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No anem a aualisar los poemes de sobres
divulgats ui a fer a correcuyta una biografia innecessària del poeta més popular de
l'època moderna. Solzament anem a referir,
perquè servesquen de lliçó a la nostra j o ventut literària, alguns dels seus trets distintius y carac.teristiclis, aquells que formen
l'essencia del seu temperament y del seu caràcter y que l'han fet adorable y superior a
tots los seus contemporanis com a poeta.
L'Homer provençal, lo més gran poeta
èpich dels temps moderns, ha merescut tal
calificatiu no per haver sonat millor que'Is
demés la trompa guerrera y haver espalmat
lo món ab un teixit de meravelles, sinó per
haver sapigut adoptar millor la pròpia vida
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baixos

a l'estil poètich, la seva humanitat a l'estrofa rítmica y haver fet de Afireio, com li digué
en Joan Rebul, lou plus beu mirau ounte la
Provenço jamai se t'ugue miraiado,
Ell es avuy dia lo poeta més actual, més
contemporani de tots los pahisos, perquè ha
sigut lo més humà y popular. Perçò'l tema
dels seus poemes no e.s altre que les impresions y'ls afectes de la seva vida Íntimament
refosos a les glòries y a les costums de la seva pàtria; desde Nerto en que evoca les grandeses passades de la Provença al Poema del
Rose en que pinta la vida marinera y l'inexorable roda del progrés malmetent los enginys
de la velluria, desde'l Calendav a Jfireio,
que segons diu ell meteix, es lo seu cor y la
seva anima, es 1» flor dels sens anys y un
rahim de la Crau ab iotes ses fulles.
Al començ. del seu poema immortal, diu,
que humil escolà del gran Homer, ell se proposa celebrar una filla de la terra, en tota sa
senzillesa, despullada de mantells y diademes.
per feria esdevenir gloriosa com una reyna al
cantaria ab la seva llengua menyspreuada.
quals accents, endreça, tantsols als pastors
y a la gent dels masos. Y aquella branca alterosa, inassequible a la mà desfruytadora de
l'home y ahont los ancells de l'ayre van a
satisfer la seva fam, llavores li fa llengüeta
veyenthi un símbol de la glòria immortal y
encara que segur d'ella demana a Den, ab la
gràcia dels humils de cor, permís per averarla.
Alguns han pretès veure en sos poemes
algunes reminiscències clàssiques. Però no es
que ell imite a ningú, sinó que la vida que
ell canta, que es la íel seu pahis, s'assembla
a la vida helènica. Les afinitats ètniques,
geogràfiques y històriques que fan los seus

poemes doblement interessants per nosaltres,
poden haverlo fet concordar en alguns punts
ab los poemes d'Homer, per lo meteix que'ls
poetes observadors de la naturalesa sovint
coincideixen.
Ell es un poeta grecb. perquè posseheix
com los grechs l'alta serenitat, lo domini absolut de la forma plàstica y l'equilibri de les
facultats poètiques obgectives y subgectives,
que li permeten brodar en lo tapiç dels seus
versos ab sorprenent justesa totes les escenes de la vida; ell es un poeta grech cantant
la Provença, perquè com Homer es lo poeta
nacional de la seva terra y perquè avants
que tot es un home y d'aqui la mollesa, la
dolçor y l'escalf dels seus versos. Y per semblar més helènich, no li ha calgut al qui com
ell ha infóa directament al cor dels seus hèroes, regenerats pel Baptisme de Jesucrist,
les passions de la vida, batejarlos ab noms
grechs en lo temple dels deus pagans y e n carnar aquelles passions en lo marbre fret dels
símbols mitològichs.
Lo qui ha cantat lo sol en una cançó ^ue
ha esdevinguda l'himne nacional dels poetes
de la Provença y ha seguit ab esguart somniador i'heroina de la seva epopeya rústica a
travers d? la Crau. cers la mar. dins los
blats, ara entona La Cmpo dels Avis assegut sota la parra de la sera llar payral y mira'ls blats rossos que ondulen graciosament
com los seus versos, que tenen dins d'una envoltarà lluminosa y transparent la frescor y
l'armonia de lesaygües del Rose.
Desde allí, com los antichs aedes, que acompanyaven los versos ab lo so de la citra.
cinta a l'orella del poble les seves cançons y
e s perçò qu'ensopega sempre l'accent viu, la
nota feliç que'l fa penetrant, ben al revés
d'aquestos poetes que divorciats ab sos convencionalismes del poble, escriuen sença que
may logren iateressarlo.
Y ' l Patriarca de Maiano, lo dolç amich
de barba blanca que fa sospirar als novells
poetes, veu desfilar com altre Booz entre'ls
seus pastors y pagesos les colles de les seves
espigoleres y veremadores, les colles de les
que li recullen les olives y pleguen la fulla
pels seus cuchs de seda y que sensibles a l ' e terna y poderosa joventut que'l geni comunica al front venerable del Poeta, hallen al
seu entorn la farandola 7'! raveixinen ab ses
Festes de la Bellesa.
No sembla sinó que la Provença vulga rejovení ilo, temerosa de perdre ab la vida del
sen excels cantor l'encís que la fa admirable
als ulls de tots los pobles.
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L a Copa
De Frederich

