uealtat y proesa.
Fés que ningú del llinatge
de ton nom s'avergonyesca. —

II
En Rambau, com es tan vell,
pel regiment ja no basta:
ab pàs tardà y cap encli,
sempre fa mitja rialla.
Per so ha tornat son hereu,
cavaller d'anomenada,
y fan festes los vassalls,
y en Robert molta gaubansa.
Lo ver amich d'Arnaldó,
lo qui tan fort l'anyorava,
be se'l mira! be n'apren
com ell maneja la llansa!
Vol vestir los seus colors
y l'estrefà quan cavalca.
Si se l'escolta de grat!
de noves, si n'hi demana!
Arnaldó ab plaher retrau
dels sarrahins manta usansa,
llurs amples vestits de seda,
anaps d'or, llànties de plata;
llurs jardins tan ben oients,
ab cants d'aus y remors d'aygua;
llurs palaus que al sol relluen
com si fossen d'esmeralda;

Sembla qu'en Rambau no ho veu:
en Robert, que prou ho veya,
cerca remeys prop y lluny,
y consells de tota mena.
En fa venir un jueu
mitx desfet per la vellesa:
son cap l i toca als genolls
y sa barba s'arrossega.
Ha vist les set parts del món
sens dexar illa ni terra,
muntant puigs, ficantse en baumes,
sols per cullir una herbeta.
La herbeta guareix molts mals,
no guareix lo de tristesa;
per so al mesquí n'Arnaldó
no li trau la que'l rosega.
D'amagat porta en Robert
una dóna fatillera
que, si vol, floreix lo prat;
si vol, l'arbre se corseca.
Diuen que'l sol la obehcix
y en sa cambra de nit entra;
mes, ja sia que sab tant,
no ha sabut tornarse bella.
Escriu tigures al ayre;
va endevant y torna arrera;
canta estranyes oracions
que sentiries fa feresa.
Tant se val... del cavaller
no mimva'l mal ni la pena;

y tanta troba plasent.
tan bell sò y ayrosa dansa,
y'l saber de llurs doctors,
que diu que'ls estels traspassa.
Assò conta'l senyor joye
prop del foch de la gran sala,
y als sirvents y als hòmens d'armes
aytal rahonar encanta.
En Rambau, com qui no ho sent,
sempre fa mitja rialla;
lo bon clergue del palau
roda'l cap sens dir paraula.
III
Ja poch parla n'Arnaldó,
no cavalca ni torneja;
s'emmagreix més cada dia;
qualque tristor lo rosega.

y a Robert y als bons vassalls'
esperansa no'ls hi resta.
Una nit, que ningú ho veu,
Arnaldó surt en finestra
que mira cap a mitjorn,
cap a les terres de Dénia.
Canta un cant molt dols y trist
que no es pas de nostra llengua;
òuenlo y fugen del niu
lo mussol y la xibeca.
Lo guayta, que s'endormisca
a la més alta torrella,
se pensa qu'es prop del mar
y que canta la Serena.
Ab lo trepitx del ramat
la veu llunyana's barreja;
lo pastor tem que hi hà fades
y camina més depressa.
IV
A en Robert Dalmau lo clergue
l'ha apaybagat y'l sermona:
ja'n té uns altres pensaments,
y son cor se reviscola.
Escomet a son amich
y l i diu: — Vinguda es l'hora
d'anar a beure a una font
de pau y de vera joya.
Anirèm a Montserrat
per pregar a Nostra Dóna
ab donzells y cavallers,
als qui ton penar congoxa.
— Anàuhi, — respon; — pel goig
la mev'ànima ja es morta:
la benhauransa dels altres
doblada tristor me dona. —
En Rambau, que n'era allí,
ara sí que's veu qu'escolta:
— Véshi: t'ho mana qui pot, —
diu ab cap dret y ab veu forta.
Gran tràfech n'hi hà al castell;
no hi queda ni un'arca closa;
uns s'afanyen, altres van
a fer arribar la nova.
A Collbató se congreguen
Arnaldó y sa gent cofoya,
ab donzells y cavallers,
als qui son penar congoxa.
Negra nit la professó
serpejant puja la costa,
y veu, al nàxer lo sol,
lo monestir a la vora.
— Allí es,-tots criden, y canten:
pregàu per ell, gran Senyora. —
Los moxons canten també,
y alegre campana sona.
Los boxos y'ls gonfanons
balandreja l'aura dolsa;

