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.t-kquesta fou la segona
de Frederic Mistral, el
qual vingué al món el bell día de Nostra
Dona de Seternbre del any 183o. Quan la
mare infanta. mestre
Francesc era al
al
rebre
la nova «un noD
camp, i digné
que el bon Den el faci gran i prudent»
Li posaren Frederic «sembla que en
memoria d'un pobre xivalet que als
temps que els meus pares festejaven ha.
vía fet gentilrnent llurs comissions de
laida Poulinet.

",t7r

rnuller,

A

Vct4
Jo tinc al davant meu aquell retrat de
Mistral jove, de quan tenía si fa no fa
vint i sis anys. I no sé quina emoció tant
gran ern proclueix aquesta figura. Vol
dría que contempléssiu amb mi, Harga
ment, els ulls, el front, la correctíssi
ma forma del nas, el plec de la boca, la
lleugera barbeta, el coll ample i lliure,
tota aquella valentía sense cap mena
o

d'afectació que hi ha en el posat i en el
més petit detall de la persona. Aquesta
bellíssima figura em fa pensar amb
aquella altra tarnbé bellíssima, que pin
ta Michelangiolo, de l'Adarn agegut,
amb la carn olorosa encara deis dits de
Deu i tot meravellat de les coses del
món. Perqué en el posat de Mistral,
com en el d'aquell primer horne pur, hi
ha el mateix signe de aristocracia espe
cialíssima, rnés forta que les aristocra
cies de la sang, la d'una cosa nova i fres
de les rnans de Den sense
ca que surt
que els homes hi hagin pres cap part.
Imagineu un rnés• noble i més digne ori
•

gen?
miren bé els ulls de 'Mistral, i
poquet
li veureai l'anima, aquella
poc
ánima única; jo me la imagino com un
vas
transparent, on s'hi aboquen totes
les més altes i pures corrents de la nae7
turalesa, totes les olors de les plantes,
tots els crits dels anirn. als, tots els bru
g-its sonors de les humils bestioletes, tot
alió más noble, Inés selecte de Pesperit
hurnán i aixó, guardat i gronxat dins del
pit, i manifestant-se en el rostre bellís
sim, en la ven, en el més petit moviment
del cós; i transformat en poesía formal
perfecte ami) aquest norn estrany, calid
I

ara
a

i torbador:
Cosa meravellosa, la més alta potser
de totes les virtuts de Pesperit hurná, és
el dó de saber donar una emoció pura
Del mitja de la paraula; el do raríssirn
que rnolt pocs disfruten parcialment,. a
Mistral se li dona en la totalitat, en tots
els rnoments de la seva vida, des que schi
desperta la intePligencia fins a la hora
de la mort; i no d'una manera incorn
plerta i mesquina, sinó de la manera
més gran i 'luminosa, rabejant-li tot el
cós i tot

resperit. Aquest

cas és venta

-

blement únic dins la literatura moder
na, vi potser.m'atreviría a dir dios la li
teratura cristiana, lievat de casos corn
el de Sant Francesc. I Mistral també ho
i un sant gloriós. 1 Mistral
era de Sant,
tarnbé en. va fer un de rn racle, un rniracle
molt gran, una mena de treball heroic
corn aquells
que els Grecs atribulen a
Herakles. Saben el que és a mig segle
xrx escriure un poema com Mireio amb
un Igatois inculte i rebregat? 1 aquest pa

tois elevar-lo a la categoría de llengua ele
gant i poética, apta per a fonclre-hi una
de les mes fortes obres, de les epepeies
més emocionants que rnai hagin sortit
del cervell deis hornes. I aixó en pie se
gle xix quan tothorn estava cansat i fas
tiguejat de tot. En plena arnargantor i

ramplonería romántica; surt Un pur, un
elegit, un Messíes de Part veritable, com
un
en plena corrupció rnig-eval, .surt
pur i un elegit, un únic Sant Francesc
d'Assís.
El rnillor que et podría din de Mistral,
Ilegidor, sería callar, i posare
o amable
te a les mans els seus versos, i aquell
admirable llibre de «memori e raconte»
perqué en la una cosa i en l'altra i que
dessis meravellat de la mateixa manera,
i la mateixa impressió et fés la cancó de
Magalí com el cas de Mistral noi, que
fuig de Casa seva per por de qué son
pare li pegui, i aquelles sensacions i in
cidents que li passen a dintre del cor
menut.

Lleg- ir aixó,

naturalrnent que -és el
millor que pots fer, pero és probable, que
falta de temps o cl'avinentesa, et priven
de tant saborós nocIriment, i per aquest
Gran Horne, descon,egut de molts, ja
pots fer el sacrifici de venir amb mi a
llegir les coses que segueixen. i cm cree
que

tecn. penedirás.

no

Recordeu el capítol segón del llibre
de Rut, quan Booz .s'estava al can-ip de
la sega? Dones escolten:.
«Un any Mestre Francesc Mistral s'es
tava al mig dels seus blats que Pesca
mot de segadors abatlen: amb la falg.
Un eixarn d'espigadores .seguíen als se
gadors, arreplegant les espigues que
s'escapave,n del rasclet. I vetaquí que
T'ion senyor pare, fou atirat per una be
lla rninyona que es quedáVa endarrera,
com si tingués por d'espigar com les al
tres. Eh I que se'n aria vers a ella i u feu:
—Minyona de qui ets, corn te clins?
La donzella respongué:
—Senyor, d'Esteve Ponlinet, BatlIP
de Maiano; cm diuen Adelaida.
—Com, digné meo pare, la filla de
Poulinet que és Batile de Maiano va a

espigar?
Mestre, replica,

som

una

familia

grossa, dos nois i sis noies, i el nostre
pare, encara que Den n'hi do, quan hi
demanem per engalanar-nos, ens diu:
«Filletes, si velen arreament, guanyeu
vos-el». 1 vetaquí perqué sorn vinguda a

espigar».
Sis

rnesos

després d'aquesta

sa, Rnance.sc Mistral
_

era

conver

Pespós d'Ade

la

rnare

amor».

La infantesa de Mistral senzilla i vul
si Paneu con
a primer cop d'un,
ternplant, quanta i quanta cosa bonica
hi trobareu, tots els Ineidents vius
plens de color, com si fossin ja l'aura
precursora, com si anessin tots per un
rnateix camí. A mí cm recorda aquella
gar

altra infantesa d'Enric d'Ofterdingen.
El seu amor a les plantes i a les bestia
les, aquella graciosa aventura, que q-ua
tre cops el feu caure en un bassal de Iljec-el desig de collir unes flors daurádés, i
cap vegada les pagué copgar, i sempre
amb aquell desfici de tornar-hi, ?no re
cerda la narració de Novalis, quan el
petit Enric somnía amb aquella meraVe
liosa flor blava que després la Veia sem
pre davant deis ulls con-.1 una aspiració?
Els diumenges acabada larnissa, anava
el petit Mistral amb la seva mare a casa
deis avis, que teníen una bella cuina de
pedra blanca i allí s'hi reuníen arnb els

burgesos del poble.
Un tal M. Dumas hi anáva amb la da:
Aquestes criatures
na i onze o dotze fills.
recitaven paesies i canganetes en fran
cés, i. naturalment, la mare de Mistral
valía tarnbé que el seu fill Huís alguna
gracia, i li dejen: z,Qué sabs noi? 1 ell
tímidarnent recitava la cangó de joan
del Porc:

»—Quau és mart.?
»— Jan don Porc.
»—Quau ion plouro?
))—Lou rei rnouro.
»—Quan Ion ris?
»

-

La.Perdris

»—Quau bou

canto
etc.