Èfístral

E s la copa de Provença,
catalans, hèusela aqal,
femhi tots la coneixença
y beTemhi'1 nostre vi.
Copa santa
y vessants,
vessa pels cors
los tecorts.
los sants transports
y l'esperit dels forts!
P o t s e r soni la reraçaga
d'un vell poble qne se'n va,
y si'l nostre cant s'apaga
la nació s'acabarà.
D'una raça qne rebrota
potser som los tanys primers,
potser som la pàtria tota,
potser som sos devanters.
Vessa als cois les esperances
y'ls ensomnis del jovent,
del passat les remembrances
y la fè e n lo temps vinent.
Vessa als cars la coneixença
de lo sant, lo bell, lo bo,
y d e l'ànima y la pensa
la suprema comunió.
Vessa als cors la poesia,
per cantar la vida arreu,
•essa als cors eixa ambrosia
que trasmuda l'home en D e u .
Per la glòria de la terra,
provençals, germans tot temps,
encaixem en pau y en guerra
y bevemhi t o t s ensemps.
Copa santa
y vessants,
vessa pels cort
los reeorts.
los santa transports
y l'esperit dels forts!
Franecsch
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De la preparació
a totes les eoscs c a t a l a n e s
A r a fa poch s'ha debatut v parlat a B a r celona de coses importants per l'anima de
Catalànya—Entre dos literats se v a instituhir a les pàgines d'un periòdich una conversa sobre la tendència Üatinista o universalista qu'bavia de tenir la nostra cultura—
se fan travalls per fundar una Acadèmia
catalana d'estudis filosòfichs.—Per fi alguns
volen promourer entre'ls estudiants l'instituciò d'una Escola lliure de Filosofia baix
lo patronat de Ramon Llull y l'inspiració
d'un intelligentissim comentarista d'aquest
alt doctor.
Tot quant sigui portar lo pensament y
l'interès dels catalans a elevats dominis de
l a v i d a serà beneficiós a la força y a l'influencia de la r a ç a . Quan s'arriba a imprimir un nou caràcter a l'evolució del pensament general dels homes es que's pot presentar un conjunt florit de civilisació. L a
marca de l'actual idealisme francès es lo
de presentar una F r a n ç a esplendorosa en
tots los ordres de la mentalitat y de la vida.
Si demà poguéssim per molt probable fantasia arribar a promourer nosaltres en la
conciencia intel·ligent del món una tendència,
ben típica del nostre geni, per exemple vers
un nou utilitarisme filosòfich en que hi entrés la flor del nostre sentiment individualista y nostra observació practica, portant
a camí'ls somnis socials més elevats allavores presentaríem com realitats les promeses d'avuy d'una civilisació superior. F o r a una civilisació catalana que pendría registre com la florentina, la francesa, la greg a en los valors definitius y eterns de l'humanitat.
A un fí trascendental aixís tenen importància aquelles coses de que s'ha debatut y
parlat a Barcelona. Però per realisarles bé
es necessita una indispensable preparació.
No serveix de g a y r e conversar ab tò de
tractadistes sobre tendències de cultura, parlant d'aquesta com d'un adorno de l'ànima.
No serveix de rè fundar una Acadèmia
d'estudis filosòfichs si a l'Acadèmia no hi han
de tenir entrada tots y tots els estudis filosòfichs. No es bastant, encara qu'amabilissima cosa sigui, instituir una E s c o l a lliure de
Filosofia si'l patronat d'un nom sabí ha de
ser com una vinculació de tendències per
amplitut que tingui l'interpretació que de la
doctrina preferida s'en faci.
J o voldria una preparació als elevats dominis de l a vida per bé y gloriosa influencia
de la r a ç a qu'es una preparació d'homes
modests; que de la cultura'n fa ccm una
emoció relligiosa; que pensa ab una Acadèmia d'estudis filosòfichs com d'un jardi ahont
totes les paraules que s'han dit al món hi
ressonen entusiastament; que pensa ab una