tot mitx sembla que's desperta
y mitx sembla que reposa.
Ampla y pregona s'exten
la montanya, del sol roja,
y fa al cim com torres d'or
dins de llacunes de boyra.
Per revenir, n'Arnaldó
s'es assegut a una roca.
Ningú'l mira. Una centura
se trau, obrintse la gona:
una centura de seda,
de perles brodada tota,
que diu ab lletres moresques

los noms d'Arnaldó y de Lobna.
Ab quin neguit se la mira!
Sent dins del cor una forsa
que l'empeny pera que clave
al nom de Lobna la boca.
Mes ab ayre de greu pena
tot de sobte clama: — ¡Fóra! —
y gita lluny la centura
que ja pels avenchs rodola.
S'axeca del aspre seti,
y ab gran cuyta s'agenolla,
y canta ensemps ab los altres:
—Pregàu per m i , gran Senyora.1874-
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Conten (suposèm que ho conten)
que un al seu jardi guardava
un ídol de la velluria
que tenia molta fama.
Los sabuts de per allí
com uns badochs lo miraven,
y's pensaven qu'era un sant
los rústichs y la canalla.
Venen escrúpols al amo
de guardar aquella alhaja
y un dia agafa un martell
determinat de trencaria.
Mes a cada cop que pega
un tros de crosta li salta
y lo qu'era un ídol negre
se torna una hermosa estàtua.

— Bal — digué l'amo llavors, —
sembla que'l cel vol salvarla;
com obra d'home es molt bella
ja que com ídol es falsa.

Aquest cuento mal girbat
té una mica de semblansa
ab lo qu'ara està passant
per una certa rondalla.
Es la del comte l'Arnau,
filla de nostres montanyes,
que fa plorar a les dònes
y a les criatures espanta.
Un històrich molt entès
no'n donaria una malla

y remena papers vells
per probar qu'es una faula.
Y més y més va trobant
escrits de molta importancia
que'ns diuen qui fou n'Arnau,
per què'l poble no l'aymava,
qui fou aquella viudeta
com a lleal celebrada,
y fins qui feu l'estribot
d'unes monges somniades ( i ) .
Y axis dona als qu'estimem
les llegendes catalanes,
materials de gran valor
per fe'l march de la rondalla.
(i)

De Sant Aymant.

ESPERANSA
Dins lo jardi hont roses jo cullia
se n'entra un vell més negre que'l pecat,
ab mans de fer mon tendre bras agafa
y lluny y lluny me'n porta arrossegant.
Correns, correns, passant ermots y selves,
fórem a un sot de punxes y rocàm;
allí lo vell cansat a terra's llansa
y sobtament m'asseu a son costat.
Ab gran esfors, com dures estenalles,
ses mans de fer estrenyen lo meu bras;
mes fonda sòn sos aspres dits afluxa,
y jo me'n fuig, al bon Jesús clamant.
Correns, correns, passant ermots y selves,
me trop a un plà y adormideta caych;
allí'm despert y veig, al trench de l'alba,
prats tots florits, arbredes y casals.
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Prou us conech, enrejolades eres
y porxe fresch hont juguen los infants...
Ay trista, nó! la terra de mon pare,
la que jo cerch, aquesta no ho es pàs.
Veig altres llochs ab belles pagesies;
no son aquells que desitjava tant;
mes fent camí, m'ho diu al cor la Verge,
oh pare meul jo trobaré ton mas.

1875

A PIO IX
Los pobles s'estremexen y intenten vans concerts!
Miràulos com adoren uns ídols sangonents:
los ídols de les rasses qu'han de lluytar entr'ells.

No més hi hà una roca que a cap onada tem,
hont raja la fontana del ver, del bo, del bell,
hont tot arreu florexen les flors d'amor y fè.

La ciencia superbiosa oblida'l dret sender;
va vomitant a dojo contraris pensaments
y mata la esperansa y'ls cors omple de gel.

