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6 n Ceodor Llorente
Lo nom d'en Llorente desperta en mi'l recort de tres monr nts d'entusiasme, d'aquells
m'ments inoblidables que deixa la lectura
d'un bon llibre, d'una poesia, d'un fragment,
moments d'aquells que dins la ment Uel admirador iliuminen sempre més l'obra sencera del admirat. No crech jo en l'edat en que
tot entusiasme mor y miro ab certa compassió als vells mestres de l'art que's declaren
desenganyats; perquè jo crech que'l meu entusiasme per lo bell, per lo bò, per l'Art en
general, y en particular per la literatura y
ppr la ciència (?n la quina noh-'sapieut trobar may 1< s desilusions ni'ls abims de desencís de que alguns parlen) j > crech que aquest
entusiasme nomé-moriràenmíquan jo mori.
Los tres moments de que parlo me'ls van
donar tres obres d'en Llorente: lo pròlechdedicatoría de la traducció del Faust, aques-

mim. 47,

baixos

ta traducció y la poesia «La Barraca valenciana». En lo pròlech del Faust, en son començament sobretot en lo quin en Llorente
recorda al seu amich lo gran poeta Querol
los entusiasmes de jovenesa, hi vaig sentir
les palpitacions d'una ànima germana en entusiasme de la meva! Que bé expressa allí
en Llorente tot allòque jo sento! aquell afany
de llegir, de devorar les obres mestres de la
poesia universal, aquella vibració fraternal,
aquella febre de coneixeries cada cop mésy
més pregonament, no eren les que jo sentia
y sento? Y aquella seguretat, aquella fè en
l'obra a f-r, en sa pr< pia força que denoten
los paràgrafs en que en Llorente diu qne
no'ls satlsfeyen les traduccions que'n llegien
d'iquelles obres, al comparar les sensacions
qu< 'n rebien ab les fondes delectances que'ls
originals los hi donaven? Y ells, los dos futurs grans poetes, menyspreuant la gramàtica ab ses regles emfadoses, ab lo diccionari a la mà, íebrosaroent, endevinant ab l'esforç del seu afany lo que no entenien, ab meravellosa intuició ho comprenien y posaven
en parla castellana, y tot per pur entusiasme, que això es lo gran y lo hermós. Vosaltres joves que travalleu plens de fè y ardor,
no sentiu una fonda simpatia envers aquest
escriptor il-lustre en lo quin aquell entusiasme jovenívol no ha minvat may, no ha defallit ni un in tant al travers de les lluytes per
la vida?
Després vaig conèixer l'immens poema
al travers de la versificació nuidissima d'en
Llorente, la quina té un ayre seriosament
castiç espanyol. Cal que descrigui l'impresió
grandiosa que'n vaig obtenir y la simpatia
fonda envers lo poeta que tant magistralment me donà aconèixer aquell etern poema?
Lo meu tercer acte d'entusiasme lou, com
he dit, al donarmea 11- gir un amich, en una
revista, la poesia «La Barraca». Quina musica deliciosa la d'aquells versos! quina frescor! quin color!... Y d'ençà d'aquelles lectures, com més he anat coneixent la labor del

1-lustre més l'he admirat y venerat en ma
pensa.
* *
Es un travallador infadlgable, la seva
tasca es continua y abundantissima.
' Com a traductor, ademés del Faust ha
posat en parla castellana una infinitat de
poesies de tots los grans poetes contemporanis extrangers. En Goethe, THeine, en
Víctor Hugo, en Musset, en Schiller, de tots
ells ha donat a conèixer poesies ab facilitat
sorprenadora, donàntloshi un cayent castiç
espanyol que'Is hi presta un nou encís com
una re-creaei<>;
algunes hauran restat per
això meteix quelcom desnaturalisades. Y no
i obstant, aquestes traduccions són les que
"més m'estimo de les d'en Llorente, més que
' aquelles en les que's vol cenyir massa al ori• ginal, les quines resulten a voltes quelcom
fredes; en Llorente es un gran poeta y al traduir té de re-crear,
com he dit, posar en lo
que tradueix guspires de la seva peculiar
inspiració,
**
Com a periodista, ha estat durant una pila d'anys defensor infadigable de les idees
conservadores. En lo fons de tot artista verament apassionat del seu art y dels elements que'l composen hi ha un conservador.
Per revolucionari que hagi estat, al venir, noves tendències, tem per la vida de tot aquell
món que fa la seva força y ha alimentat ab
cares imatges y sensacions los seus entusiasmes; y l'artista pateix l'ilusió de que tot allò
està a punt d'ensorrarse y un fondo sentiment conservador
(que malgrat lo pendre
noms ben distints d'aquest) s'alça en son cor.
Y dich pateix l'ilusió perquè lo bell y lo gran
no mor ni passa may, per molt que les idees
evolucionin. Y si no, vegis les fonts inestroncables de bellesa que trobem en obres
d'art seculars, en los rits y misteris de relligions mones, en les festes humanes d'altres
temps, tant distintes de les produides perles
civilisacions modernes.
...Y com més he anat coneixent a n'en
Llorente, sobretot en ses poesies valenciaues, més ho compres les seves tendències
conservadores...