Escola lliure de Filosofia ahont les interpretacions sobre totes les idees, les doctrines y
les coses parteixen de l'originalitat mes íntima y més pròpia de cada hu, ahont cada
hu's fa la seva doctrina.
E s una preparació de modests. E s una
preparació en la qual no 's parteix—per
molt qu'esgarrifi'l sentirho—en la qual no
es parteix d'un punt de vista directament
català.
Si jo català pel mer fet de serho hagués
de renunciar a dir encara que no més sigui
una paraula que resulti beneficiosa a tots los
homes—catalans o no—preferiria no ser català. Però es lo cas que jo per ser català
puch y dech dir aquelles paraules, realisar
aquells fets que dintre del món completin
les paraules, lo pensament, l'acció de tots
los homes al gran objecte de l a vida y la
felicitat de tots.
Donchs bé, si j o per haver nascut a C a t a lunya, a Espanya, he resultat allunyat del
iensament y de l'acció que sença'fs cataans, sença'ls espanyols ha anat fent la millor part dels homes—los qu'han anat fent
la civilisació moderna—jo català aniré a
buscar, a pesar de no ser catalans, tal pensament y tal acció per ajuntarmihi ben bé;
y després, solzament després, voldré que la
meva individualitat catalana, la m e v a originalitat catalana pesi com les d'aquells homes no catalans, j a qu'allavores serà com
elles, j a qu'allavores estarà en lo pensament
y l'acció d'ells, p pesi y caracterisi alia vores en lo seu pensament y la seva acció directius de l'humanitat.
Entretant jo aniré a buscar adelarat ab
tota la passió de la meva àoima totes aquelles coses qu'han passat y- dirigit lo món
sença que Catalunva hi intervingués. J a se
sap que desde '1 Renaixement Catalunya
apareix profondement distanciada de les
corrents mentals y socials qu'han anat produint la civilisació moderna.
A r a ' l s que tenim conciencia obrim los
ulls en un món de civilisació que no té rè
ue veurer ab l'ambent català qu'ens volta.
iesde'1 pensament a l e s costums hi h a
avuy una notable diferencia entre un francès y un espanyol, entre un francès y un
català. Això fa que no tinguem rè ni perfecte ni a l'exacte esperit d'aquet temps en
ciència, en filosofia, en trevall y en mondanitat.
L o qu'aconsola es que'ls catalans per fondes qualitats del nostre geni'ns aixequem en
mig del món atrassat qu'ens volta ab desig,
ab intuició, ab predisposició per totes les
coses modernes. Podem bé pretendrer a ser
los seus transmissors a n'aqueix ambent espanyol en que vivim. Però per aquest fí hem
d'anar adelarats per nosaltres meteixos
també.
A i x í s es qu'avans de pensar en conversar catedralment sobre quines tendències
estrangeres augmentaran y són bones per
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'a nostra cultura; avans de pensar m la
fundació d'una Acadèmia oficial d'estudis
.ilosofichs; a v a n s de marcar ab un nom sabi
•;ualà una Escola .lliure de Filosofia hem
i e córrer adelaradament a conquistar lo
emps. perdut fóra del trevall tilosòtïch,
mental y social dels homes qu'han fet lo
món modern.
L a preparació indispensable avants d'en:rar a n'aquestes altes coses es una preparació de modests. No escaurà bé a ne'ls que j a
sentencien sobre distincions de cultura; no
escaurà bé als que volen fundar Acadèmies
le Filosofia. Però penso que no escaurà
ualament als que volen instituir una Escola
liure de Filosofia baix lo patronat de Ramon
^'ull y l'inspiració de l'intelligentissim Die40 Ruiz. E n tot cas aquestes ratlles encara
iue derigides a tothom, v a - endreçades a
l'aquets últims especialment, per si'ls hi
•>ón profitoses a la seva idea.
L a preparació de modests indispensable
ivans d'entrar en les altes coses que diem;
a preparació de modest indispensable
ivans de fer coses qu'es puguin dir en
iquet temps, verament catalanes, consisteix
;n destinar la principal part del nostre temps
1 lectures, a estudis de lo estranger a v a n s
/ en mes gran nombre que de lo nostre.
Senzillament: lectures, estudis de lo estranger a v a n s y en més gran nombre que de lo
.íostre. V e t aquí la preparació de modests
iue penso indispensable.
Ningú hd de poguer dirse bon català si
10 viu més l'ànima estrangera que la nostra,
. i s a l'estranger qu'hem d anar a buscar lo
iue hauria sigut l'ànima de Catalunya si no
-i'hagués separat de les corrents qu han fet
a civilisació moderna.
E s t u d i a r , abraçar les rònegues tradicions d'aquí es faltar a l'esperit de la nostra
aça. Si procurem inspirar en les nostres
. mimes, en cada hu de nosaltres tot l'alè
aodern creat a l'estranger, allavores trovaem dins nosaltres meteixos la Catalunya
íloriosa qa'hauria sigut si no s'hagués sepaat del pensament y de la voluntat qu'han
et lo mon modern, la civilisació actual.
Estudiant, llegint ab emoció los fautors
le la Reforma y del Renaixement trovarem
b quin individualisme relligiós, ab quin
. laturalisme artistich s'hauria produit l'ània a dels catalans guanyanthi força d'intelli.encia y d'exaltació alegra de la vida. A b
)ts los grans precursors de la Revolució
•Yancesa, trovarem ab quin individualisme
losotich y polítich hauria florit l'ànima de
Catalunya, guanyanthi junt ab totes les
nmules del coneixement l'organisació solal que fa'l lloreixement del món modern
- ens trovariem planerament en lo camí de
?s concepcions idealistes qu'acosten la
- >cietat nova. A b tots los fautors del modern
idividualisme moral en que's venen a resolrer les adquisicions y síntesis científiques
. les intuicions filosòfiques recents trovarem

