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(Dibuix d'e* Jonquim Biosca)

Cal que tot Catalunya ho sàpiga; cal que
ho sàpiguen avants que tots, la plana major
del catalanisme y la del regionalisme català
que semblen preocuparse només de les coses
que atanyen superficialment a la reintegració de la personalitat catalana; 1<>8 que ab
piou feynes fan arrancar nostra decadència
del principi de la passada centúria; los que
1K porten tot just y sistemàticament fins a
1714 o arriben fins a Felip IV; los que la deriven de Ferran lo Catolich, e t c , etc, sàpiguenho tots, que la desaparició de Catalunya es quelcom mes anticb, més greu y més
fondo que tot aquests fets tan decantats so-

bre'ls quals los catalanistes militants d'avuy
fonamenten la nostra annlació com a poble o
nacionalitat. Aquests fets relatiraments moderns, són sols los últims accidents de la
nostra mort.
Desde'is temps prellatins y fins podriem
dir prehistorichs, hi havia sobre'ls Pireneus
orientals y ses estribacions y planes endintre
de la França y la Espanya actuals, un poble
de llengua ben definida que no vull anomenar per no donarli'l nom d'una sola regió
d'ell enpetitintlo, del que no'n resta més recort vivent en lo concert dels pobles constituïts que la petita República d'Andorra. Les
demés parts d'aquestes terres estan avuy
subjugades o confoses ja entre'ls dos estats
moderns que tenen per frontera'ls Pireneus.
La porció més viva que resta d'aquests
terütoris subjugats, la que més batega per
tornar a la vida, no hi ha dupte que es lo
territori que avuy coneixem per Catalunya,
puig sença les tortes manifestacions de vida
que en ella veyem, podriem gayrebé donar
per morta definitivament la nostra raça.
Mes, com indicàvem al piincipi, no tota
aquella antiga vida filla de la nostra naturalesa se compren en les ànsies actuals de Catalunya. Allà d'allà dels Pireneus, molt més
enllà del Rosselló, hi ha germans nOBtres que
tenim oblidats desde fa sis o set segles, los
quals son possehidors de la meytat de la nostra llengua y de la meytat de la nostra ànima.
Hi va haver un temps en que la nostra llengua y la nostra ànima eren complertes y aleshores erem lo primer poble d'Europa. Quan
tots los pobles occidenals parlaven encara
la llengua del dominador de Roma o balbotejaven la seva parla inculta, nosaltres,
aquest poble pirenench cantava ja bellissimes cançons ab una parla que aventatjava

la meteixa llengua d'Horaci y d'Ovidi. Ua
estol de trovadors de^de'l Loyre al Ebre proclamava la dignitat de la primera llengua
nova.
Alguns escriptors moderns, entre ells nostre Massó y Torrents, ban negat a n'aquella
llengua poèt'ca y plena de galanesa les condicions de llengua viva. dient que sols era un
vocabulari poetich que no entenia'l poble. No
hi ha res més fals, y molt obcecat té d'estar
qui no descobreixi en cada un d'aquells mots
una uaturalesa eminentment popular que la
fa veure brollnt de llavis del poble y no del
enginy del poeta, com s'hi veu en totes les
paraules de nostres cançons populars, ja més
modernes. No hi ha cap d'aquells mots que
no aparegui pulit y repulit a copia de rodolar
de llavi en llavi segles y segles, desde que's
desprengueren de la massa informe del llenguatge, com los palets y ronyons de les rieres que's foimí-ndels troços cantalluts despresos dels penyals a copia de rodar torrents
avall.
Un dia a Muret nostra pàtria quedà esbarriada per obra del sinistre Montfort: los
trovadors callaren, sos fills enmudiren y tot
caminà cap a la decadència y cap a la mer t
y anorreació, fins qne després, sots lo regne
d'en Jaume I, vingué un renaixement d'nna
part d'aquella pàtria, però la nova vida ja no
fou més que la resurrecció d'una sola part
de l'antiga que s'acabava d'extingir.
Quina sorpresa, quin gran plaher per tots
si ens diguessen que aquella mitja pàtria morta vol resucitar! ,JNO es veritat que seria una
meravella de les més grans en la historia de
la Humanitat? Donchs bé, lo que vos dich es
cert: aquella mitja pàtria nostra resucita, renaix. Los vells roures tallats y cremats per
en Montfort tmuen plançons plens d ufana, de
Torça, de vida. .
Naturalment que, eora en tota renaixença,
lo primer qne reuaix es la lleugua. Si, aquella llengua verament popular apagada en la
boca dels trovadors per la mordaça del despotisme de Roma y de França, torna a parlar
y a cantar en los llavis llengu dncians com un
ressò, con una veu del pass-u, com una veu
dels nostres avis que'ns remembra la musica
d'una parla perduda.
Naturalment qne aquesta profonda y llunyana resurrecció qne trasbalsa un cicle de
lluytes en les }iia!s hi ha hagut vencedors y
vençuts quin fallo semblava jaeternalab gran
goig dels vencedors, si aquí no es encara compresa com se mereix, a França provoca'l
menyspreu y l'ira dels que fins avuy s'havien
dit regionalistes y rrovençals pel mer fet de
cantar ab una llengna degenerada y alrance-