**

Lo seu amor a Valencià, a les seves belleses y iradicions, l'ha demostrat ben be en
Llorente en la seva obra monumental «Valencià».
Com a poeta castellà, té poesies amatov
ries dignes de figurar vora les millors d'una
bona antologia. Mes ahont se mostra'l temperament intensament valencià d'en Llorente, ben aymant de la seva terra brillant, es
en ses poesies valencianes. En elles esclaten
tots los seus entusiasmes per la terra estimada, tots los sentiments del cor d'aquest
poeta tant tendrement humà.
Ben lluny se troben aquestes poesies de
les sobtilitats, de les quintessencies compli-

cades de la moderníssima poesia, de la quina jo, eclectich en matèries d'art admiro'ls
refinaments nerviosos y l'expressió de sensacions que semblaven inexpressables. En la
poesia d'en Llorente tot es clar, concret; hi
vibra una jovenesa aymanta de la llum, del
color, de la musica; hi vibra un sentiment
de bondat y tendresa, veritablement comunicatiu al qui llegeix aquells ver=os crestallins. Lo seutiment aquest es d'aquell que
sempre farà vibrar l'ànima del lector, perquè no es ploraner ni's pert en paraules vanes, sinó que vé directament de les coses
evocades meravellosament ab calor y vida.
Y may en aquets versos s'hi noten reminiscències, res extranger en qui tant ha traduit, perquè l'inspiració d' en Llorente es
prou fortament personal pera evitaries.
Fondament personal, sí, puix aquelles
poesies ab sa serenor de cel pregonament
blau, ab ses clarors argentines d'üygües aurifridores, ab sos perfums de fruyts intensament savorosos, ab ses relligiositats d'un
misticisme etnicament artfstich, ab ses tendreses humanes d'un cor jovenivolment expansiu, ab tot això enclòs en un ritme amplament musical, ens diuen ben bé qui es,en
Llorente com a poeta y com a home.
«Joseph F A R R À S Y m A Y O R f l U
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Matt de gelor, de baixa boyrina.
Lo diumenge es cru; com raca fer via!
Deixeu lo casal v aneu serra eodintre.
que Is monjos diran la primera missa.
Trescant costa amunt playdant ab fadiga,
ab santa fè al cor, l'alma recullida,
ja'ls vells encorvata, les guepes s'oviren.
Oreu nois en dd pas la neu que trepitgen.
Del vell monestir la campana'ls crida!
Mireule» com van fent idil renglera.
Lo llibre de res, lo rosari negre,
lo gip<5 més nou. la esputxs verda
y l'esclop sabuch o bé l'espardenya.
Los vellets humils d'argentada testa,
sapats v ferrenys, no's queden enrera.
Qui'l gayato enipnny va per la dressera.
Barretina al cap, de vtmiell encesa,
trajo de vellut blau com mar serena,
y ab llur gort calçó, qu'apar fa més festa

Valtres los minyons, les gopes ninetes,
de cabell daurat y galtes rogenques,
d'ulls encisadors plè'lcor d'amoretes,
també hi feu cami, trescant rialleres.
Aneuhi corrents, perquè'ls vells ja hi entren.
Són gentils plançous. Si un mal vent se gira
seguiu los camins que'ls avis vos guien.
Al casal de Deu per sempre feu via.
Lo monjo més vell santament pladica.
Flecteus de genolls y oiune la missa.
Del vell monestir la campana us crida.

doseph SUBIRANA
Cerdanyn,

1905

A la font de la Pitja
(DiftUch en dialecte

tarragoní)