los catalans l'impuls d'imaginació científica
y ' l poder de volunta* per concebir y trevallar a l'organisació d'una humanitat ideal de
justícia y de joya.
De modo que a l'estranger y o v a r e m la
llògica historia de la Catalunya que hauria
sigut, es a dir, trovarem les tradicions, les
costums, les idees, les capacitats que haurien fet a Catalunya una nació moderna ab
tots los adelantos, ab tota la societat, ab tot
l'esperit, ab totes les creacions que fan
contribuir a v u y a qualsevol altre poble
superior en la conciencia de l'humanitat.
Un cop preparats aixís, aixís ajuntada
Catalunya al ritme civilisadpr dels pobles
protagonistes de la evolució humana, allavores podrem crear les coses catalants totes, j a que haurem reanudat l'historia conscient interrompuda y fet lo resurgiment de
la nostra ànima y'l nostre geni en mig de
la llum d'ara y de la vida actual. Nostres
obres no seran anacròniques sinó armonioses y influyents en lo pensament y l'acció
del món.
Quan, per acàs, veig entre 1 burgit ramblesch de Barcelona la figura intelligentd'un
jove que s'acompanya de diaris, revistes o
llibres estrangers se m'acut desseguit una
forta esperança pel destí y la glòria de la
nostra raça.
A b algúa d'aquets joves hi parlat alguna v e g a d a . Sempre n'hi he après algom de
profón y d'enèrgich per la meva a n i m i .
Quan los he sentit parlar de les coses y de
l'ànima de Catalunya sempre hi he trovat
una emoció per la qual m'he sentit jo català,
fondament, actualment català y associat a
la conciencia més alta de tots los homes.
Ernest