Allí un sant vell s'axeca de sants tresors hereu;
les seves mans sagrades per l'univers exten,
com fer lleó terrible y dols com manso anyell.

Domtada la natura per mil enginys potents
als fortunats sadolla d'enervadors plahers...
Les turbes envejoses gaudir volen també.

Debades s'enverina l'antich maleyt serpent;
debades lo servexen cobdícia, orgull, plahers,
qu'a aquella roca aguanta immoble fonament.
1877

POQUETA COSA
Jo m'estich collint l'herbeta;
jo m'estich sola, soleta.
Ja pot parlà' que no m'enganyarà.

Pera mi no son les joyes,
son per altres més cofoyes.
Ja pot parlà' que no m'enganyarà.

No hi hà noyes que festegin
ni hi hà joves que gallegin.
Ja pot parlà' que no m'enganyarà.

De bonich prou hi enrahona,
mes no cerca cosa bona.
Ja pot parlà' que no m'enganyarà.

Tríin una ben galana
a la vila de la Plana.
Ja pot parlà' que no m'enganyarà.

D'un no més dir l i podria
que vam nexe'l mateix dia.
Ja pot parlà' que no m'enganyarà.

Ab la seva gentilesa
a mi sols me fa feresa.
Ja pot parlà' que no m'enganyarà.

Aquí som molt vergonyoses:
no entenem d'aquestes coses.
Jajpot parlà' que no m'enganyarà.

Per casarmhi'l vol ma mare
y no diu que no son pare.
Ja pot parlà' que no m'enganyarà.
1878

UN T E M P L E A N T I C H
Hi hà un temple antich hont altre temps los monges
resaren llurs cantars;
hont potents y vassalls conhort trobaren
ò remordent,esglay.

Sos nobles murs han combatut set segles
ab pluges, vents y llamps;
jamay vensut, a cada nova lluyta
més bell se n'es tornat.

Avuy pareix cobert al peu de boyra,
mes alsa triomfant
archs enfonsats, historiades faxes,
cloquer enfinestrat.

* **
Del mitx d'alta pineda'l sol s'axeca
les boyres esquinsant;
dins de llum platejada, arbres y roques
se veuen enllà, enllà.

Que be colora l'alba son aspecte
ensemps joyos y gran!
Còm s'avenen ses pedres envellides
y'ls arbres verdejants!

De campaneta dolsa veu s'escampa
per la deserta vall,
y ab sèch cruxit una esberlada porta
s'obre de bat a bat.

L'obra del home al camp bellesa dona
y en pren ella del camp,
y maridats art y natura engendren
vida y amor y pau.

Ja hi veig venir mestressa matinera,
un nen a cada mà,
y ab un ayre plasent, tot xano xano,
un home de molts anys.

Riu d'oblidansa l'esperit neteja
de tot recort amarch;
plers somniats per un instant l i porta
l'alè del Ideal.

Noves remors, noves olors divaguen
per la terra y l'espay...
Sosségat, fantasia; cor, despèrtat:
es hora de pregar.
Setembre de 1879

DUES PERLES
( P O E S I A E S C R I T A E N L'ALBUM Q U È ' L S POETES C A T A L A N S R E G A L A R E N A L ' I N F A N T A D O N T A

No fa pas molts anys que a un regne,
hont se custodien ensemps
recorts de la etat mitjana
y reliquies del art grech,
hi portaren una perla
de les terres d'occident.

PAU)

Ab amor y sant respecte
la mirava un jovincel,
y digué: — Jo'n vull una altra
perla del mateix joyell. —
Y vingué un jorn a cercarla
a les terres d'occident.
1884

HIMNE MATINER
E n la hora en que nostres bells somnis se semblen a
la naturalesa en son mati y en que la naturalesa en son
mati sembla un bell somni, lo mati parlava y les campanes responien.
E l l deya:
— Bell es lo nom d'Adonai. —
Elles responien:
— M a r i a es l'estel de la matinada. —
E l l deya:
— L'aucell que canta y l'arbre que remoreja diuen lo
nom del Senyor. —
E l l e s responien:
— L'encens, lo sacerdot y l'orga diuen Ires vegades
lo nom de M a r i a . —
E l l deya:
— L'ona que's desperta y'ls vents que se'n van a r e posar diuen lo nom del Senyor. —