—\ Malla ! i y ara ? j La Sussina ! -;no estabas a baix al port ?
—i Sí, té rahó... Però? vostè? i quant
temps que no l'havia vista, senyora Fiiomena I
—i Ay, sí, chiqueta ! Y no me n'han passat pocas de cosas d'allavoras. Bé ? ahont
estàs ara ?
—Era eunyera, però hi havia massa fenyay'm vaig estimà més fer de ninyera.
Trovo que vas fé ben fet, Sussineta.
Doncàs mira, jo, travallant sempre com
una arrastrada. Si vols bajocas, fasols, floricrtl, moresch, ch irtbeihs, figas de puncha,
ruoas, clenchas, churvias., berginias, carchofas, tot lo que vulgas, vina a la parada y
t'ho daré baratct y bò.
—Si may torno a fer d'escarrassot cregui
que hi vindré.
—i Ab qui estàs ara ?
—Ab uns castellans que'mfan veure'ls ulls
verts, perquè may losentench. L'altre dia'm
fan anar a buscar chorisso; els en porto y
me'l tiren pel cap dientme qu'allò era salchichón de Vkk, y no chorisso.
—Vetal aquí; com me va passar a mí
amb uns de Barcelona qu'em van dir qu'els
portés llangonissa; els en porto y'm fan un
fart de crits dientme qu'allò era talsitja, y no
pas llangonissa. i Ves qui'ls entén a aquesta
gent 1 Lo mateix qu'un altre dia que li dich
amb ella : — i Senyora Dolores: el canti del
oli, s'en và ! y no m'entenia, hasta que després ho veu, me dona una batzacada y'm fa:
—Però, noya, que no veu qu'el canti del oli
vessa ? i Aquí parlant sisquera t o t s ens
entenem!
—i Què hi farem ! No hi ha mes que tindré paciència 1 Y el seu germà ? encara fa
de sanch de ruch ?
—iCa chiqueta! el van desempleyà perquè
va deixar passar un carro carregat de
sachs d'arena que a la cuenta eran sachs
de burdanyas, de caragirats y de guixas !
Ves ara tu perquè !

—Bueno, però mentres tingui salut...
—i Àngela ! Vetaquí lo que no té : sempre
està encadernat; desde un dia que va ploure molt y va tindré d'anà tot lo demati pels
cholls no ha fet res més de bò.
—i Y encara es tan chafallós ?
—i Chafallós ? i y ara, chiqueta ? No n'ha
sigut may de chafallós.
— 1 Ah! te rahò ! Volia dir embudé.
—Bueno, si, embudé ho es una miqueta,
no més quan l'hi pujan las sanchs al cap. Però veig que t'en recordas molt del Cisquet.
i Calla, dona ! i Si estich que festejavau!
—iVaja, vaja, senyora Filomena, no'm
gasti aqueixas bromas. No hem festejat
may. No mes un dia qu'anant al secà de ca
Alasà a menjar figas sajolas me va sortir
un calàpat y'm vaig posar a fer uns gisclets
que se sentien de la punta del moll, ell qu'era allí a la vora va vindré corrents y'l va
matà amb un pedrot; y un altre dia que
vam avià una mi'oca ab els chiquets de casa, ell s'hi va ücà y va comensà a dals papaberet y confits a'ametlla y cordill, y per
això pot ser van comensà a dir cosas aquets
chafarots que sempre's fican en lo que no
n'han de fer res.
(A la senyora Filomena li cau una clau
a terra.)
—No, senyora Filomena, no s'acochi,
que ja li plegaré jo. Aqui està.
— i Ay, Deu t'ho pagui, chiqueta ! Mira,
no'm puch acochar de tant qu'em pesa el
ventre.
—I Y ara ! i Oy tal! i veig quaviat en
tindrà un altre I
—i Ay, sí, chiqueta! el nostro home es a
mar casi sempre y no ens veyem sino quando celis, però es veu qu'això no hi fa rès. i Jo
m'hagués casat amb el f<-rrer, y no'n tindria tants, perquè per ara veig que no han
tingut família! y que guanya més que el
nostru; vinga fer claus y rechas y panys y
baranas y frontissas, y allí la mar hi bat.
—Déixino corre... A mi'm fa l'aleta un
fadrí de cal fil y betas de devant de casa,
però no m'acaba de chocar perquè no més
té la taleya d'anar al parany y agafà mussols. A casa seva sembla un agregat de
gats ab tantas gabias de verderols, cadarneras, capcigranys, que se jo! Hasta té
dos chups.
—i Si qu'es ben tanoca !
—i Ay i i Malla! i Miri qui passa !
i Tens rahó ! 1 La Mundeta ! i Yara chica ? semhla qu'ens ho hàgim dit. \ Mundeta ! i Mundeta!
—i Ay Senyor i i y ara I j ay Deu meu !
i Y doncns? i que tal Filomena? y tu, Sussineta ?
— la ho pot veure. A omplí els cantis.
—Però i quin fret que fa avuy ! ; no s'ha
vist una gelada com aquesta ! , V quin fres
cu hi deu fer a Montblanch! Conto que se'ls
hauran gelat las trumf as.
—Sí, sí; ja l'i dich, senyora Mundeta