»—La calandro,

»Era a.mb aquests contes, tonades i can
en-aquell
çonetes, que els nostres pares
bona
temps ens ensenyaven a parlar la

ilengua provengala».
A vuit anys Frecieric Mistral fou en
viat a Pescola: amb el s_--aqUet blau per
bere
portar-hi el Ilibre, el cartipag i el
la
com
Mistral
nar. Pero l'aspirado de
estu
dels seus companys quan anaven a
di, era fer unplantié; un p/antié vol dir
carnps
una campana, i escapar-se Deis
mena
tota
xipollejar dins l'aigua, collir
de

fiors,

gust.

cagar els

anirnalets

que era un
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gauto dos couloztreto fino que sernblaven
dos roso espandido de

fres».

I el que són la

»Papaloio volo!

canalla;

el dia de

tot

veure's, i estar junts i fer xiu-xiu amb
'calé de l'un a la cara del altre van aca

«Vai-t'en a l'escolo!
»Vai a la doutrino».

bar per ennamoriscar-se.
si veiés

pregadeu agenollat, des

un

seguida:
»Prego-Dieu,
»Ounte
I si

un

es

tu que sabs tout

bou

loup?»

dotze

anys: l'edat de Beatrice quan
Dante la vegé; i aquella visió de la
don
zelleta en flor, es ço, creieu que fa el
paradís del gran poeta florentí. Hi ha

Ilergandaix prenía el sól:

»Lesert, ié verás, Lesert,

»Aparo-me di serp;
»Quand passarás vers
»te

baiarai

Peró aixó

es

rnestre Francesc
tornava

grau de

un

moun

oustau,

-repetía cada dematí, i
Mistral, veja- que el noi

esgarrinxades,
Miguel de Ferigoulet.

pie de
a

Sant

que`ls criats de la casa eh
del Mas hi carregaren el pe
tit equipatge de Frederic: una maleta
de pell de porc per guardar-hi la roba:
i una caixa d'avet per guardar-hi els pa
pers, i acompanya.t de la rnare, i del gos
guardia que es deia «Joussióu», Frecie
ric se'n va anar ploriquejant del Mas del
I vetaquí

una

carreta

jutge

cap a la pensió que M. Donnat te
nía al convent de St.

Aquest M. Donnat era un conco que
,re,elava per les pagesíes cercant deixe
bles pel pensionat i la bona gent u deja
«No tenirn diner per mantenir l'estudi
de la canalla». I eh l responía.: «No ús hi
apureu; una mica de blat al cap del any,
tánt d'oli, tant de vi, no hi ha res más
bell que la instrucció».
Peró el pensionat per mancament de
m. itjans rnaterials
no es pogué sostenir,
i Al.

Donnat,

aná

a

raure a

«Aquest
gloria

sanse

vell

que

Avinyó

no

trepitja-r

és pastat de tan

schi pot donar

un

pa.s,

ren-aernbrança».
Vora'l pensionat de M. Millet, s'hi ai
xecava abans el convent de Sta. Clara.
En la capella d'aquest convent és a on
per primera
volta es vegeren Laura i

és cert, a l'Esglesia; peró de res
que veure`ns nostre cor era pie.»

profunde

anyorament.

Com son feliços, cm deja entre mi,
com l'infant pródig, els xivals i els Das
tors de nostre Mas, que mengen el bon
pa que la meya rnare els pasta, i els
meus amics d'infantesa,
els camarades
de Majan°, que viuen lliures al camp,

Ilauren, i seguen, i verernen i recullen
l'oliva sota'l sant solet de Deu, rnen
tre que jo cm migro entre quatre pa
rets sobre(' tema i la versió.
I a rna llangor s'b.i barrejava un vio
lent dis:gut per aquel' mon fictici on es
tava emparedat, i una atracció per un
ideal vag-arós que jo veia blavicejar en
llunvanía

a

una

el matí del 6 d'A bril de 1327.
Mistral féu la
Primera comunió a l'Psgle,ia de Sant
Deidié. Dos meso, abans de la ceremo
nia, M. Millet duia els noi,
a doctrina.
I allí noiets i
noietes que devíen com
bregar junts s'asseien als bancs al mig
de la nau.
que-

Frederic,

provenga', i amb una punta de
llapis escrigué dins del llibre entreobert.
en

vers

»Que l'isop bagne

el darrer
ue_s nois, es
trobés al costat
d'una nena, la primera de les noie,; es
deia. Proesseto (-Praxedes)
«e avié sus ti

ma caro

»Sarai pur; lavas-me léu.
»E vendrai pu blanc encaro
»Que la tafo de la náu:

Roumanille recollí el paper, i en par
la a Dupuy i clesprés els dos poetes sor
tiren a passejar junts. a l'hora d'esbarjo.
I Rournanille recita Lidozts agnezt i des
prés fejéi després Pauloun...
l'auba que

«Vetaquí

la meya ánima per
despertar-se a la Ilum».
«Una vegada érem al pati amb els
companys a primera hora de la tarda i
jugavem als tres salts, i entra i s'avança
al nostre rotlle un nou pensionista, de
carnes
fines, el nas a l'Enric. IV, el
berret damunt l'orella, Paire• una mica
revellit, i a la boca una punta de cigar
apagat. I amb les mans a les butxaques
del g-ec arredonit, sense cap complirnent
com si dels nostres fos.
—1 bé! qué fern? digu.é, voleu que jo
esperava

provi una mica als tres salts?
I desseguida sense más preparació,
vetaquí que pren la cursa i Ileuger com
gat, salta per damunt de tres pams
del saltador més fort. Nosal

un

la

marca

aplauclírem tots
—Minyó, d'on surts amb
perita?

tres

l'horitzó.»

dir:
tanta.

cm

.

L'any següent la rhare de Frederic
Mistral el canvia de col-legi, «com les
gates que sovint canvíen llurs gatons de
aquesta veg-acla era al pensionat
de M. Dupuy on continua els seus es
tudis.
I vetaquí que poc temps després arri

:

Aquel' any, Frecleric

La`tzar feu,

más

«Vers els catorze anys aquella mi
grança deis meus camps i de ma 'len
gua provençal, que mal rn'havía aban
donat, va finir per endinzar-me en un

Petrarca,

del rengle

que un diumenge,
mentres cantaven vespres, Ii passá pel
cap traduir els Psalms de la Penitencia

en

l'hospital.