sada que no era ja més que un dèbil reflexe
de la pura llengua occitana.
Mireus a b quin valor, a b quina ànima
Estieu fa resurgir lo passat, deplora'l present
y's defensa del menyspreu ab que saluden la
resurrecció los fills que inconscientment han
oblidat a sa mare.
LO SLR VENTES DEL FAID1T
Ara, farai sitot no'm platz
Chantar, verses ni chansos
Sirventes en est son ioyes,
E sai que'n serà; L·lasmatz.
(Gv.ühem Anelier)

I
En Lengadoc, un trobador
Canta ta glòria, ò Verbe d'Oc !
E per tu raiba un esplendor
Com se n'es vista encara enloc.
Praco, los oms qn'an dins lo cor
Amor, teialtat, estrambor
Se fan clarísimsjol solelh.
On son, ara, Born, ventador,
E Cardinal, grand cantador,
E Sicard e 1' plazent Marvelli ?

I.I
Ara, lo que vol guerrejar
Pel sant Ksper, l'raire del Dret,
Lo que sent son cor lancejar
Al sol remembre de Muret,
Lo qu'illustra'l parlar roman,
Grand triumfador de deman,
llei, es pres per nn desenad...
Praco, sapiensa podria aber
Se volié plus íaire saber
Qu'es d'un pals encadenad !
111
Has, pramor que sab lo pasad
E qu'am lo gest d'aède antic
Apara un Verbe matras*d,
N'a pas lo seas patriotio ..
Com • son terrador cantat.
El, au fraocez? Falsa v«-rlal !
Es nu malfazent, un faidid,
Lo que'l flam reial a 'brazad !
Contra la F' ansa s'es cozad,
E los Francimands l'an maldid I
IV
Tal lo pibol, malgrat l'Autan,
Arbora lo cap vers lo tron,
Arbora l'tiu, fier Occitan,
Uabant lo Prancimand feron !
Te remeiubrant tos grands Aujols,
Dont lo sang rajét n rajrtls,
De Beziers dasc' 4 Mont-Segur,
Retrais un paladin d'antan,
E, dins la mesclada. Fat tant
Oue i aje espavent jos l'azur I
V
Auzor ! los valents e los próz!
L'ora ea venguda de lntar t
A vostre torn, siatz los eròz
Que res no pod espaventar!

CATALON IA
Fraires, to triamfe es cartan,
S'anam al combat en cantant,
En verais fílhs dels Trobadors !
Riguem de la Mort e del r.roz,
E, morts, nostre saug siague l'roz
Dont grelharan los venjadors I

VI
Mas nostre sang rajarà pas,
Oc podetx creire, per salvar
Lo Verbe occilan del trespas.
Los prejujats sols cal vencir,
E'ls umans debon plus s'aucir.
Palriots de l'Ebre al Ador,
Sem, dins la lula, en bela pax,
E, -iiis lo bata'liar campas,
L'ideia es nostre esquinador.

VII
O Lenga d'Oc, glavi del Dret,
Mostra J I . H U - so que pos valer!
Esparrabisa la paret
Del necige e del mal-voler I
E ta, Trobaire mal compres,
Que las clamors te fagueu res
De tos enamics tants qne son !
Planbiguent lor pensar estret,
Met sus l'aurella ton berrel
E dia, ufanoz, ta canson !