que no dona gayre bò estàs aquí plantada.
i Y què feu valtros, Mundeta?
—Veuràs, passant y gemegant. Jo ray
que'n tinch prou ab un mos de pà o ab un
plat de sopas de timó, però ell no s'aconorta, y com gràcia a Deu té fenyeta's pensa
que li haig de fer requisits, y que li tinch
de portar a taula calamans y Uangot.tas y
coca ab sorra, y rovellons; no cal que li parleu de badejo ni farinetas. Lo que ell voldria
foran bonàs plàtaras de llus ab romesco y
bonàs llonzas, y per llevarse, una chicra
ben grossa de chicolata ab mitjas cuernas,
y'ls guanys uo hi son per poguerse donà
tan bona vida.
—Bé, però D^u n'hi doret de lo que guanya el teu home, els carreters may la baUan magra.
—Si, podeu dir; mes m'haguera estimat
no mourem de Montblanch y casàm ab
aquell hisendat quc'm va vindré al darrera fins que vaig baixar a fer de criada a cal
oncle. Quin bé de Deu de guchos y d'indiots
que criaban al mas ! i Y no'n dien res de la
fruyta, el vi y las trumfas que cullian ! Ningú haguera dit qu'aqueil home ab gorra de
pagès tingués tantas onsas!
—Bueno, bueno... i qui pogués plorar
amb els teus ulls! Jo si qu'en soch de desgraciada. No més a"n la canalla, n'hi ha per
fer posar els cabells blancbs. Ara l'un me
té la pigota, perquè no li van empeltà bé;
l'altre m'agafa un mpackorum d'un fart de
pà de guineu que's van fé al defora; ara m
tenen balidas; ara's fan un chanbech... Mira si'n vols de més coronada, antes d'abi
pa^saba bugada, y'l grandas&ot se m'en.puja dalt del cossi) y i paiapom ! cossi y ell
per terra, tot escaldat. Ara tinch a la petita que diu que s'ha trencat del malieh...
Ja't dich jo que no guanyo prou per metges
y apotecaris.
—i Si que son entremaliats ! Quant jo estaba abaix al Port m'en recordo qu'ell devegadas els trovaba pel carré fent figueretas o jugant a bolas, o a refivall, o a la china, o japonesa. - Y m'en recordo que pels
fasos el gran portava un carrau que feya
més soroll que 1 carril.
—Creyeume que tots semblan uns lluerts; /altre dia se'n van anar al terrat y
van fer caure la fumera del estadant del
tercer pis. Després, antes de ahir, ab aquet
fret que pela, el grandot s'en và ficà dins
de l'enjup de cala Rita, y'm vé a casa mullat com un gat. Ahir a la nit van agafà un
ratot al jardí y me'l van cremar ab encenalls y estellas per veure si renegaba.
—ÍÀy! jvalgam Deu Jesús!
—tQuè tens, Mundeta?
—Que m'han caygut las camalligas.. .Però,
escolta, santa cristiana iperquè no'ls fas
anà a estodi la canalla?
—[Ves aquesta! ija hi van a estodi y a
costura, però'm tornan com uns brutons!...
Oh! jv'l qu'em gastan! Ara cèntims per tirar