Llavnres fou necessari cercar una al
tra escola per Frederic, i l'enviaren a
Avinyó, a casa de M. Millet, al carrer
Petramale.
ta

rnot,

nostra llengua, que expressa
aquelles delicies d'anima que
embriaguen les parches a la primera
joventut; ens agradávern. Ens féiern
plaer quan ens véiem. Només ho férem,
un

provençal.
Conta Mistral,

molt bé

sau».

assoleiat i massa
i decidí enviar-lo

massa

Peró «un amor ignOcent, tant pie de
aspiracions místiques que els ángels
allá dalt, si semblants afeccions
experi
menten entre ells, deuen ésser molt
semblants; tant l'un com Nitre teníen

bá de Nions un professor jove de barba
fina i negra que era de St. Rournié, i es
deja Josep Roumanille. Com que eren
veins amb En Mistra les feren arnics tot
seguit, i totseguit conegueren que una
cosa más forta els unía, tota la fe i tota
la forca que dins l'anima duien per la
restauració de la llengua i la poesía

—Surto de. Castell-Nou, el país del
bon vi. Vosaltres no n'haveu sentit par
lar mai de Castell-Nou del Papa?
—Si, i com te dius.
—Com me clic? Anselme Mathieu.

D'aquesta
ca

fer coneixen
Anselme Mathieu iFrecleric Mistral,
manera varen

MEIDICIV_P_Lt
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eren tres

faciunt capitulum, Rouma-

nille, Mathieu, Mistral, que una mica
més tard fundarlen el Felibrige.
L'any 1848 despres de la verema Frederic Mistral, fou enviat a Aix a estudiar
lleis perqué els seus pares havien comprés que amb el tito' de batxiller guanyat a Nimes no n'hi havía prou per a
ser savi.
Peró abans d'anar a Aix conta Mistral un entretien arnoureux amb una
madamisello LouYso, que a l'hort de les
pereres del Mas, ella li digué el séu
amor d'una manera dolça i cálida; peró
no era aquesta la dóna somniada per
Mistral, no era la forta Mireio. Van durar
tres anys les relacions, a la fi ella
prengué el vel de monja i va morir poc
temps després. A ipauro Louiseto! diu
el gran Mistral ja vell, recordant aquest
episodi romántic de la seva vida.
A Aix retroba Anselme Mathieu, el
felibre deis Besos, corn després li digueren, i Anselme, bohemi, enamorantse a cada cantonada, és el fervent amic
de Mistral.
—Mathiéu! s•és un gusas, un gourrinot, e sentes l'uscle...
Llavores Roumanille, publica. una antología: Li Prouvençalo. Poesíes d'Au-

bert, Bellot,Bénédit,Bourrelly, Boudin,
Gautier, Reybaud, Cavaillon, Croussillat, Mathieu, una pega de Jasmin, pero
raes que de tots de Roumanille, del qual,
Sainte Beuve, saluda les Crécho

«eom

dignes de Klopstock». Teodor Aubanel
hi era ben representat als vint i dos
anys, Mistral hi tenía deu composicions;
entre elles: Amarun, Lou illistrau, Uno
courso

de biou.

Una vegada «Ilicenciat» Mistral
entorna al Mas.Allí

rnateix, Ilavores jo

se'n

vençal

per la

Aquest home es llogava per la collita
de les olives, i a les vetlles feia riure a
les noies amb aquell bé de Deu de can
çons i rondalles que sabía: Joan de la
Vaca, Joan de la Mula, Joan de L'Os. I
ehl no faltava rnai, tant si nevava com si
tronava com Si pedregava.

influencia i la flama de la

divina poesía.
Tot aixó vagament bullía en mon es-perit, peró jo ho sentía com jo vos ho
dic. 1 pie d'aquesta alenada, d'aquesta
ebullició de saya provençal que m'inflatot
envers
va el cor, lliure d'inclinado
mestratge o influencia •literaria, fort de
la independencia que cm donava ales,
assegurat de qué res em vindría a destorbar, un vespre, pel temps de les

ei

Un diumenge,

començar, Gloria

a

anys, els peus damunt de la terra
del Mas patern, els ulls cap a les Atinaho, en mí, i de mí mateix, vaig pendre
la resolució: p'rimerament d'enaltir, de
fer reviure a Provenga el sentiment de
raça que jo veia destruir-se, sota l'educació falsa i anti-natural de totes les escoles, en segón lloc de provocar aquesta
ressurrecció per la restauració de la Ilenun

gua natural i histórica del país, a la oual
fan totes les escoles una guerra a rnort;
en tercer lloc, de posar en yoga el pro-

Maig de 1854,

,

en
-

Font-Segugno; Pau
Giera, Roumanille, Aubanel, Mathieu,

cant de Mireio.»
Amb aquestes glorioses paraules, que
us remouen totes
se us fiquen adins i
les sangs, explica el Gran Home, un
deis más lluminosos rnoments, una de
les més brillants monjoies de la poesía
mer

-

moderna.
El Mas del jutge, era per aquell
temps un covador de «pousio clarinello
bíblico e idilenco».
Mireio no solament vivía en els sornnis de Mistral sinó en totes les donzelles

Mas, «les noies de Maiano que verifen pels cucs de seda, a collir la fulla
del

Brunet. «emé sa caro de Crist de Gali
leio» Tavan, i Frederic Mistral.
A taula naturalment es parla d'alió
que els animava to-ts, del ren.aixement
de la poesía provençal.
«Amics meus, jo vaig dir, a Maia
oració que s'és
no hi ha una bella
mesa de boca en_ boca i que conté jo

crectra

la

paraula predestinada.
»'
La quatréimo doulour quai
vous

O

no.oun

Es

fiéu tant

quand

Que des

precious,

perdeguére,
jour, tres niue, iéu

vous

tres

[vous

noun

retrouvere,

Que dins bu temple
erias».
Que
disputavias

de les moreres
1 quin patró mes admirable de rnestre
Ramón, que el mateix Francesc Mistral,
d'una brava vellor que tothom li deja

vous

Emé le tiroun de la Lei
Emé li sét felibre de la Lei».
set felibres de la Ilei, pero aixó
nosaltres, cridarem tots, va per
felibre.
1 Pau Giera, havent abocat als vasos
una ampolla
de Castell-Nou del Papa
que tenía set anys de celler, digué so

Els

«lou mestre».

Alguna vegada que hi havía molt treball, i es necessitaven braços per la feina, solía din
—On és el Frederic?
Corn fos que el poeta estés estirat sota
un arbre cercant una rima, la mare responía
—Escriu,--i desseguida Mestre Francesc:

tenía vint i

de

bar-se al castell de

pri-

Deu! el

21

plena primaveraset poetes havíen de tro

sembres, veient els llauradors que seguíen tot cantant els soles de l'arada,

jo vaig

.