Tal cop, l'obra capdal de l'Estieu es Lo Terrador, publicada ta alguns anys, de la qual
parlem en altre lloch per separat, roes la publicació de Flors d'Occitania, torna a fer
avuy cèlebre'l nom del gran poela llenguadocià y candent la capdal qüestió occitana que
simbolisa la seva obra, la qual hem apuntat
lleugerament.
Nostra idea, per avuy, es sols judicar al
Estieu com a poeta. Aquí a Catalunya no put
formarse una idea de l'hermosura de poesia
de la mare terra, de poesia viva qu'aquest capdal poeta sab arrencar directament de la naturalesa y de la manera meravellosa com sab
esculpturarla en una llengua que fins avuy havia ivstat. del tot allunyada del cultiu de les
lletres, motejada ab lo nom denigrant de fàtues. Veus a iui si may cap llengua d'aquestes
que s'adornen ab lo pompós nom i'idiomes
ha sigut capaça de expressar ab més vigor y
naturalitat aquesta escena de la vida camperola:
1D1LA

PACANA

La fllha del pagès traprja los pelhenes.
A los peds nats e 1' colilhon i raieja camba.
Sa boca ris, son long pel vola e «on i-lli flamba.
S'arresta prep la font dels sauzes vimonencs.
Son amorós, per l'esperar, qnita s pastencs
B, tant leu qne la vei, vers la branda se ramba.
Com encara no pod l'abrasar dins sa cramba,
Al escondat li fa dos potets calorencs.
Am la cauta rozenta e subre 1' cap la dorna,
Pla vite a son bordic la joventa s'entoma,
Esconduda len-leu dins lo bosc solombros.

3

E 1' pacan, qu'a palpat sos popels dors com marbres,
Se sentis trevirat e d'un agtiit febros
La seguis longament tras l'espesor dels arbres.

V quin dels nostres poetes pot alabarse de
haver pintat ab mé3 justos colors, ab més intensa visió de la naturalesa, un tipo de natura humana com La Oitanela, que oferim a
nostres lectors perquè's meravellin?
LA

GITANBTA

Aqaela gitaoeta es un ambre Inzent.
Fa de panhera, dormis jols ponts, no sab son atge.
A las rondors del seu, se vei qu'es plus mainatge
E que deja son cos escond nn foc rozent.
Mentretaot. se viu libra e s a l'agait plazent,
Am los quan blanca pel no fa lo gorrinatge ;
"I- qaand pr'ela vendrà l'ora de! catinhatge,
Voldrà pas lo crozar, son blos sang mescrezent...
Dins la vinha d'amor, sera jamai la soca
Ont tots aqud> qu'an s - i se refrescan la boca.
Lo qo aara sos peteta los anra meritats.
Remiratz-la, dins sos pelhocs ! A percoirasa
Un nfanos mesprets pels fllhs de las ciutats
E garda tot aon cor pr'un mascle de sa rasa.

Quaisevol podria pensar que un poeta que
pensa ab la resurrecció del segle XIII, que
escriu en nna llengua rústega y menyspreada
pels progressius d'avuy, es un esperit euemich de la lliberació humana. Tot al revers,
l'Estieu, com nosaltres, es un esperit essencialment llibertari y que l'exposa noblement
en obres sopertes, com es lo següent sonet,
en lo qual pinta al poeta geni, quin esperit
s'envola fins a cendres sobre totes les misèries
humanes.
SULS Cl '•//..:Al dezert, lo lion, dins la Camarga, l'ega
An pas de leis i volon pas jamai n'aber.
L'Oaie i s'encadenar emplega son saber
E n'ea nro!> que qaand son esquina se plega.
Atal, l ordre qa'un secle al autre secle lega
Es perfet. A gennlhs ! dabant lo fort Poder!
Lo Code parla e dis : « \ cos ieu, lo Deber ! »
E lo Fnzilh apond : € Amort! lo que bolega 1 »
E, per qu'aqnels plafaits sian com oc cal prezats,
Demest los orres planbs dels grands Martiritzats,
Reízes, jutges, borreus son benezits pela preires.
Tant ben, lo cap cintat d'ufanozes ramels.
Fora las prevencions, fora Iris, fora creires.
Lo libre Captador senfugis suls cimels!

Que pobre, que esquifit, que risible resulta
nostre parnassianisme de revenedor, al costat
d'aquestes superbes composicions que no tenen altre defecte que'l pen forçat del sonet al
qual sembla inclinar una moda passatgera! Jo,
si no m'ho tüguessen de pendre a mal, aconsellaria a nostres sonetistes impenitents, ala