lladons, ara cèntims per aucas, y villos, y
bolas... ija't dich jo que cal que DJU hi
miri!
—iLa meva chiqueta encara no hi va a
costura, perquè es clà, es massa petita. Ara
tot just c··m nsa a trencà els claus.
—iSi? Donchs. para conta.
—No, ja li faig remey: bonàs unturas de
sagí dols al ventre, cataplasmas de farina
de llinet, aygua de ruelas, pegats de raïms
vens.:, moitas cosas. P<.rò creyeu que sembla un argent viu, y es clà, per un no res
s'en và de restopos per terra; (per això, porta gorra de caure) no 's fà gayre mal. iY
quant era més petita! Cada nu me queya del
bres... iCalla! ïQu'es aquet soroll?
jMallà! jMitai! jAquell home que fa ballà
l'alonso!
—jQuina musica! itan mateix fa agafà
son!
—iOy tal! |Quin brumarot!
—iAve Maria! ila Copona! iay, m'en vaig
corrents! Encara liuch tot ca^a per arreglar.
—Donchs ja pot cuytar, senyora Filomena.
—Vaig a retombar per no trobàm al plà
de la Seu ab aquell moirut de sòtagossos
que sempre'm vé ab rahons perquè els chiquets diu que fan pedradas al clastos. Va ja,
estigueu bonàs... Ja tremolo de la Lnyaque
se'm gira, y per més coronada, ahir be'm va
trencà el nbell y tinch la gallet* eacardada
y las vinagreras totas fetas malbé de la canala.
—Fumilshi un carchot, no sigui ruch
—Sí, sí.. Y tu, Sussina, no cuupegis ara,
que ja't deuen esperar fa tres horas.
—Que s'esperin! iNo porto pas relotje per
sapigué quina hor'es. Ja hi extern fetes» naltros a que'ns deixin pels gossos aquestas
senyorotas que perquè portau gorro es pensen ser més qu^- la renya. .
—i Ah! Tu.Sussina; mira també, no l'estrenyis tan el cosset, creume que si nó patiràs
del pit.
— Ho faig per agradar al meu querido.
—jAy, Senyor! jY com s'ha tornat aquesta chiqueta! Si son pare la sentis li tirava un
rajolot pel cap.
—Bueno, adeu siau, adeu siau... Jo també
m'en vaig a tirar la col a l'olla... iUy quin
fret! Aquesta nit no tindré prou flassadas
per tapam.
— ;Y quin ventot!... ; Ba! [una mastralada!
—iAy! iTrinquis miquis! iBona l'hem feta,
Geroni! El canti fet micas y bossins...
—Però jtros de còniam! jperque V deixavas anà?
—Si, ves. Com que vostè m'ha donat
aqueixa espenta... Es clà...
—lAu, au! [El canti ray! Digasa la senyora qu'a cal plats y ollas en >enen...
—Aquesta Sussina no séque'm fa. Sembla
la llepafils...

—jCa! Es un tararot .. Això sí, més eharrayre qu'un sach de nous...
Alfred OPISSO

Llavors, com la donzella que espahorida guarda
pendre vida el feu somni j tem v s'acobarda,
Valencià tremolosa sense saber per què.
deixant caure, poruga de ses mans amoroses
les garlandes trenades .1- primereuques roses,
parlà, y uixls digué:
«Vostres ctnsons. poetes, no son pera mi noves:
recorts de l'iufautesa me porten « i x e . troves,
entre els boyrotos núbols de un són pesat y llarch
Es vostra amada llengua la llengua dels mens abis,
la que engisi la terra quant brollava dels llabis
del meu dols Ausias March.

Salutació
a l s poetes d e C a t a l u n y a
CDalIorea y P p o v e n ç a
Fills de la noble terra que mar del cor n'allunya !
; Trovadors de Mallorca ! ; Cantors de Catalunya !
Felibres de rVovnnça ! Companys, amichs. germans I
Valencià a vostre encontre tota joyosa avança,
en lo front la vergouya, y en los ulls U esperança,
v lo cor en les mans.
Uarrer infant d'aquella casa payral, que un dia
ompli toti la terra de glòria y poesia
ab ses famoses gestes y sos brillants amors,
ma Pàtria en los fUirosos vergers de les sultanes,
dormia, doser t'euili les palmes africanes
y'ls tarongers en flors.
Dormia y ensoiniava. De la passada glòria
images falagueres buscava en sa memòria,
perdudes remembrances de Amor y Pàtria y Deu;
y mentres les plorava borade- y d-sfetes,
com cant que d»vallara del Paradís, poetes,
escoltà vostra veu.
Escolta la veu vostra venint de llunyes terres,
d'enllà les argiles blaves, d'enllà ies aspres serres,
clamant: « ; Oh, llemosiua raça real, salut I
Lo vel esqueixa, oh, Viuda: los ferros romp. Captiva,
Kegina, torna al trono, desp-rta, morta-viva :
lo teu jorn es vingut. »
Y en aquelles contrades hont a la gaya ciència
dictaren lleys los llabis sonrisents de Clemència,
alegres responien als cants dels trovadors,
Avinyó la papesa y Niraes la romana,
y Marsella, la grega, v Beziers, que romana
mullada encara en plors.
Y al ressò d'eixes troves sentlense conmoures
les montanyes poblades de centenaris roures,
bon guarda Catalunya sos recorts y sa llar;
y la plaja hont assenta son trono Barcelona
y hont l'antiga Tarraco. banyant los peus en l'ona,
mira'L segles passar,
Y al portar ses esparces la fresca marinada
a les daurades illes qn'en l'aygua eujogassada
esbart semblen de cisoes que fugen mar adins,
s esoategaven totes del goig que les omplia,
com, quant lo uauger canta, boten plena de alegria
los joganers deifina.