VENDREUU

Varia
Xe la notte proíonda,
su le ghiaje del lido
odo gemere l'onda:
Come chi de la ria
sorte vittima giace,
come l'anima mia?
Dolce il silenzio lentamente avvolve,
la notte i vani suoi fantasmi sol ve...
Elena, slaccia le tue chiome nere:
è l'ora de l'amore e del piacere!
Barcfll·m·i
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An viseu, An tenrju

A b lo
tró quean
Deu
manda f
La Cançó Nosto
d e l s lengo
H v í s vi-vo ; An viseu, An tengu Tant
coutne
povscu
y abranda,y abranda,
Honor als nostres avis
tant s a v i s , tant savis,
honor als nostres avis
qne ne havem conegut!

ab lo trò qne Deu manda
en tot temps han cregut.
Han viscut, etc.
Tot això que'ns fa llinres
felliures, felliures,
tot això que'ns fa llinres
los avis ho han volgut.
Han viscut, elc.

RBFRANY
Han viscut,
han tingut
nostra llengua viea;
han viscut,
han tingut
tant com han pogut!

D e g o i g s y d'sgradances
y dances, y dances.
de goigs y d'agradances,
més que d'or n han hagut.
Han risent, etc.

Pensem qne en llur carrera
primera, primera,
pensem que en llur carrera
per naltrs han corregut.
Han viseu/, elc.

La Gracia, filla herinosa.
freçosa. freçosa.
la Gracia, lilla hermosa,
no té eap dit ganxut.
Han viscut, etc.

Pensem que ban l'et mil coses
grandioses, grandioses,
pensem que han fet mil coses
sobre'l Rose forçut.
Han viscut, etc.

Son cant joliu y noble,
al poble, al poble,
son cant joliu y noble
llarch temps ha prevalgut.
Han viscut, etc.

Si havem lo camp dels pares
confrares, confrares,
si havem lo camp dels pares
es perquè ells l'han hagut.
Han viscut, et*-.

Y ja qne nn solch nos traça
- la raça. la raça,
y ja que un solch nos traça
femhiï nostre degut.
Han viseft. etc.

Si havem lo vf de soca
a la boca. a la boca,
si havem lo vi de soca,
es lo vi que ban begut.
Han viscut, etc.

Defensem les llars cares
dels pares, dels pares,
defensem les llars cares
h s n l nos han mantingut.
Han viscut, etc.

Y lo pa que'ns engreixa,
de xeixa. de xeixa,
y lo pa que'ns engreixa
es dels camps que han mogut.
Han mscut. etc.

Ditxiís lo qui pot viure
ben lliure, ben lliure,
ditxós lo qni pot viure
aqni hont e s nascut.
Han viscut, etc.

Y perquè'ns des l'oliva
joliva, joliva,
y perquè'ns des l'oliva,
llur traça'ns ha calgut.
Han ciscut. etc.
Tot quant tenim d'empenta
viventa, viventa,
tot quant U n i m d'empenta
d'ells nos ha pervingat.
Han viscut, etc.

Si plou un jorn o un altre
per naltre, per naltre,
si plou un jorn o un altre,
. sobre d'ells ha plogut
Han viscut, elc.
Fred«rich
TraiucóódeJ.
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Empunyant
Sant Jordi,

CATAI9MIA
OB
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CERCDRNES

Ell de un poble noble y lliure,
treballador, fort y brau,
ha conseguit ferlo viure
d'ignal modo que l'esclau.
^Nostre mal que no t é tasa.
no vori la redempció?
Empunyant la fera espaia
Sant Jordi, mata al dragó.