—No'l destorbeu.
«Car per ell, que solament havía liegit la Santa Escriptura i Don Quixot
pels tenlos de jove, l'escriure era ventablement un ofici religiós».
Una altra bella figura bu cousin tourreto de la vila de Mouriés «una mena
de colós rnembrut i espalancat» que tothom coneixía pel Major, perqué havía
sigut en 1815, tambor major de les
guardes nacionals que sota'l comandarnent del Duc d'Anguléme,anaven contra
l'Empera.dor quan torná de lailla d'Elba

PLAT[Rk

som

lemnernent:
—A la salut deis felibres! 1 ja que es
tem posats a batejar, adherim a la parau
la de la nostra Renaixença tots els den
vats que en deuen náixer. Jo us propo
so d'anomenar felibrería tota escola de
felibres que al menys

cornpti

set mern

bres, en memoria, senyors, de la pléiade
d'Avinyó.
—1 jo, (digué Roumanille) us proposo
si voleu el gentil nom de felibrejcz per
dir: «reunir-se
felibres».

com

nosaltres fem, entre

—Jo. (digué Mathieu), hi adhereixo el
nom fe/ibrejado per dir «una confraria
de poetes provençals».
—Jo, (Tavan digué), cm sembla. que

Q<

cAklaxe.-É,

MiEg Ef
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Garantía absolutaen tots eis

CM2IPW1Z

ob!eates

>

1110

°

a()

Eeonomia

en

els

iptieas

4 Abril 1914

felibreu no vindría mal a go que
pertoca els felibres.
—Jo, (digné Aubanel), dedico el nom

et

de Felibresso a les dónes que cantarán
en la llengua dé Provenga.

bition cl'étre
1 vetaquí

el mot

--jo trobo, (digné Brunet),
ría bé el mot

libres.
—I jo,
ta

que ani

Felibrihoun als fills deis fe

(digué Mistral), cloc amb aques

paraula

nacional:

felibrige, felibrige!

Que designará la obra de Passociació.
Llavores Giera reprengué:
—.A ixó no és pas tot colegues! Nosal
tres som els felibres de la llei, peró la llei
qui la fa?

—Jo! Vaig dir, jo us faig jurament,
que encara que hi tingui de posar vint
anys de ma vida, jo ho vull, per fer veu
re que la nostra Ilengua és una llengua».
D'aquesta cosa que sembla un conte,
una jornada de ernbriagament ideal, en

Felibrige. el diccio
nari de la llengua provengal on hi són
fosos vint anys d'una carrera de poeta.
Llavores sortí 1' Almanac provengal
pel bell any de Deu, mil vuitcents cin
quanta cinc.
Peró al setembre d'aquest any morí el
pare de Mistral i el poeta amb la seva
sortí el Tresor dou

mare

van

deixar el Mas del jutge

je le contrasigne de

com
Lamartine conta després en son COUTS Familier de Litteratztre 40e
entretien, 1859).

«Azt soleil couchant, je vis entrer Adolphe Dumas, sztivi d'un beau et modeste

jeunehomme,
comn2e

vétu

cridá i

em

digné:

—Frederic quin temps fa?
—Plou mon pare, jo vaig respondre.
I bé! va dir, si plon fa bon temps
per les sembres.
I entrega. la seva anima a
Den.
—

avec une

sobre elegance,

l'amant de Laztre, quanol u bros-

szit sa tunique noire et qu'II peignait sa
lisse chevalure dans les rues d'Avignon.
C'etait Frédéric Mistral; le jeztne poéte
villageois, destiné a devenir, comme Burns
le laboureur écossais, l'Homére de la Pro
vence.

On. sentait dans sa male beauté, le jils
?'une de ces belles Arlessiennes, statztes
vivantes de la Gréce, qzti palpitent dans
naire Midi.

Després Lamartine consagra vuitanta
pagines al poema de Mistral, sota:1 tí
tol de «Aparition d'un poéme épique en
ProvenceD.
Mistral en agraiment posa a la porta
da de Mircio:
DA Lamartino
Te

counsacre

Mireio;

es moztn cor e nzoun

[amo,
Es

un

Quan hagué rebut els sants sacra
amb la candidesa, la fe, la bona

cm

parole d'hon-

fuste.

Es la Mur de mis an;
rasin de Grau qu'emé touto sa ramo
Te porge un pa isa n

ments

fe de les animes senzilles, i que tota la
familia plorávem al voltant del lit:
Fills mens, ens digné, jo me` n
vaig... i a Deu jo li dono gracies per tot
aixó que li dec; ma Ilarga vida i el meu
treball, que ha sigut beneTt.

ma

neur, que je n'ai jamais engagée
faux,
et de liza responsabilité, qzti n'a que l'am-

per

la casa de Majan°, la casa de tota
la vida.
«A l'entrada del Setembre s'apaga
en el senyor el bon Francesc
Mistral.
anar a

Desseguida
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*

Dotze anys
lendau.

*

després aparegué

Ca

A la plaga des Homes d'Aries, allá pel
juny de Igog la Provenga algava una
a Frederic Mistral.
Al moment de caure el vel de la figu
ra de bronze,
que representa al poeta
amb Pabric al brag, i el bastó a la má
com
si anés de viatge, el Gran Home
digné: «té, només cm falta la maleta».
Llavores un ministre de la República
Francesa Ii posa la corbata roja al coll.
Mistral tremola lleugerament, i el pú
blic el volgué a la tribuna perqué di
gués alguna cosa, i ell recita les prime
res estrofes del poema que feia cinquan
ta anys que havía escrit:

estatua

»Cante uno chato de Prouvengo,
»Dins lis amour de ga jouvengo,
»A través de la Crau, vers la mar, dins
couland sóu grand O urnéro,
»Iéu la vole secrui. Coume éro
»Ren qu'uno chato de la terno
»En foro de la Crau se n'es gaira parla.
es

111

01.

Ara Mistral ja fa companyía als im
mortals. A l'arribar- hi Phaura rebut
el bou rnestre Francesc «un grant viéu

superbe», li haurá preguntat pels camps
pels rernats, i pel Mas. Desseg-uida han
ra comparegut Roumanille, i Mistral
parlará. del
»Gran souleu de la Provengo
»Gai compaire dou mistrau.
I Anselme Mathieu, que encara en el
cel deu tenir aquella ánima enamora
diga, u remembrará Parletenco que

«Legende des siéclesD, de
et la «Chute ?'un AngeD de La
martine ji est le seztl grand poéme éPique
Avec la

ff

uno reino, can saubrés
»Qu'avié vin.t an e qu'ero d'Arle»
»ero

Hugo,

qzti soit né, au dix neztviéme siécle, en
terre françaiseD aixó ho diu Emile Fa

Jo me l'imagino a aquest estim_at Mis
tral, que a les tardes es passejará pels

guet.
Amb grans espais de temps vingue
ren:
Lis Isclo d'or, Nerto, La Reina
joana i després El Poema del Rose i les

camins del Paradís clars com les roda
líes del Mas del Jutge, arnb Dona Gui

aquella qui
figues que

ilem.ona d'Antibes,
un

bell present de

Olivades.
«...

li envía

quand precharo Pevangéli,
au bou Diéu agrada.