«En est noble llenguagn mos reys, en altres segles,
donaren a son pnbte oons fur* y sabies regles;
en est noble llenguage, pel Senyor benehlt,
senyalant a la terra la salvadora
via,
per la boca brusenta del me» Vicent ni dia
parlal Sant
Esperit.

«Y vny qu'aquesta llengua, oh Trovadors, oh Mestre
dels Pirineus als Alpes, junt.mt les fortes destres,
aixecàu'c <m la santa seuyera. ab nou amor,
menyspreada en ma boca ja fa temp la contemple,
y no tinrh, par parlaria més lley, regla ni eixemple
que'ls batecbs de mon cor.
«Kn nu florida plaja, mes valls y mes mon'anyes,
en los ramats dels pobres pastors, en l«s cabanyes,
en la vila hon la seda teix y tiny mon infant,
rebordonit, be ne pense, de son orige noble,
lo vostre parlar sempre li serveix al meu poble
per lo riure y lo plant.
«Si en sos dictats encara troveu alguna espurna
del foch sagrat que guarda l'antigor en son urna,
ungàu a ml. poiíte*, y com en altra temps,
el pa v la sal partintne, juntant les mans amigues,
parlem de nostres abis. v les cansens antigues
entonem tots ensemps*.
Alxis digne ma Patris y ab la millor volensa
venguts sou de Mallorques, Catalunya y l'roven-a.
responent generosos a son apel joyó»;
y ella tem y batega, com la novella esposa,
quant, seus vel. en sa cambra, de sa belltat ductosa,
se veu davant l'espos
jVolen trovarla plena de gràcia y poSsia,
per més que vergonyosa y humil y pobra *ia?
Mireula ab cor de mare y ab ulls de enamorat;
poig obrint be los brassos, com a l'amant l'amada
vos olerix ab tota son ànima iotlamada,
amor y germandat.

Theodor UUOREflTE

C A TA L O N I A
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Teodor» L L O R E N T E

En Teodor Llorente, després del gran
Ausias March, que es la glòria de la poesia
catalana càssica, es lo poeta més eminent
que ha produhit la hermosa regió valenciana. Com a designi providencial, la gloriosa llengua d'Oc en son renaixement, ha
tingut un gran poeta en cada un dels dialectes que la constitueixen, qui la ha pujada
en lo més alt cim de la inspiració per glorificaria. Catalunya, en Verdaguer; Provença, en Mistral; Llemosí, en Ros; Gasconya, en Jasmin; Llenguadoc, en Forès;
Mallorca, en Costa y Llobera, y Valencià
en Llorente, que avuy honrem.
En Llorente perteneix a la generació
passada, en la qual floriren los primers
apòstols del renaixement, los primers que
ab sos cants portaren al poble, a la pàtria,
la bona nova de la seva propera resurrecció. Es un dels nostres evangelistes.
Avuy sa tasca es finida; més nosaltres,
deix; bles fervorosos dels grans apòstols,
venim obligats a fer quelcom per rea'isar
la seva hermosa ÍIUMÓ, per instaurar o quan
menys a apropar lo dia de la compU-rta resurrecció de la pàtria que ells saludaren en
ses visions de poeta.

te'm recordava l'amich, entant que'l seu germà m'esplicava lo que sabia de la desgracia.
Tot sanglotant, va mostrarme dos retrats:
un que era entre una agrupació d'amichs,
que s'havia fet temps enrera, altre... l'altre
bé ho deya prou lo seu germà: Designava
l'adeu per sempre més... Y remarcava la diferencia de serenitat en abdós retrats, notantli en l'últim una mirada esferehida, com
si ja tingués la visió de la mort que l'esperava.
Després, deixava aquelles montanyes
fondament imnresionu, com si l'ànima del
amich Isern m'hagués a n a t guiant per
aquells llochs.
Vaig pensar que aquella poesia que havia escrit a la memòria de l'Hortensi Güell,
també se li podria dedicar a n'ell.
bluis
Valls, Septembre