%

GOIGS
en Honor del estremos

Ell el a y r e e n s envenena
ab son alé pestilent.
L'argolla que'ns encadena
es un martiri cruent;
pera trencaria proa mssa
qoe trobarem ocasió.
Empunyant la fera espasa
Sant Jordi, mala al dragó.

cavaller

mossèn S A N T

JORDI

Puix oue sou de nostra rasa
paladí y noble patró,
empunyant la fera
espasa.
Sant Jordi, mata al dragó.
A vostres peus fent ultrage
l'horriblè monstre teniu,
que per cert e s vera iniage
d altre dragó més altiu.
Dels disorts de nostra casa
es feel representació.
Smpunyant la fera espasa,
Sant Jordi, mata al dragó.
Ell e s perfeta lignra
d e nostre enemich etern.
EU de nostra desventura
es el traaunt del avern
qne d e March temps nos percasa
ab indomable tesó.
Empunyant la fera esposi
Sant Jordi, mata al dragó.
En ell viu lo centralisme
que nos porta a gran perill,
del horrible despotisme
es efxe monstre l'perill.
Ell nostra llengua amordasa
sense mostrar compaaió.
Empunyant la fera espasa
Sant Jordi, mala al dragó.
Ell desfà nostres usanses
v nos roba nostre dret,
amargant l e s esperances
que en nostre cor fan esplet.
'Nostres costums arrebasa
ab cradel satisfacció.
Empunyant la fera espasa
Sant Jordi, mata al dragó.
Ell nos devora e l producte
que nos dona e l sant trevall,
v per mig d'eixe usufrncte
ja nos té per son vasatl.
La pena el cor nos traspasa
contemplant tal opresió.

Empunyant la fera espasa
Saii' Jordi, Mata al dragó.
Al còrners, agricultora
y i la indústria posa estorbs,
com i carn sens sepultura
posa lo dimoni corbs.
Caan mes entrebanchs nos fasa
mes caurem en lo pregó.

la fera espasa
mata al dragó.

a
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Valencià
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P E T I T S

C O N C U R S O S

de
GATAüONIA
Segon

Concurs

POESIA.
I. S e donaran 2 5 pecetes a l'autor de la més inspirada
y més perfecta composició poètica, escrita en vers. quin
genre, estructura y extensió s e deix a la lliure elecció
del poeta.
FILOLOGIA
II. H i ha paraules que a pesar d'ésser molt e x t e ses y usades pel poble y pels lletrats, sembla ignorarsen
la veritable significació. En Mistral, quina excelsa p e r sonalitat honrem, e s ua/elibre.
A Provença, per tot lo
Migdia de França, per Catalunya y fins per tot l o mon,
avuy e s popular lo mot felibre, ab l o qual s e designa al
poeta de llengua d'oc, o sia al qui escriu en nostra parla, qne no e s francesa ni espanyola, üonchs bó.
ó q u e vol d i r F E U I B R E ?
T o t s los que avants del dia 10 del pròxim Octubre
donin la resposta satisfactòria a n aquesta pregunta,
que'l meteix Mistral confessa que ignora, tindran dret
a la suscripció perpetua de Cataloxia o a una c o l e c cíó de 10 llibres catalans, a elegir.
Lo fallo d e l present Certamen se farà pel meteix istil
que l'anterior.
Barcelona. 15 de Setembre de 1906.
LA R E D A C C I Ó

fOar d e Brutícia
Aquest es lo suggestiu titol d'una xannosa noveleta
que ha escrit lo celebrat arlistu empordanès, mestre d e
la escola olotina, en Josepb B e r g a y B o i x .
La nova plaurà a nostres lectors, però m é s los plaurà
sí'ls dihem qne dita novela, qne es una jova literària
plena de vigor, de color y de vida.arrancada de la pròpia naturalesa qne serà fortament discutida y comentada per l'assumpto delicat que tracta, està j a en nostre
poder y començarem a publicaria d'aquí pochs números.
J a que havem donat la nova procuraren, uo fer dalir
gayre als amants d e l a bona literatura, que desde
aquest moment l'estaran esperant ab candeletes.