Elles responien:
— L o mariner devot endressa'l pensament, y la noya
que resa sos ulls, envers M a r i a , la estrella del mati. —
E l l deya:
— L o món, casa del home, plè està del nom de
Deu. —
Elles responien:
— L o temple, qu'es la casa de Deu, està plè del nom
de M a r i a . —
E l l deya:
— Bell es lo nom d'Adonai. —
Elles responien:
— M a r i a es la estrella de la matinada. —
Y ' l mati vessà sos colors en les amples boques de les
campanes, y les campanes espargiren llur sò entre'ls colors del mati.
Y ell y elles deyen:
— Bell y dols es que digam set vegades: Jesús, Maria!
1879
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FRAGMENT DEL DISCURS PRESIDENCIAL DELS JOCHS FLORALS DE 1883
(LA

D

EYAS per tot arreu, que hi hagué en lo temps de la cavalleria
uns poetes qui cantaven en nostra
llengua o en altra semblant, enaltint
los electes tant del poble com dels
reys, dels barons y de les dames.
Llurs obres eren ben poch conegudes, mes la fantasia's gaudia en imaginaries de maravellosa bellesa. Corria un'altra tradició de que aquells
cantavres celebraven una mena de
torneigs poètichs en los quals se
mostrava, com deya en Enrich de
Villena, la diferencia que Deu y natura feren entre los inginys clars y
los escurs. Estes noves eren antes per
fer venir ganes de renovar aquelles
ceremonies. Quan més avant toren
millor conegudes exes matèries, no
mimvà per axò'i susdit desitx. ü n
català de cor, com diguérem avuy fa
24 anvs, no s'aturà lïns que'l progecte pogués arribar a cumpiimem y
sonà per pública veu que'l mes de
Maig de 1869 se tornarien a celebrar
los antichs Jochs Florals, pus aquest
fou lo nom que s'adoptà, bell y apropiat, per més que no fos l'originari.
Llavors s'imaginà l'ordinació de la
ceremonia. Un dels mantenedors
proposà l'elecció de la reyna de la
festa, ús tret dels torneigs militars y
que corresponia a la tradició, en veritat ben dubtosa, de Clemencia haurà, ü n altre nos portà lo bellissim
lema de Patria, Fides, Amor, y altres afegiren noves circunstancies.
Lo President sols proposà y defengué una proposició negativa, com
fou: que'ls Jochs Florals, los quals
mirava com a temple, ò al menys
com a refugi y recort de la llengua
catalana, sols havien d'usar d'aquesta llengua. Tal volta exa determinació portà conseqüències majors de lo
qu'ell volia; mes, parlant en veritat,
no se'n sab penedir.
Pensàvem alguns que la nova restauració dels Consistoris de Tolosa
y Barcelona (que ja en son temps
volien ser restauradors de l'antiga
poesia provensal) seria una antigalla
sens vida, que no faria més que renovar pràctiques endarrerides. Mes
d'aquells Consistoris no's prengué
sinó l'amor de la poesia, les flors, y
el nom no gayre exacte, però ben
sonant de Gaya Sciencia: y de nostra
antiga literatura s'atengué més a la
cansó popular, y a la poesia de les
cròniques y llegendes que a les cobles dels trobadors. Tampoch se cercà lo fonament del juhi literari en
Ies Rasos de trovar, ni en les Leys
d'Amor; obres de gran vàlua pels ñlòlechs, però de poch profit pels

VINTICINQUENA)