de

PIÉ

1906
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Tingué una hora de terrible fi blesa.
La seva ànima blanca'ns deixà esmaperduda per assolir un enilà més radiant, més
pur.
P«re FORT
Hi trobat tenebres, disprés? Qui sab!
Ell, molt jove, casi un noy, havia sentit
los dolors d'un viure de misèria, mes la Naturalesa donava força ai escudit qui sadoll
de vida sana modelava exquisidament ab
L ' I s e r n es mont
rudes mans los sempre nous aspectes d'e la.
Sembla que era «hir que'l vaig coneixe y
Deixà la Natura per corre adalerat deravuy ja t s mort. jMireu que es terrible, lo rera'l foch-follet de la glòria, que va acaripensarhi! no'l veuré may mé>!. . may més!... ciarlo un instant, sembrant traydorament en
Per haver hagut de passar aquesta desgra- lo cor del noy iliuminat una U-vor fatal que
cia, més m'nauria valgut no toneixel.
al cap d'un temps fl >ri desenganys, conreuEn les nostres converses, quan ens comú
hada per nous dols d'un viurer mi<eriós.
nicavem les impresions de la vida, tal com
Y la florida de desenganys es florida de
cadaescú la vivia, molts cops ell va mostrar- cementiri; crida la mort o fa porta en lo seu
me sa sorpresa de veure que en lo món hi sihavia tant de mal, disfreçatde tantes maneLo novell y gloriós cantor avans d'aclures, com tampoch sabiï compendre l'embru- car los ulls en la seva derrera hora ja era
timent moral de que jo li parlava: ell només mort.
considerava lo que sentia, lo que vivia en
La brutalitat dels grans centres rebregà
son si, això es, la bondat. Sa mirada, serena- la senzilla flor bosquetana.
ment reflexiva, podia ésser lo mirall de la seLo poeta sincer retornà desanimat al sí
va ànima.
fecondant de la terra dedicant l'últim adeu
Quan al sab t la trista nova vaig anar a a la seva amiga constant, la Natura.
expressar mon condol a la seva família, en
Aden! lo que he sigui may més tornaré a snrho; %
la masia sols hi havia'l nòy més gran y'l
lo que lins are he fet, may més tornaré a ferho.
«Putxo» (motiu ab quin l'Aniòn Isern nomeAdeu. lo que mos ulls fins are han pogut veure
nava al més petit dels seus germani ts). Ma
y a ensemps.lo que cregui, que no tornaré a creure.
vista recorria anciosa tots los detalls d'aqueü. F E R R A f l T O R R A S
lla casa que altre temps havia conegut en
companyia del desventurat amich, y, abs
tret en mí meteix, sentia, sença entèndreles
bé, les paraules dels desconsolats germans.
La força del recort m'atreya vers la masia,
y aquell jovenet, comprenentho, va dirme
tot sospirant: —iVol pujar a la seva cambra?— Sí que hi vaig pujar, y cada obgec-

Una làpida a l'Antón Isern
Nostre número dedicat a l'Anton Isern ha
despertat l'interès y la admiració del públich ilustrat y entusiasta envers aquell infortunat poeta, y es lo sentir general de que
cal perpetu ir ía seva memòria c< nsagrantli una làpida, que galanàment s'ofereix a
gravar lo jove y distingit escu'ptor en Cessar Cabanes.
En les muralles d'aquell castell, empotrada en una de les colossals roques que'l sostenen, o gravada en la roca meteixa per feria
més eterna, cal que s'hi coloaui la úita làpida, que s'hi destaqui'l bust del poeta, que
hi consti gravat en pedra lo seu nom y'l dia
en que, fugint de les misèries y fangueres
de la terra, lo poeta tot ànima, tot esperit,
tot bondat, volà a n'aquell alt cim a posar fí
a sa vida terrena, assolint per un moment
tristissim la grandesa que somniava.
Alli viurà y perdurarà pelssegles sa memòria, allí aniran los excursionistes actuals y
venidors a contemplar la naturalesa, a meditar la historia y a dedicar un recort al
poeta infortunat, quina memòria viurà
menires durin aquelles roques enasprades,
y'l castell de Burriach, ja preferit de si pels
excursionistes, serà d'aquest punt en endevant, lo siti predilecte de tots los que estimen les tradicions, les belleses y la poesia
de la pàtria.
Decidits a portar a cap l'idea, obrim una
suscripció per costejar los gastos de la empresa esperant que voldran ajudarnos tots
los que estimaven en vida al poeta y en
mort ploren la seva desgracia.
SUSCRIPCIÓ
per perpetuar la memòria del poeta Antón
Isern, en lo cim del castell de Burriach,
lloch hont morí,
Pus Cts.