La

Filadora
Què serà lo que filem,
mortalla o bandera?

Rica, espleodsnta tala de brins del cor teixida,
nostre sagrat cadavre podràs amortallar. ..
Mes no, jamay, que'Is pobles que tenen fe en la vida
l'ayxequen com bandera, l'alcen ab mà atrevida,
que onegi per la terra, que onegi per la mar.

Del temps passat recorda ma pensa fantasiosa
la meva velleta avia segnda prop del focb,
enarborant ben plena de cànem la tilosa
mentres qno ab sa ma dreta feya ballar briosa
lo fns que anava omplintse de fil a poch a poch.
Tenia ma padrina la cara ja arrugada,
mes sota s e s arruges vetllava un liermós seny;
al.seu voltant jogava, cofoya, la maynada,
tot venerant sa testa més noble y més nevada
que per Nadal l'augusta cimalla del Montseny.
Enlayre la filosa y'l fus a la ma dreta,
passà una bella vida de més de vuvtanla anys;
tot refilant son cànem, lo tems la feu j a y e t a ,
la feren judiciosa del món los desenganys.
D'entre sos dits rajava lo fil, com d'una penya
quan d'entre les falzilles saltant va'l rajolí;
lo fus ventrut s'omplia a poch a poch d* fenya
y al acabar sa tasca, son reder cap al tenya
de nou l'ensarruada tornava'l cim a ompli.
Del fus lo fil sortia y l'aspi 1 capdellava,
tot fentse cent madeixas qne eren son bell tresor,
debanadores amples ma mare n'encerclava,
que debanant joyosa y cantant encetellava,
tot preparant la tasca a mon pare teixidor.
Quin bé de Deu de roba mon para après teixia!
los perfumats armaris podíem ben omplir,
los Ilençolets d'ells treyem quan un infant naixia,
y al vindré nn nuviatge de t e l e s provehia
la cambra dels esposos que's v e y a resplendir.
Y fins qnan a ma casa la negra dalladora
una estimada-"vida venia a trasplantar,
com tendra papellona que son capoll a i y o r a ,
dins son llençol tornava l'oruga filadora
y ab ell envolcallada dormia allà al fossar.
Jo era petit, prop l'avia a ' a s s e y a si ella seya,
si l'u via's passejava jo anava al seu costat,
embadalit mirava la fenya que ella feya,
mentres tocant ma testa que a son cànem s'adeya,
—Quan sigues gran, clamava fila com jo he filat.—
D'aquella filadora, mon avia idolatrada,
los santa consells jo guardo com lo més gran tresor;
avia, t a m b é jo filo, també jo faig fusada,
teixeixo d'esperances ma glòria somniada,
los fils són brins que arrenco de dintre de mon cor,
Filem, filem, oh musa la santa poesia,
filen nostres llegendes, l e s nostres ilusions;
entreteixim les glòries, la pena y l'alegria,
filem de nou l'historia que u s jorn se d e s t e i x i a ,
filem de nou la roba d'endiumenjar nacions
Com t i mos rinxos rossos siguessen la filosa,
la mà de m a v e l t e t » • hi sento avuy encar;
arrenquem de ma peasa, oh mà misteriosa,
le fil d'or qne teixeixi la tela somptnosa
que a totslos ulls de jera l o s fassi espurnejar.

Antonin

PERBOSC
Joseph

AUADERfl

CRÒNICA Y COMENTARI
A l Consistori de Valencià ja's parla valencià.
Aquest ressorgiment, casi miraculós allí, se deu no
més al crit d'un liome. La veu vibrant d'on home enter
ha ressonat en tots los cors. que vegetaven esmaperduts en la embrutidora fosca de la opressió.
Aixó es la mellor senja de que'ls valencians també
volen desllinrarse.
L'auba explèndida de la nostra renaixença s'aixampla,
il·lumina nons horitzons, desperta conciencies dormides.
Aviat lo sol brillarà polent ec lo zenit.
Potser per això no més caldrà la voluntat d' ur.
home.
U n a colla de j o v e s entusiastes de la nostra literatura,
han visitat la nostra Redacció, pregantoos que com s
suscriptors de «El Poble Català», los fecim la mercè de
osar nostra firma a una solicitut endreçada al Director
el e s m e n t a t diari, en la qual se li demana atentament
que's veuria ab g o i g la supressió de la Fulla
literària,
que publica tots los dilluns lo valent diari.
Inútil es dir que'ls havem complascut ab gust y que
celebraríem que signés atesa la seva justa y patriòtica
demanda.