«Anden

L'any 1856 va arribar un poeta parí
senc a Majan°, Adolphe
Dumas.
El 2-6 d'Agost Mistral li
acaba de Ile•

gir el gran poema. Aquell
rnateix vespre
Dum.as dirigí una carta al director de la
Gazette de France que acaba així: «mais
je veux étre le premier qui aura

[li bla,

»Umble

ellulloido,

anollonsa

oIC

découvert

qu'on peut api)eler, aujour d'bui, le
Virgile de la Provence, le patre de Man
toue arrivant a
Rome avec des chants
dignes de Gallus et des Scibzon...
On souvent demandé pour nótre beau
ce

il%ntam.ell_faii9

20

Ronda. de garnt

Pera9112

c

Pays des Mide, deux fois
romain, romain
latin et romain catholique, le
oénze de sa
langue eternelle, de ses croyances saintes
et de ses
moeztrs pures. J'ai le poérne
dans
les mains, il douze
clzants. Il est signé

Frédéric Mistral,

du

village de Maillane,

ETG-nt
-ner-relePEE:, Tocelder
noma.

E-le.cIes

hoz_u_-,ada.9

3

de. ceri-Ezzgoide

ecIonG, eg.alw,en,

.E7-2 Drlor..gedEa, iegPerne
artieffes
hanes E zabons angEGe6p2Ece.

Envierri catIlegs ala compradora

a

rengrós

(1) fila
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I el seguirán l'héroe de Calendau
«Un simple pescaire d'Anchoio», i Vi
cens
i mestre Ambros, i la dolça Mi
rejo, amb els cabells encara plens de la
nit de la Camarga, pero ara ja, devin

guda serena, reposada i immortal, la
dolga Mireio no deixará de collir-li una
meravellosa flor clauracla perqué se la
posi al trau. I a la nit soparán tots a la
taula amb «li Santi-Marío» i el gloriós
Sant Gent, aquell nagés que higa el llop
a l'arada.
Mistral és per mi un Sant també, a
qui tindré una gran devoció. I será una

cosa

dolga i recontortant, quan jo

tarda de seternbre, dins de
aquells corriols del Montseny, i vagi tot
sol, arnb una mica de rnalinconía amo
rosa, i amb un gran respecte per la na
turalesa, resar un Pare Nostre a Sant
trobi

pregadeu
vaig veure.

el

em

una

vaig dir:--Animaló,
Den,
galardó

I li

m'han dit que
del

DE

en

pregar, que no'n reposes,

ten

gracia et

la

Frederic Mistral, cultivador d'abelles i
de cucs de seda.
JOSEP MARÍA

fa

d'endeviná
les

S A GARRA

coses.

qualque
per la segada,
cercant camí,
I que si

a

^e,

1914

o

pl

perdut

infant

és veng-ut

tu

sol

en

o

en

lluna,

per dins del blat
le hi has

mostrat

totd una.

(de
quin

cas

sense

me

el fruits rodons

va

que'ls branquillons
enfoquen.

són ben

sesta.

i
dins

goig

un

sembrat,

redol d'Ordi granat,

formig,a,

de l'ocell i la
ferí

mengera.

Mes de

fruit

son

lis i vermell

jo vaig

dir-ii:—Animaló

re'han dit que Deu

del

tea

en

preg-ar, que
la

gracia

gustós, frescal,
coral,

que el boa camí

l'espai, 1 el món
falc;
espines va12- descals,
l'amor
deu 1 l'amor sierra;
es

les

per

es

s'aterra.

diu, provant
ne, saltejant:

Ella sospira i
si pot cullir

coses.

Lo que al món feim ho veim
l'instint brutal és satisfet
i l'ideal

no

digue`m, doncs, pobre petit,
si la que estim ha ben dorrnit,
digue'm qué pen.sa
aquesta hora
be qué diu;
diguecm si riu
O!

•

arnic

ara

la

fruita,

al

meu

venía!

naix

al punt,

o

jo vaig dir als segadors:
—O segadors! per
amors,
deixau
redolet que espigui,

atényé
plor

en

s'espenya..
El mal és lleig i
la cara és bella i

redueix;
podreix;
es

Pona és amarga, si bé és

mes

plora.

desfet;

flor

tata

damunt

plouría....

en

i

pot

es

se
rn_eu

afecció

tota

aprés l'acció

plaenta.

reposes,

cança.

em

un

fa

—si el

o

sent, al de mi!

i la color

d 'endeviná
les

jui,
dins la calma i dins el trui,
dins el temor i l'esperança,
A dios la xeixa i dios el

la Iluentor

galardó

no en

et

impía.

lo cirerer presenta

en va

I

com

sent

arreu se

Anhel

meu

pregadeu

un

madu,rs,
lluents, vermells i durs,
entrel pollam tot es.ponera,
guaiten al vent
penjant i fent

Els fruits granats són ben

en

el

som

la humana gent

coca

verdejant dins

un

som

Mistral)

sense

la

a

del n_n.ón

seguir:
vetlar,
dormir,
terra estés i-al braç la testa,
tal
plan,
jo feia
pau

Mirau

en

Fzederle

pler, dios Pencant
mesquí, jo
l'infant,
infant qui s'extravía;

A dins el

EL PRIC.41"

1

em

sent

Iliure;

Ilanguir

un

El

pregadeu

se va

extremi;

on,

tremolant damunt el bri,
tot

el

pobres P-ales,
dl aixamplá

fent lluir

ses

a

gust

pregadeu
s'abrigui.

a punt de defallir....
O prega.deu! fes-me Huir

Aquest Octubre, caminant

parlar ple de canso!,
ale de l'oretjol
sospirar duna donzella,
discret i pla,

pel canap,

com

m'era

el

un

me

—Veig

una

mans

perdut

me

sol,

i cavilan.t,

per

l'ampla via,

digné,

alcades, quasi. toquen

alegría,
veig ningú,
una

ensenya' En_

Llavors, vaig veure,

al pensament

que,

de bell non, dins els

a

les

plegades,

1 humilitat,

com

de

vers

el magre

T

rostoiis,

el

al davant meu,

cel, del pregadeu

brac desplegava:
misterlós,
es

mut, seriós

genolls,

pregava...

és de creure,

dalt el bri séu

tu

la via.—

que sois l'estnent

tenía.

sota'l brancam d'un cireré:
ses

tot

penetr"as.

i3S7e,

espera.nça,

una

no

I el seu

o

1 viure.

Ja som

II

les ales.

volent morir

seu

•

MARIA

1874
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•

(de

hi ha

Mst2a1)

F.