senyors Zanné, Martines Serina, Prat Gaballi, Maseras, etc., que ja que'ls plau aquest
genre de composició, al menys sapiguessen
deixar tranquils als mestres extrangers quina
poesia es contrari al treni no sols de la nostra
llengua, sinó fins al de la nostra natnro, y escullissen per ses imitacions aqu-'ts veritables
poetes de naturalesa y llenguatge essencialment nostre, l'Estieu, En Perbosc, En Funeu,
En Ros. En Palay, En Brossa, En Sarrieu y
molls d'altres que podrien portar a la nostra
eixuta poesia un doll d'aygua viva, capaç de
rejoveniria y feria esplendorosa, en comptes
de desnaturalisarla y pervertiria com fan ara
les que s'alaben de beure en les preteses pures fonts extrangeres.
Honrem al Estieu y als seus companys, y
ja que la França y fins la Provença'l rebutja,
proclamerolo nostre, ben nostre, y siga ell un
dels mestres de notra joventut per glòria de la
llengua occitana.
Pere FORT

Lo Fiscal se fica al llit
Pari» jo:
A les dotze de la nit
lo Fiscal se fica al llit.
Forta camisa brodada
\ estrenys caps de listó.
;Av Fiscal gu'estàs bufé!
Tan meteix Fiscal t'agrada
dormir tou y calentóf...
!>ap Ruessis quin l'ret tenen
los qa'estan a la pressó!...
Contes/a'l Fiscal:
—De si riuben o si penen
a mi. si que se me'n fum!...
Vina. Son,—gèu als meus braços,
qo'ara veig a apaga'l llum.
Al concert de colls v nassos,
qn'es glosarí de la nit.
vall juntar mos ronchs, poeta...
y tn feste la tinyeta
travallant tota 18 nit.
Jo:
Ronca Fiscal, que la nit de bullanga,
massa n'es llnny per privarte'l dormi
Ronca Fiscal; aprofita la ganga,
que't vetlla'l sou la destral del butxl.
Ronca qne ronca,—que'l crim no s'estronca;
tens pa per molts dies, que'ls tens aliments
són los pobres presos que'l Codich t'enjonca.,
Tn no'ls regeneres; tn 'ls claves les dents!
qu'aixó es la j'islicia dels panxacontents!
Lo crim no s'estronca—(ronca qne ronca!...
Lo Fiscal.
Calla, calla, malehit!
sempre'm burxes les orelles!...

Qae hi ha agulles en 'qaeix llit!*
Be n'he dat de tombarelles!...
Son!... que fes?... Sòn!... qu'has fugit?

^
'

í a

Esticb a dalt del capçal,
qn'a coces y revolades
m'has engegat aquí dalt!. .
Has fet caure les Sacades...
què diable tens, Fiscal?

Jo:

...Pro.. Fiscal, serenitat!...
Pensa qu'aixts esverat
dret sobre'l llit y en camisa
perts ma$«i la gravetat!...
Si la Son no't fa bondat,
ja qne I carrech t'aatorisa,
creume, fumia a la presó!
Lo Fiscal
Són, hont ets?. . Vinam aquí!
vull que'm privis de senil
aqnesi borinot que'm parla!. .
Jo:
Ay, que't fuig! .. Véa a agafaria!..
La Sòn:
Ara soch alcorredó ..
Ara baixo per l'escala...
Ara al carre.. y hala, hala.
ja me n'entro a la proó:
Presos dormiu, presos dormia,
qae hi ha qui vetlla a la ciutat
perquè la pena que tenia
so us torni vida de bondat.
Presos dormiu, presos dormiu,
no renegueu, ni malehiu
qu'aquell que ns guarda en lo pecat
massa pateix lo seu mal fat
Presos dormiu somniant lo dia
del amor y l'alegria!...
Lo Fiscal:
Ay. Poeta, si m diguessis
com t'ho arregles per dormi!...
Jo:
Ay, Fiscal, si t desvetllessis
a la llum que fa camí,
y senzill t alimentessis
ab lo pà del bell nodrí!...
Qain gr»n llit lo que tinguessis
després d haver travallat,
per la doïça lliberlat,
per l'amor y per la vida!...
Dormiries aesseguids
ab la Pau ben abraçat!
Rafel NOGUHRAS OLLER

^IBLjOGRAnA_
LO

TERRADOR

Amty he ling%t en les mans un llibre de poesies: Vetaqai lo que dirà tothom qui llegeixi'l Terrador de l'Estiea Y pensar que nosaltres hem deixat passar dea
anys desde la publicació del llibre sent; i adonarnos de
qae al Lanragaès, la bella encontrada del Migdia, un
tal bon cantayre hi fa estada ! Digne successor ab en