S

L'antiga casa editorial y imprempta «La Catalana»,
ha publicat un llibre pulcremeut imprès, titolat Idilü
negres, degut a la ploma del escriptori. L. BricusQuintana, ab una portada dibuixada per l'ismahel Smith.
Havem rebuda una carta d'en P . R. febrer fuster),
queixantse de que a n'aquí no s'opose una valia a la torrentada corrompuda del genero menut, y planyentse d e
que la prempsa no se n'ocupe.
H a v e m de donar tota la rahó al comunicant.
Si no trobaves ressò certs espectacles desapareixerien. Les empreses d'elles se fan riques,mentres que le»
veres manifestacions artístiques queden desertes.
S'ha de dirigir lo remat envers nons viaranys. En lo
nostre poble s'hi ha barrejada una gent forastera, no
m é s amiga de toros, xulos y demésdegradacions,y1s de
casa han perduda, al seu c o i t a c t e , la conciencia de st
meteixos Nosaltres no descansarem fins haver allunyat
de la nostra terra les malures importades,
•
Si les coses continuen posantse així, aviat nos veurem obligats a calçar esperons, t e n y i r espasa o pistola
y mudar la nostra indumentària nsnal.
La prempsa. de molts dies. que'na anuncia conilictes
personals que acaben batentse ls interessats.
D això's dednheix que l'honor se torna ara de mena
trencadiça. Potser quan s'estima tant es senyal de que
escasseja.
La cosa ja degenera en òpera bufa. Per ara'ls lancet
han resultat de pantomina.
i Q u e ' s proposen los qui's baten, exibirse o ler l#
ridícol?
Tip. Catalana, Universitat, 47, Barcelona
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B e c o l l i t y e x p l i c a t per J o s e p h A L A D E B N
Extret del Diccionari Cata'.a quepublica
la casa
Baxctrias'

M é s de mii m o t s a b ses c o r r e s p o n e n t s e t i mologies).
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PER

REY EN J A U M E I
Rey d Aragó, Valencià y Mallorca
C o m t e de B a r c e l o n a , d ' U r g e l l
y de M o n t p e l l e r
Escrita

yer ell meleijc en sa llengua
natural
Dos volums, a 2 pecetes cada u n .

DICCIONARI P O P U L A R
DE

LESMills HlllhS
& Les Soletats
Poemes y poesies, per

LA

LLENGUA CATALANA
l'EB

JOSEPH

JOAN PUIG F E R R E T E R
Un volum . . . .
2 pecetes

ALADERN

Triplica al més complert dels Diccionaris publicats fins a v u y , contenint mig milió de mots classichs y populars v i u s o d e s a p a r e g u t s , ab les variants de Valencià, Mallorca. Rosselló, L l e n g u a docb, S a r d e n y a , etc.
Il·lustrat ab les e t i m o l o g i e s l l a t i n e s , g r e g u e s ,
aràbigues y liebrayques del Vocabulari ScmitichCatalà del sabi etimolech

Mossèn M A R I A N G R A N D I A
S e publiquen dos quaderns setmanals, ,a ral
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Idioma

U n facicle

Dialecte?..
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1 peceta

Homenatge dels Catalans i Enrich Ibsen
Conté travalls literaris de '45 autors catalans dels de més nomenada, un retrat d lbsen, la
ieva Caricatura y u n a vista del Teatre Nacional de Cristiania.ab lo s e n moiinment v i de lljorso
' O cèntims.
"?Dc Iotes aquestes obres als corresponsals se'ls fa 5 descompte de
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