moderns autors ò jutjadors de poesies.
També's podia témer que'ls fruyts
de la nova institució fossen los que
solen donar les Acadèmies, es a dir,
unes poesies més d'estudi que d'ingènua inspiració. No ha sigut axi.
Les poesies dels Jochs Florals, no
han sigut flors artificials criades en
jardins tancats v més lilles del carbó
que del sol, ni s'han obert al mitx
de doctes corporacions acadèmiques.
Foren plantades al ayre lliure, a sota
d'un arbre solitari ò al mitx d'una
remorosa tribu d'arbres, al peu de
serres per pochs vistes y per ningú
trepitjades; y s'han espandit junt a
murs verament històrichs, al sò de
nostres tonades populars, y ventades
per lo mateix alè que fa moure los
penons recordadors de nostres glories municipals y marítimes.
No volem traspassar la veritat al
parlar dels efectes de la institució
qu'avuv celebram. Abans dels Jochs
Florals estava ja formada la poesia
catalana; y, per exemple, havia ja
compost la major part de ses obres
un dels poetes de més pótenla i n tluencia, sobre tot en materia de
llenguatge. Mes no cal dubtar que
han multiplicat no sols les poesies,
sinó també lo nombre dels poetes.
Han tingut també sa part en que lo
qu'era sols una escola poètica redunida a determinats genres s'haja convertit en tota una literatura, coneguda y estimada en llunyanes regions y que per medi d'alguna de ses
obres principals parla ja en més de
una llengua forastera.
Puix havem tocat aquest punt, no
restarèm d'exalsar un mèrit de la
nostra renaxensa que (ab paraules
que no's poden millorar) assenyalà
ja fa alguns anys un dels dignes presidents d'aquesta festa (i): «Les lle»tres catalanes, digué, be sien les del
»temps vell. be les renovellades. re»tiren a l'avior d'hont son exides;
»son fermes, senceres, aspres y va»lentes com les collades ahont s'axe»quen nostres masies... ¿Y qui no
»descobre ensemps en los escrits dels
»catalans la fè com la conliansa en
»lo Deu que may ha dexat a Catalu»nya de sa mà? <Quí no veu aquesta
»lè estampada sobre dels nostres ver»sos, del mateix modo que sobre les
»nostres empreses, com si promès
»tinguessem l'esdevenidor y una
»forsa may retuda? No sé si'm fa
»parlar la passió; mes veig a la reno»vellada de nostres lletres més dret

»seny, y més veritat, millor y més
»sanitosa tendencia moral que a
»moltes literatures d'aquest temps.
»Potser hi haurà qui no'ns senti grat
»d'aquexes dots que no corren gavre
»per los redols extrangers; potser
»també'ns diràn endarrerits. ¡Axó
»plà! si ésser més morals es ésser
»més endarrerits, ni may que passem
»més endevant. Si hem d'anar cap a
»la virtut, ¡torném arrera!»
Axò's deya en 1870. ^S'ha seguit
après tan fidelment lo nostre lema?
çHi ha hagut excepcions? Alguna'n
sé; d'altres n'he sentit parlar. Vúlla
Deu que sien poques y les derreres.
La ridelitat al primitiu esperit de
l'Institució no ha de produhir. com
alguns pensen, poquedat ò fredor en
los assuntos. Que's fullegen volums
enters de nostres coleccions y's veurà si'ls hi falta originalitat y vida. Y
al concloure la present festa, be's
podrà preguntar si en les poesies
premiades s'hi sent rés semblant al
ayre romàtich d'una presó ò a la pudor d'un carner.

(11 En Joscph Lluís Pons y Gallarza. discurs
dels Jochs Florals de 1870.

mens. — M . MILÀ Y FONTANALS.

Perfumeria y obgectes de tocador
de totes marques y de tots preus.

Que s'assatgen, si tant se desitja,
noves formes y nous genres. Que's
preferesquen assuntos dels temps
nous, si's saben tractar com han sabut los autors d'Hermann, Miréio y
Fvangelina. Que's cante lo bo de la
vida moderna mentre sia ab vertaders cants y no ab versificats discursos. Que's pinte la naturalesa, no
sols ab los colors usats pels poetes,
sinó ab los tons dels Bulïons y Humboldts. ab tal que no s'oblide que la
naturalesa no es més que l'orla del
vestit d'Aquell qui l'ha creada. Que
s'aprofiten los fugitius llampechs estètichs que poden exir dels descobriments cientifichs. Que's poetisen, si
hi hà algú que tinga esma per ferho,
les admirables invencions de l ' i n dustria... Tot axò està molt be: mes
se'ns permeta dir que per nostra part
creyem qu'axis com la ciencia, encara qu'errable, es progressiva, l'art
es tradicional, y que la poesia sempre
viurà dels sentiments de que ha viscut d'ensà que'ls hòmens son h ò -