DE

LES TERRES

GERMANES

Perbosc lo magnifich poeta de Lo dot (Jecitan, de I August Korès. lo »euttu po ta de dalt a baix a l'Estieu:
1 huine s b » posat (rancament devant de I Infinit Y l'anima del Mon l'ba penetrat; Y aixis es com als seus
trenta anys (aquest no iprvssurarse eacanta I ) ha fet
los cent tintydós «oneis tant deellata rajals com d'uL'n a on, los serrats de rosa se coronen:
na font abundosa, sencerament, d'una peça. En l'i'stieo
sembla festa major qne les montanyes donen,
no hi ha afectacions: no canta matinades de llum
tenint per cap-de colla al antich Canigó,
de gas, ni amors cairinclons ni pahisatges de refinat
a n'el Sol qu'ix rogench d-sde'l golf del lleó.
deliqflescent : ell que viu a patris, se nodreix per la
Y lo seu primer raig, eotre-mig del fullatge,
poesia de la ralitat que l'envolta : vos parla de Fen
fa perles y diamants da los gotes d ayguatge.
delha, lo seu poble estimat; de la seva mare. dels sens
fills de les orenetes que fugen alegres envers I Àfrica
Llom d apoteosis ven d'encendre I llevant:
qnan I Hivern arriba ; de la llet que beu; dels bous
del campanna despert, l'Angelus faix cantant
que mena ; y de quan ell se troba al bosch y sent tot
y volen PER l espay mil notes argeuiiues.
l'extremiment d'uu faune : y això ja ho veyeu, es viu,
Lo* gall. d'on darrer crit conviden a matines;
es animat es fort. es humà. T de la manera que ns ho
dels corrals odorants han ixit los remats,
dia ! La sentor pa^auica que os asserena devaut Flora
ja'ls pardals aixerita piallen pels terrats.
-. Hèrcules Farnesio. les merevelloses estàtues gregues,
es lo que trobeu en lo nostre poeta.
Poch a poch. pe.ls carrers, s'es obert cada poita
Per lo hu-nà, es superior als actuals poetes proveny los traballador». pacifica cohorts.
çals tocats d - la nota rural a ecladB d infantil sme;
lots arma s dels ferros beuehits per la pau,
com a home qne fa sonets, lo trobi-m snperior a 1 Hese n vau. dins bany de Ham. cantant lo mati blan,
redia. De Catalunya nou parlem : no hi hem arribat
en poesia a la nuta francament paganica : cert que s'hi
J. BADOUA
present en tot lo d en Maragall y en Pijuan y en la Pagesela de l'I — ru y en quelcom de l'<*ladern y d en ifíossill»)
Marti Folgnera: però l'Estieu, ho repetim, ja ha assolit
per complert ser mediterrani.
Oh I Aquesta nota serenament calenta del Migdia
qne s'hi sent bé en les lurocacions y en L'Ottaiada: j
en la Terra Mairala, en L'Amor y en /'Amistat y en
Lo Campest'e.' qne aixis nomenat poeta o le- varies
seccions ab qne divideix lo llibre que ab tot té l'unitat
(D'Anlonin
Perbosc)
duu poema fet y dre*. Y aquelles diguemue parades
de testament que clouen lo llibre, Demirrs cots. com
La nen cau defora, raentres la campana
s'han ficat dins nostres entranyes, deixanthi nna iinpre—;ganinch y gaHancK!— al cloqué bt devana
síó fortament viva !
ses gayes tornades, per tots los ayrala.
No parlem ja de la Garba de sonets qne uomena
|Qae ací dringuin copes y brindis chorals!
La Causa. Oh amirhs meus, que viviu a Barcelona, si
llegiu lo que en Maragall ha dit al />'••>. l'Hortndo al
Lo vi blanch uovell, qne bull y que's mofa,
Dilució, en Pijoan a la Veu en Zulueta a La Publicisomriu alegroy. sobrlx de la copa.
dad, l'Ors al Pobli Català y esteu enterats de com u
;MT*ntres nadalench. on himne ••aiitàm.
França y a Itàlia y a Alemanya y arreu hont hi batega
las goles humeeta. oh vi revifant!
la Vida, s anuncia'I resorgiment de l'esperit helenich
d'humanisme, com as entusiasmarà! poeta en la Causa !
La nen floconeja. y del cel devalla,
Lo poeta que viu al camp y es social: y lluyta : Y
p'ena de misteri, la eeli-tia clara.
organisa lligues ab en Xavier de Ricard en defensa de
Demunt la camp nya. hont tot soroll calla,
la cnitnra del Migdia y juntes y certàmens de gaya
dolçament, la ueu, s'expergeix, senç taca.
ciència, y's preocnpa , oh sagrada inquiutut I d'animar
aN qui pngen t'entlos plaherosa la Lluyta per la Vida :
l.a vinya, rau-rau serà ben colgada
desvetllar I intelecte.
pel gros mantell blanch. que de la gelada
Vens aquí lo qne hi hem trobat en l'Estieu : nn
guardarà! borrú. frisós de badarse.
home modern que viu accionant en l'actual moment
jFloqueja. oh neu. a celislia clara!
historich pel triomf en lo futur de la Qesta llibertadoPer d - m i i i i t del cep fa'l borró noneta.
ra Y en son llibre Lo Terrador la paraula del home que
com l'Infant diví sobre la faldeta
segur de les seves forces, a'entrega en les hores de rematerual j dolça entre'l bon y l'ase,
pòs, a la Naturalesa !
hont van a adorà!, de tots los indrets,
Mercès a n'aquest hom* !
reys y pastorets.
J. M . a de S U C R E