Roumié,

Sant

a

Cantem

que dins el prat,

sota

un

l'amor,

cantem

"amor que

moreneta

una

partiem pel camí d'Aries, amb el con
tremolós d'alegría i els ulls plens de vi
sions joioses, duent en les mans, com
pels Reis,
nos havíen comanat, neules
figues seques pels pages i palla pels ca
mells.

o
41.7

p.

ro

Vora del riu,
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moré,

Cantera

cull flors de campaneta.

nos

l'amor,

Dies creixents
dies dolents.

marida!

l'amor, l'amor, l'amor,

l'amor i

Feia molt de fret. El vent de tramun
xiulava enfalconit, el sol pálid bai
xava lentament devés el Rose; els sere
galls i els rierols estaven glaçats i l'herba
de les. voreres recremada de les gelades.
Les rames despullades del saücs euro
gíen i els rupits i els buscarets hi salti
ronaven,- tallejant tranquilament de
branca en branca. No es veia ningú en
tota la plana en no ésser qualque pobra
viuda duent sobre'l cap el canyem pie de
buscalls secs, o qualque vell miserable
cercant caragols per les verdices mos

florida!

sa

tana

Cantem l'amor,

marida!

nos

Un

de veure!
quan tindré set, quan seré las,

l'amor,

Cantem l'amor, l'amor,
l'amor í

«Jo segaré, tu Ilig-arás,
quin goig farem

l'amor,

cantera

l'amor que

llavors

florida!

sa

Cantera

segador gentil passá
amb

de la muntanya

ve

brandant
Cantem l'amor,

an

el

falc

sa

ardenta;
pla

l'amor que

nos

Cantera

a

l'amor,

marida!
dins

l'amor i

una

Cantera
El

segador,
de

capell

meravellat

veure

má,

en

s'és

Cantera

aturat

l'amor,

l'amor,

cantem

l'amor que

l'amor,
potser

l'amor, l'amor,

-Cantem
l'amor i

ta

Cantera

nos

mon

pare;

cerca

un, per

ara.,

cantera
nos

l'amor,

marida!

sa

enfora., tant corn podíem, fins a
perdre de vista, i no descobríem res, en
no esser quaique redolí espinós
que el
rávem

vent feia volar per dins els rostolls.—
Era un hora-baixa d'hivern i de gener,

trist, desolat i mut.
Desiara, topávem qualque

florida!

molt

tot

aix6

se

cumplir
fas
escrita;

va

si

i

florida!

ma

cosa

és dita.

cantera

l'amor,

aliuny?

l'amor que nos-marida!

Iluny
i plena soleiada,
canal pel blat de Juny
farem bella segada.

Cantera

a

l'amor, l'amor, l'amor,

l'amor i
MARIA

sa

florida!

.ANTONIA

SALVA,

—

—Ah sí, els Reis! No hi pensava...
per allá darrera qui venen, aviat els
encontraren. —I partíem correntses co
rrentses, a sortir-los .a. camí, amb les
neules dolges i l'herba seca pels cavalls.
El dia ja mancava. El sol, cubert per

Són
trad.

nigul imrnens,
L'alegra xerradiça
un

El

vent

Fzedeldc

—Derrá. és el cita del, Reis, si els vo
leu -reure arribar, anau
depressa a sortir
los a carní, i duis-los
qualque present.
-

Vetaquí

Ilunya
les

de

lo
Tn.a

que

nos

infancia,

dejen en el temps
la vetla deis Res

n.ostres mares.

I, endavnnt! Tota
l'atiotea del Doble,

tots,

partíem

entu,ia,rnats

a

sortir

a

Mistfal)

els Reis d'Orient, qui
venien a Maia.n amb llurs pages, Ilurs
carnells i tot Ilur acornpanyament, per
adorar el minyonet jesus..
—Aon a.nau, filIs meus?
—Anarn a sortir a camí an els Reis.
I així, tots junts, atlots espelliçats
atlotes rosses amb esclops i caputxeta,

l'enquantre

an

s`esvanía
poc

tramuntanenc

a

poc
era

lentament.•

emmudía...
tornat

Inés

i els més valents començaven a re
freciar.
De sobte:
—Vet-los allá!
Un crit d'alegría folla sortía de totes
les -bogues... i la gran magnificencia de
la pompa real enlluernáva els nostres
ulls. Un nirnbament de lium, un -triornf
esplén.dit de color rog-ent i daurat, cu
bría tot el ponent, amb draps amples de
púrpura fla.mejant i mitja corona d'or 1cru,

(de

qui,

•

cancá ja

Cantera l'amor,

pastor

embolicat amb sa capa, venía de pastu
rar les ovelles.
Atlots, i aon anau tant tard?—
—Anam a sortir a camí an els Reis.
—No mos sabríew dir si encara són

la Poesía reflorí...

«Te 'n rnenaré per allá
obrint

a

l'amor, l'amor, l'amor,

com

marida!

Canetem l'amor, l'amor, l'amor,
sa

l'amor,

l'amor i

cantem

Pannor que

l'amor 1

de Alaián desapareixia de la nostra vista
tapat pels arbres, darrerals alts ciprers,
amb puntes negres. El paisatge, ample
suau, s'escampava -pel llunyadar... Mi

Tila fina?
1

l'amor,

tant com podíem, avençávem
pel camí blanc, escombrat pel vent.
Llavors, el dia tombava. El carnpanar

correguent

-

vulgui per garber,

l'amor que

encantats

facIrina,
tots dos plegats?

Vols dar-me
Caracul

l'amor,

marida!

florida!

sa

dl que 'a

li din: «Bella
vals que seguem

nos

florida!

sa

somrís d'ulls

un

—Aont anau tant tard, atlots?—
—Anam a sortir a camí an els Reis!
1, amb el cap enrera, Com els galls
joven, rient,. can.tant, fent el peu coix, o

jove respongué:

te

Cantera
1 amb

cantera

«Caldrá dirh-o

marida!

nos

tíes.

l'amor, l'amor, l'amor,

La bella
Cantem

meravelles;

garba d'estrelles.»

l'amor i

al fer-li l'escomesa.

.

florida!

sa

l'amor que

bellesa,

tal

marida!

falda abocaré

ta

florida!

sa

nos

falç jo segaré

plena

somnis i

l'amor, l'amor,

Cantem l'amor,

cantem

l'amor, l'amor, l'amor,

l'amor j

Iluenta.

cantem

l'amor,

l'amor que

de flama

cor

darás beure.

me
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rubins amb un cércol de

sims,

raigs brillantís

que illuminava tot Phoritzó.

—Els

Reis! els Reis! —Vet-allá Ilur

corona! i llurs mantells! i llurs

senyeres!

1 llurs cavalls i els camells, qui venen!—

Aquella gloria enlluernadora,

la da
rrerabrillantor del sol ponent, s'apagava
poc a poc, acabant per fondre's entre'ls
niguls; i desencantats, amb la boca ba
dada, nos trobávem tots sois en mig de

la planura

negrosa.