CATALONIA
h V. Colom ines
Francisco Salóm

5'—
5'—
5'—

soNBTisme
t's lo SONET tina punxant cabòria,
nn passa-temps, ona infantil mania
dels homs que, no sentint la Poesia,
poetes volen ser per vanagloria.
lOb 'ls hèroes Parnassians de la victorià!
iMirenlos, eyna en tuà, tot lo sant dia,
llimant ab l'art pacient del qui somnia
llorers y palmes d'or. y encens, y glòria!..
Ja sé qu» 1 Dant, a jorns, son··t· ;ava;
més lo SONET no fou aa llum y norma
quan dins son pit lo Qeni hi foguejava...
Sublim h-ralt dels Deus, éll prou sabia
que si'l SONET fon rey de l'alta forma
també es l'etern butxl de la Poesia.
Goridon
flbFESIBEO
D5 PERSIBEO
Menes, Setembre

de iDOfí.

Teatres
Ceatre R o m e a
Per ti. després d'esforços heroychs, l'autor de La
Dama

Alegra y /." Bagaça

ha entrat triomfalment a

Romea, temple de nostre art draraatich, entusiasmant
al púbüch ab ses Arrels

mortes.

Los critirhs y autors d'esperit feble o hipòcrita queia
repugna'l plat fort de /." Bagaça ara's rendeixen al geni del autor, tot mossegant rastremment entre alabança
y alabança.
La setmana entrant ne parlarem com cal.

CRÒNICA Y COMENTARI
8

Quan lo centralisme no'ni pot combatre ab calumnie
se vengen del nostre patriotisme atiant contra nosaltres tot lo insà que tenen tot lo podrit qu* nodreixen.
La nostra gentil etntat no s'havia vist may tant
embrntida.
Tampoch s'havia tractat may de fer neteja; potser
es qu» al remonrer lo corromput empudega los esperits sans.
Kecomptem :
Uns pinxos que ab la fraternitat als llavis y l'odi
al cor les emprenen a garrotades y a tirs contra ls pacifiebs vianants qui no pensen com ells.
Uns periódicns. que ns arriven d'allà fomsntadors
de criminals; attr« constituint aquí per gent forastera,
compo-ta d« p«rdularis seusça ofici, vividors de la rapinya; prvrapsa sicallptica orgue dels sàtirs a la moderna; falsos denunciadors pigats pel centre; nna tayfa de pinxos menals per un poll reviscolat interrompent
la vida tranquila del ciutadà honrat; policies engandolits. que no més cometen atropella, antoiitats qne
tenen ordre <le fer l'orni quan se ns molesti; destructors de tot lo sà que nosaltres ab travalls anem bastint; un ajuutament que esporuquit, feble, consent la
intrusió d'altre poder en les seves genuiues atribucions, fa força b'ut.i a la ordre del dia ..
Y devant d'aquest consolador espectacle nosaltres
xerrem.
Vaja, som ans consentits.
Aquesta setmana, ab les Ui planes de folletl que
repartim acaba la primera sèrie d'articUts filològichs
aplegats ab lo titol de Los Misteris de la Llengua Ca •
tatana esbrinals. Dita obreta's posarà a la venda seguidament al preu de cinquanta cèntims l'exemplar.
Nostres suscríptors y compradors rebran les cobertes
de franch.
Ab lo número vinent rependrem la publicació de
La Divina Comèdia y començarem la de la interessant
novela Mar de brutícia
deguda a la ploma del celebrat ereriptor y arti-ta oloti en Joseph Berga y Boix,
mestre de tota nna escola d'art informada per la més
pura y bella naturalesa.
Los qne desde aquest número se snscriguen a
CATALONIA, se'l-» regalarà degudament encrasdernat.
lo llibre Los Misteris

de la Llengua

y'ls plechs sortus de La Divina

Catalana

Comèdia.

Imp. Catalana, Universitat, 4 7

esbrinals

BIBLIOTECA
UNIVERSITAT.

CATALONIA
47,

U n tresor r e t r o v a t

BflRCELtONA

NOVETAT

Vocabulari completissim
* DE LA LLETRA Ç
Obra importantíssima, sola en son genre, la qual conté
passat de mil paraules que en lo llenguatge català escrit cor
rectament clouen començar ab la lletra Ç, les quals havien
caygut en desús o 's començaren ja a escriure incorrecta
ment desde son principi y que per la correcció, bellesa y
significació de la nostra llengua, deuen tornarà instaurarse.
Tots los mots van acompanyats de la seva corresponent ex
plicació y de llur etimologia grega o aràbiga, que són les llen
gües d'hont provenen dites paraules.
Forma un plegant facicle extret del Diccionari Popular de la Llengua Ca
talana que publica la casa Fraucisco Baixerias, per

Joseph Rladern
Pr*ea: 1 P e e e t a