Mati

Nadal

PENSAMENT
La nostra sombra pareix
la dona que ab fè estimem:
marxa si acàs l'empaytem
y al fugir d ella, segueix.
Ghampfort

Lo gemat borró cobrirà I parra!
de paoxuts rahims, que dins les ampolles
vessaran lo most... Quan torni Nadal,
;oh, lo vi d'enguany! aquell sach rahimal...
jvenrem lo qne'l val!
La neu cau defora, mentre? la campana
—;ganinc.h y gananck!— al cloquè hi devana
ses gayes tornades per tots los ayrals.
iQue acl dringuin copes y brindis chorals!
Ptr la traducció y tnetrificació:

J. P L A N A Y DORCA

li prengués, al ensemps que obria l'altra mà
parant que li tiressen los cinch cèntims que
desseguida donava al que'l portava al coll.
Aquella pobra cegueta 's deya Maria, Aquell noy, ensajantse en l'ofici desde tant
Josepha o Antònia, qualsevol nom corrent petitet, era una gran esperança per aquell
que ara no recordo, però per aquell barri infeliç matrimoni mancatde la llum del Cel.
Los vehins, havien donat a n'aquell node la Riera Alta, hont habitava, toihcm la
coneixia per laSargantana. Tenia un marit més yet tan infeiç com encisador, lo nom deSarjove que ella y no del tot ctgo, hi veya gantanó. Com un sargantanó resseguia tots
quelcom, lo necessari per divisar les perso- les reconsdel pis; com un sargantanó baixava
nes y embaraços que se li posaven devant poch a poquet les escales; com un sargantade la mirada y no ençopegar
ells, però nó seguia tot lo barri sença deixar may lepatia més que un cego, car tenia 'I presenti- aceres, y fins molts dies se n'ent ava al cis
ment de que tart o dej orn acabaria de per- nematograf, hont escoltava atentament les
dre la vista, esdevenint cego del tot y això noves cançons que en sent al carrer repetia
ab una entonació meravellosa, impròpia de
lo tenia neguitós totes 1 s nores del dia:
EnSargantanu.que aixísse'lnomenava per una criatura de quatre anys. Aquell noyet
ser lo marit de laSargantana, havia tingut faltat de la vista, s'navia desenrotllat prouna esperança, però la va perdre en ma ho- digiosament en lo sentit de la memòria y en
ra. Era una noya de quinze anys, primeta y l'armonia de la veu. Eu Sargantanu y la
aixerida, que totoomdeya que era malaguan- Sargantana ja no s'en donaven compte de
yada per un cego. De ignocenta y candoro- que fos cego com ells, potser ja no ho sensa que era, tot de sopte va esdevenir un cap- tien tampuch, ja que Deu li havia recompenvert que no s'ho podeu afigurai . Tot lo mal sat aquella falta ompltntlo d'aquelles gràcies
va venir d'aquell malehit cinematògraf de que havien de ser la fortuna del seu pervinla Ronda, al qual anaven casi cada nit per dre, l'arrimo de la seva vellesa.
—Ab lo camí que porta aquet noy—deescoltar y apendre les tonades de les cançons de moda de tes funcions que represen- ya en Sargantanu—d'aquí un parell u'anys
tava aquella companyia d'artistes de mala vull que canti al meu costat y t»ci embadom>rt. Alií hi havia un xicot de vint anys cat a tot Barcelona. No hi haurà cap canque totes les nits s'esgargamellava cridant çó que ell no la canti ni cap persona que al