—Per on se'n són anat els Reis?
—Per darrera la montanya.
A Pinstant sentíem siular la óliba:
nos agafava por i tornávem enrera en la
fosca, mig mostlis i empagaits, manyu
clant roegant de mala gana les neules
i les figues seques que duiem pels Reis.
I quan arribávem an el poble cadascú
se n'anava totduna a ca-seva.
—Qué és estat? que els heti vist?—nos
preguntaven les nostres mares.
—No; són passats per molt alluny,
per d'allá la montanya.
—1, quin camí heu pres?—
—El camí
—D'atlotsl—Si els Reis no en passen
mai per aquest camí!—No sabeu que ve
nen de 1'Orient? Era pel vell camí de
Roma que havíeu de pendre... Que cm
sab de greu que no els hagueu. vist! —Sa
ben que ho eren de guapos quan són
entrats a Majan, amb els tambors i les
/rompes i els Dages i els camells!... Quin
acompanyament, Mare de Deu! Ara son
a l'Esglesia a adorar el bon Jesuset. En
haver sopat els anirem a veure.
Jo sopava a ea Pavia Nanón. Menjava
aviat i totduna partía deDressa cap a la
parroquia. A Parribar-hi ja estava tota
plena de gernació. L'orgue retronava
acompanyant el cant de tot el poble, qui
començava amb lentitut la clássica cobla
de Nadal i acabava desplegant sa veu

formidable.
Al matí
parteix la cavalcada
deis tres

Reis, seguin.t l'amDle

carnie

tot de molt aprop,

nos

afica

per dintre les faldes de les dónes,
fins que arribávem a la capella del nai
xement, i allá hi descobríern amb sor
vern

arnb el

vas

de mirra. Llavors admira

vem, cosa per cosa, els bells pages sos
tenint an els Reis els blancs rosegalls

de llurs vestes; els camells geperuts al
çant el cap sobre Pase i el bou; i la San
ta Verge 1 Sant Josep; i per Pentorn,
dalt un serralet de paper abollat, pastors
i pastores duent tortells, paners d'ous
i

anyells; el moliner amb el

sac de fari
la vella filant el badoc davant la
porta; l'esmolador voltant la roda; Phos
taler obrint la finestra, i molts d'altres
pastorells deis que solen posar en els
betlems. Pero lo que cridava més la nos
tra atenció era lo Reí moro.
De Ilavors ençá, m`ha succeit moltes
vegades anar-rne'n a passejar, la vetlada
del Reis a la caiguda del sol, Del camí
d'Aries. Els rupits i els buscarets se
gueixen voletejant per dins les verdices
espinoses. Encara qualque pobre vell
cerca, com liavors, caragols per dins
l'herbei i la óliba encara hi canta; peró
per dins la resplendent nuvolada Donen
tina, ja no hi descubresc corn llavors la
Santa Gloria, ni la corona radiant deis
antics Reis...
—Aon son ara els Reis?—
—Darrera la montanya
O! suau melancolía, dolça tristesa de
les coses passacles durant la infancia!
Tant ample i bell cona pareixía el paisat
ge que adn-iirávern essent nins, al voler
lo reveure més tard, al tornar-hi essent
ja bornes, sernpre hi manca qualcú o
qualque cosa!—

na,

—

Per les planes de froment
m'agradava trescar sól.
Per dins blats plens de roelles,
infant m'hi perdía!
les aloses cantadores
hi seguía a l'uIl del sól...
Ai! mare dolça estimada,
ja mai més
cridareu!

aquí.

atlots, esperonejats pel desig de

veure-ho

par-damunt la coya, l'Estrella
resplandent, i sobre l'altar, els Reis Ma
ges, amb rnantells roig, groc i blau, que
adoraven el Minyonet Jesús: el Rei
Gaspar, amb la caixeta d'or, el Rei Mel
sión, amb Pencenser, i el Rei Baltasar,
presa,

essent

Dernatí
he vist PacomDanyada
deis Sants Reis oui venen cap
Els
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—Vois conéixer la veritat d'aquella be
lla creatura, qui per tu té tant d'encant?
—Dones, sapies, que si la carn s'esvanís,
sois en quedaría una trista canavera. No
creis que totduna l'enviarlem allá on no
hi plou?
Deu meu! Si fos necessari cavar sem
pre al fons del pou cercant la veritat,
valdría Inés tornar a Pedat mitjana, en
qué, partint de Pextrern contrari, s'era
arribat al mateix resultat, representant
la vida per la Dan.sa Macabra.
En poques parauies, per donar una
idea de les imaginacions, espectres, pors
fantasmes que m'atormentaren durant
la meya infancia, vaig parlar en aItra
°casi() d'una creienta d'aquell temps,

havía alcançada, la vella Renarda,
trob que lo millor és reproduir ara lo
que

vaig dir ilavors.
11.1

ideal, l'ale
de
la
nieva
anima
gría pura
ignoranta,
qui, com tendra Doncella, s'obría per
primera vegada escoltant les cançons i
rondalles que

ma mare

filant i tenint-me

1

lensfrr-z.3-r-A-1.NT-Pr
Es
nú. 8
Rambla deletudis

digués:

que

retornará_ Pencant

Cada tarda Venced

•

al mateix temps a dins la falda, me con.
tava en la dolça 'lengua provençal: El
Pater de les Calendes; María Magdalena
la pobre pecadora: L'atlot de la barca de
Marsella; La Pi-Irquerola; El Mal ric,
tantes altres llegendes i contarelles de la
nostre raga, que breçolaren la nieva in
fancia amb agradós balanceig de somnis
i d'inefable poesía! Aquella santa dona,
a més de donar-me la llet del séu pit, va
nodrir-me amb la niel de la tradició 1
amb la paraula de Jesús.
Avui en dia, Pestretor del sistema
brutal qui no té en compte les curtes
ales de Pinfant, els instints angelicals de
la imaginació naixent i la necessitat de
lo meravellós,—que fa els sants, els hé
roes, eIs poetes i els artistes,—avui en
dia des de que naix Pinfant se li seca el
cor i l'anima amb la ciencia nua i crua...
O! pobres maniatics! Per desgracia s'a
prén massa tard amb Pedat i Pescola de
la vida, la mesquinesa de la realitat, que
nos du la desiPlusió analítica, científica,
i de tot aixó qui tant nos encanta.
Si quan estam follarnent en.amorats
duna agradosa donzelleta resplendent
de joventut, a la vora deis vint anys, un
d'aquests enganyosos anatornistes nos

(Isclo d'or)

Jamai

El Saló més

elegant

1914

La vella Renarda pren el sól asseguda
damunt un bigalot davant el séu casull.
Es una pobra jaia, revellida, rnostía
plena de rues, com una figa secallona,
qui, caçant les mosques que li piquen el

a

la sortida deis teatres

Menú, des de E

de Barcelona per

pessetes

banquets

lunchs
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s'ensopeix i beca, prenguent el sol.
—Com vos va, tia Renarda; que feim
una becadeta?
—Que vols que faça! I per dir la ve
ritat, estic su-aquí, i no dorm ni estic
desperta... Somníi i pas pare nostres; i
resant, resant acab per condormir-me...
O! quina cosa més trista que és no poder
treballar! les hores són més llargues que
un diner de fil.
—No veis que hi aplegareu un reuma
an el sol!
—Bon Jesús! Jo hi he d'aplegar reu
ma! No veus que estic més seca que un
troç d'escal Si me feien bullir, me pens
que no em treuríen una gota d'oli.
—Si fas de vos me n'aniría a conver
Ai
sar una estona amb les altres jaies.
xf el temps vos passaría més aviat.
—Deu meu! Les velles de la meya
edat ja no són d'aquest món; i aviat ja
quedará cap de viva. iVeiern!
no en
Quines hi ha encara? La pobra Genove
va, sorda com una massa; la vella Pate
na, qui caduca; la Catalina Fura, que
no fa rnés que gemegar... I com jo ja en
tenc prou a.mb les meves penes, val més
estar tota sola.
—Idó, -perque no anau an els lleva
dors, que hi ha gent jove, y allá podríeu
fer una xarradeta amb les rentadores?
--Si, atura't un poc! Sabs que són
elles?—Unes cotorres que tot lo dia
murmuren de l'un i de l'altre, sense dir
res més que mal, i
rient-se de tothom,
com unés beneites.—Qualque dia el bon
Jesús les castigará... Ah! no; ja no és
com en el meu temps.
—I de qué parláveu Ilavors?
—De qué?—Contávem histories, rondalles i succeits qui donaven gust ferm,
com: La sed) deis set caps; EnJoan toca
Por; El cós sense anima... O! i cada una
nas,