Les evita y cura sempre'l L I C O R D E L
fortificant les genives y perfumant deliciosament la boca. «»«»«»«»«»

DENTS C O R C A D E S H

(10SAICHS-E»F«ESCOFET&C
ida S a n t
re®
d«

atacats d'coicrmcíau y Uebiiiut nerviosa,
deuen llegir sens falla cl llibre premiat del
Doctor metge Rumler. tractant de la «Deftil i l a l nerviosa dels homes*, segons els punts
de visia mes moderns, ab numerosos gravats v constant de 320 planes. Es
un conseller verdaderamem prácticli y Atií y la millor guia pira arribar a
la curació de la cxtenuació cirvcll-espinal. .ieis desordres nerviosos, de les
conseqüències de passions pcriudicials pcra'ls nervis y en tots eis cassos de
ent'ermetats especifíques. I' I llibre ten ilcngua castellana* se remet de íranch
a qui envíi pessetes 2, ab segells a U casa editorial Doctor fíumler, (Unebra, 669 (Suissa

HOMES

i

PETITES FILOSOFIES

N C I A
DI ABDOS sexes

CARLES

DE

FORTUNV

K a d í c A l m c n i coridj • i o n edai a*t \m

PILDORES
Nou

Volum de 1 ao planes en 1 ústica
l'SO pessetes
Se ven a ïcs principals llibreries y en aquesti Administració: Mallorca, jt<7 -Barcelona

PRIMERA

O U R A N IA

diKubnmíDi - I m m e n i tiit

T n c u m e m t o e r g i c h y srni p e r i l l

Curació garantida ab un tol tratcb,
En.io diicrti Prtu del fraich 10 lí^iSa.
h mcD ib inilruccionj per correu . piel 1 •
En Barciloni VIUDA de SALVADOR
ALSINA, - 4, Passatge del Crèdit.
LABOR ATOIRK NOADSRN
l i . pcoagi it, H t m . f i PAUS

M E D A L L A :BARCELONA

1907

ENQUADERNACIONS
f ustrartó ¿ í ¡ l a n a
^osFoGlifeJplaj Ilustrado Catalana
REVISTA SETMA.NAL

MUEBLES
- LAMPARAS
• MOSAICOS
DECORACION

II.LSTI<ADA

JJOMENECH
Durant aquest any reparteix
en cada número quatre interesants folletins a la vegada:

NOVELA
DRAMA ;
MOSrRAS

OífRAUir

RECÜNSTIÜÏEIir
B.DOMÈNECH RonfljS" PTU , ; i
BARCELONA

::

POfcSIhS

FOl

K-LORE

Ha comensal la publicació d'un
A L B U M UENERÁL A R T Í S T I C H D E C A T A L U N Y A per
comarques, essent la primera
«».».»
I EMPORDÀ
«»-.«»
Administració: Mallorca, 287

l&IiüDfl^: B A R C E E m l
Gran Premi Saragossa 1908

Gran Premi Londres

1907

Gran Premi Valencia 1908

Gran Premi Madrid

1909

Gran Copa Venècia 1908

Hors Concurs Paris

1909

GRAN PREMI PARIS

BARCELONA

Chassaígne Frères
Ventes a l comptat y a p l a s s o s — L l o g u e r s — E x p o s i c i ó y
D i p ò s i t : P a s s e i g de G r a c i a , 38. T e l è f o n 2363. B a r c e l o n a
ILUSTRACIO CATALANA - F E M I N A L

•

Mallorca, 287. Barcelona

Heservats lots los drets de propietat artislica y l i t e r a r i a

I

-

D I A M / ^ C
r I M r i V / O

de C Ú A y

n f\ • • C
K V L L O

ABOLIAN C

1909

RECTES
a CORDES

CREUADAS

PIANOS - AUTO - PIANISTAS
— F . I . R. & T .
IMPE R I A L

A R M O N I U M S Cristophe & Etienne
Suscripció:

Paper de Fills d'A. F à b r e g a s

Un any 30

pessetes - Extranger: 35 fraoehs
Lslablimenturdjich Thomas-Harcelona