la funció que dins se representava, y ab tant sentirlo no li allargui la mà pir donarli
de veures passant y traspassant, lo baladrer cinch cèntims. PoUen dir que vaig malade la porta y la Sargantaneta van enamorar- ment, que dech tantes o quantes mans de
se bojament. Mes, penseu potser que van ca- romanços, però si DÍU vol, d'aquí poch
sarse? Ni per penses. Un dià'l Sargantanu y temps me fotaré de tots los cegos de Barla Sargantana van trobarse sença fida, van celona que ara's foten de mí.
Però ay, pobre Sargantanu que no contamarxar tots dos, va durar molt temps que no
se sabia hot paraven, fins queal cap de poch va ab la implacable naturalesa y ab la malmés d'un any, la van trobar perduda pels dat deis homens!
Un dia'l Sargantanó's posà malalt. Aquell .
carrers més miserables de Barcelona, bruta
y plena de mal, com una polzella trepitjada cap cego per fóra y plè de llum per dins,
y malmesa entre un munt d'escombraries. sofrí una inflamació fulminant, vingué un
Sos pares ja casi no pogueren vòurela, per- atach cerebral y'l noy quedà batallant enquè ella era cega y ell acabava de perdre la tre la viday la mort. Sorire'l cap d'en Sarvista, més sentint y palpant lo que passava, gantanu hi caygué un llamp atuhidor; desess'allunyaren d'ella ab horror després d'ha- perat corregué a buscar al metge. Lo metverli donat una taconada que cuydaren a ge's mirà al pobre malaltet y douà al pare males lliçons. En Sargantanu veyentse de
deixaria en sò de mort.
Aleshores, l'únich consol del infeliç ma- cada hora més perdut al seu fill, aquell fill
trimoni sigué un noyet que havien tingut de que era l'esperança suprema de la seva
ençà de la fugida de la filla. Aquell noyet, vellesa, que era la nina d'aquells ulls que
com una conhrmació de la teoria de l'heren- acabava de perdre, envià a buscar a un
cia de la ceguera, havia nascut sença'l altre metge de més nomenada, d'aquells
preuat dò de la vista. Ell no havia vist lo que estan per allà a la Rambla, y també li
món ni l'havia de veure may. Ab les nines digué'l meteix que l'altre. No hi havia més
blanques, sempre al coll del seu pare o de la qu'un resney per provar: calia ferli l'opeseva mare, l'haurieu vist movent frisós les ració. Tots dos metges l'estaven examinant
sev.-s manetes delicades envers lo buytpir y tots dos deyen lo meteix.
—Sí, sí, digué en Sargantanu veyent un
tocar loque no podia vture. S'aferrava al manech o a la caixa de la guitarra y unglejava raig d'esperança—feuli l'operació.
Però repensantshi un poch aí< gia :
les cordes escoltant embadalit los armonic—Si hi ha massa perill!... Si s' ha de
sos sons que sos tendres ditets arrencaven
morir!...
del instrument. Agafava la mà dels roman
—També'l teniu mort ara—replicà un
ços y ab discreció'n treya un que l'allargava
ab la maneta cap al buyt esperant que algú dels metges.

Sargantanu

—Donchs bé, mort per mort, feuli la
operació.
—Ja sabeu lo que costa? — li preguntà
l'altre metge.
—No. i Quant?
—Perquè veyem que sou un pobre vos
costarà cinquanta duros. Ne val doscents.
—Cinquanta duros !...—feu en Sargantanu amargament.—i No pot ser menos ? ; Mireuvos que soch un pobre y soch nn cego.
Mireuvos que aquest fillet es la meva sola
esperança...!
—Ja ho veyem, per això vos farem lo que
no's fa a ningú. Després,—recalcà'l metge—he observat que aquesta criatura es cega y potser no val la pena de que feu un
tan gros sacrifici per fer una provatura
tan aventurada.
—Calli! Calli!—contestà en Sargantanu
indignat,—lo meu fill es cego, pei ò me l'estimo més que si hi veges com los altres.
Val més lo seu cap sença vista que'l de les
altres criatures ab tots los seus ulls. Ah, si
l'hagués vist bol... No me li voleu ferl'operació ?
—Sempre que pagui la petita cantitat
que li senyalem com a molt pobre.
—Es que no la tinch de bon troç!... No
tinch més que dotze duros... potser ne trobaré dotze més!... porser anant a veure'l
meu cunyat arribaré fins a trenta !... i me
li fareu per trenta la operació al meu fillet?
—Procuri buscar la cantitat que li diem.
La dignitat de la nostra professió ens priva
de fer unes condicions més modestes que
serien perjudicials per tots.
—Oh! m-tlehida sort! Vosiès son uns
mals cors, no tenen sentiments ni tenen
íills ! Jo'n tinch un que me l'estimo c*m tots
los pares s'estimen los seus, y perquè considero lo que < s un fill, si ara baixant a i carrer
vtgés a un carro que va ptr aixafar a una
criatura, si nça reparar m'agafaria a la roda per deiur;n la. encara que m'hagués de
trencar los braços, y vostès ara aquí veuen
que se m'està morint un fill que podrien
provar de tornai me a la vida fent un p< tit
esforç, y jo'ls dono totes les meves misc ies
perquè ho facin y no ho volen fer !... Mala
sort pogueu tenir en aquet mon y en l'altre... mala fí pogueu fer... maleint sigui'l
vostre mal cor...
Y en Sargantanu manejant lo cap com
boig, cego de vista y cego d'ira, batia'l cap
per les parets f e n t caure mobles vells y ro
ba espellifada. Los dos metges devant d'aquella esc na, veyentlo arrebatat, sença volguer escoltar cap observació, temerosoS de
que portat pel meteix desesper se girés
contra d'ells, lo deixaren desesperantse baixant l'escala tots sorpresos per aquell espectacle que'ls havia disgustat profondament. La pobre mare, ctga també plorava
amargament tot aguantant febrosa les mans
tremoloses del seu fill que no podia veure.
Al adonarse de que'ls metges marxaven

tots escohits, en Sargantanu sortí al replà de
l'escala y per l'ull de la barana cridà com
un foll.
—j Aneu!, aneu a curar als fills dels
senyors, males bèsties I Si sàpigues que
fentli l'operació lo meu fill s'hagués de salvar, vos juro que jo y vosaltres aniríem escales avall y arribaríeu primer qu'ell al
cementiri. Aneu, malssangros, fills de p...I
Joseph A L A D E R N

CRÒNICA Y COMENTARI
i n dia d'aquestos tindrà lloen en l'estatge de la
Lliga Regionalista, una reunió j conferencia preparatòria per la definitiva constitució de l'Escola PUositjica
Catalana. A l'acte, qniu dia de sa celebració se podrà
veure a la prempsa diària, parlaran los Srs Diego Ruiz,
Sansalvador y altres, a preebs de la comissió organisadora del meteix, formada per elements de la «Federaci<5 Escolar Catalana.» «Agrupació Kscoiar Catalanista
Ramon l.luli > «Agrupació Escolar Robert» y «Centre
Escolar Catalanista».
Ha despertat gran interès entre U joventut calalan*
I i ii te iessauïissim Homenatge dels Catalans a Enrich
Ibsen publicat aquet* dies, To qual conté judicis sobre
aquell gran antor, deguis a 45 dels mellors escriptors
de le terra Sembla que'ls progectes exposats per en
Navarro forcell en lo meteix Homenatge, y per en Pere
B. Tarragó en un notable article a Joventut tindran
aviat realisació. Al efecte s'esta preparaut l'ediciú ca
talana de les o i i r - s complertes d'Knnch Ibsen y una colla de joves entusiastes de la dramàtica moderna estan
fent los travall9 preliminars per a constituir una «Associació Ibseniana» pel istil de la Wagneriana, la qual
senç dupte contribuirà, com aquella ha contribuhit, a
la major cultura de uostre poble.
Gràcies a Ceu sóm pochs y ben avinguts.
En >ampere y Miquel envia un article a /" Veu de
Catalunya, replicant a u'eii Caselles, y li tiren al cove
dels papers.
En Cebrià .i» Montoliu n'envia uu altre a El Poble
Català, replicant a n'en Pous sobre la mala costum del
regateig, y li diuen Deu t'ampari, germà, article que
després nob ement publicà Joeentut.
Fins en lo discutir sóm egoistes. Portem la discòrdia
al moll ilcls ossos, però ni'l dret de discutir volem regoneixe en los demés. Volem ser sols a esbravarnos
perquè i Ixis si nostre contrincan' no queda reventat
per nosaltres, que acabi de reventarell duna enrabiada
mal pahida.
Oh! hi ha gent que si tingués en ses mans lo poder
absolut d'altres segles, tornaria a posar en vigor la
mordaça.
Tipografia Catalana, Univeraitai, 4 7 , Barcelona.
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