•

d'aqueixes rondalles
tres

o

a

lo menys durava

quatre vetlades.

aquell ternps filava Pestam i el
cányorn. L'hivern en haver sopat pre
«En

PieU
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níem la filoua i nos reuniem dins qual
que estable gran. De fora el vent siula
va

i els

cans

lladraven

noltros, ben calentes,

an

el

llop. Pero,

arremolina
vem sobre la femada
del ramal, i men
tres els homes, amb la roba de munyir,
o de pasturar el bestiar; fumáven
tran
quilament la pipada, i els anyells, reme
nant la coua, xupaven el braguer de
llurs mares, les dones, com deja, escol
távem filant, les rondalles que contaven.
«Jo no sé com era, pero la veritat és
que llavors se parlava duna partida de
coses que
ja avui no se'n parla; de
coses que moltes persones de cara i ulls,
que hem conegudes, asseguraven haver
vistes.

«Sense

anar més alluny, vet-aqui
la
Maiana, la dóna del Cadirer, que ses
fletes ara viuen en el Clos del Paperdut,

doncs aquesta, un dia que se n'anava a
recullir Ilenya seca pel camp va trobar

polla blanca,

una

formosa gallina

a

punt de pon.dre. La tia Maiana a Pins
tant s'acalá per posar-li les mans da
munt... pero la gallineta, més l'esta que

ella, va fugir depressa anant-se'n a pi
car Pherba, un trop, llun_y. La Maiana se
hi acosta a poc a poc altra vegada, veient
que la gallina s'era arrufada, carn si vol
gués que la agafassen.—Bé li deja: Uta,
tita, lita, empero totduna que se pensa
va arribar-li, la gallina i paf! pegava un
bot; i la tia Maiana, que era un poc ca
parruda, se feia envant darrera la polla.
Per ventura la va seguir rfléS d'una ho,
ra. A la fi, reparant que el sól
ja s'era
post, va tenir por i ser_ torna a ca-seva.
Ben segur que va fer prou bé, perque
si hagués volgut seguir aquella gallina
durant la nit jqui sab, Verge Santa,
aon Phauría menada!
«També he sentit contar d'un cavall
o d'un mul, altres diuen d'una truja,
qui sortía desiara en els carnps buits a
l'eixir de la taverna. Així va esser que
un vespre, a Avinyó,
un estol
de per

«O! quin cavall més guapo! va dir
d'ells.—Esperau un poc que váig a

un

po

damunt amb un bot.
«El cavall el deixá muntar.
—«Encara hi ha lloc per mi,—va dir
un altre.
«I s'hi va aixancar.
Jo encara hi cab,—va afegir el ter
cer, i féu com els altres dos. Els altres
seguiren son exemple, i tants com se'n
hi posaven, el cavall s'allargava tant i
tant, que ja n'hi qualcaven dotze, quant
el qui feia tretze va exclamar:
—«Jesús, María i Jusep! encara n'hi
cab un.
«Al punt el cavall negre va desaparéi
xer i els joves se trobaren
drets en te
rra, de lo més regirats... Venturosa
ment el darrer havía dit «Jesús, María
Jusep» perque si no, ja és segur, que
aquella mala bestia los se n'hauría duts
a l'infern.
«Sabs de que es parlava també?—D'
una casta de gent qui en punt de mitja
nit anava a fer tamboleies per mig de la
planura, i Ilavors, un darrera Paltre,
tots se n'anaven a beure a la Taca d'Ar
gent. Los dejen bruixots i a cada encon
trada n'hi havía qualcún. JO rriateixa
n'he coneguts molts,—que no vull ano
rnenar per a mor de Ilurs fills.—Lo cert
i segur és que era una mala gent. Basta
que et diga que una vegada que el meu
avi era anat a pasturar la guarda an el
Guix, al pasar per darrera la casa del
Mas deis Preveres, va voler mirar per la
barbacana, i qué et penses que va veu
re, Deu rneu.1—Va veure dins la vella
cuina del casal abandonat, una partida
de homes que jugaven a la pilota amb
infants, amb infantons de mamella nuus
que havíen robat de dins llurs bregols.
—«

Aquell

homenots los se tiraven de /Tia en
a l'altre. Aixó fa tremolar!

má, de l'un

ral_Q

Paam-1
P

veguera.

mos

tia

una

duts qui veníen d'unes noces, veren un
cavall negre que sortía de dins una cla

-
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«I que més! Ah! hi havía també gats
embruixats! Gats negres. an els que los
deien matagots que portaven la riquesa
a la casa aon habitaven...
—Has coneguda la tia Tartavulla,
aquella jaia, que quan se morí, Ii troba
ren tants de diners?—Doncs aquesta te
nía un moix negre, an el que, quant ella
menjava, li donava sempre la primera

bocinada.
He sentit contar que un vespre, de
meu
oncle En Liosa, a P
anar-se'n a jaure, va llucar dins un ciar
de iluna una especie de moix negre que
atravessava el carrer. L'oncle, sense
pensar-s'hi gaire, u liença un mac... EI
gat totduna se gira, i, pegant-li una ma
la ullada, va dir:

vetlada, el

«—
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Tu. has tocat En Robert!

«Quines
dia tot aixó

coses

més

rares! Avui

en

pareixen ximpleríes; ja nin

gú en parla i aiximateix hi deu haver
qualque cosa de veritat, quan tothom en
tenía por.

«I encara n'hi havía d'altres, que han
desapareg-ut, va afegir la tia Renarda.
Hi havía la Rata-Pinyada, que el vespre
se p.osava sobre'l pit i no deixava respi
rar; hi havía la Garamau; hi havía la Fo

Ileta; hi havía el

Llop-garrut;

hi havía
la Tiraveri; hi havía... qué sé jo que més!
«O! espera una mica; no cm recorda
va de la Fantasma, i aquesta si que
no
poden dir que no haja existit. Jo matei
xa la vaig sentir i la vaig veure. Sovint
habitava per dins les estables. Una ve
gada, que mon pare (al cel sia) jeia dins
la paYssa, va sentir, de sobte, que a baix
obríen la porta de la boal; mira totduna
per una retxillera de les portes de la fi
nestra, i sabs que va veure? Va veure, a
la claror de la liuna, les nostres besties,
la mula, el mulét, Pase i els pullins, qui
se n'anaven plegats a beure a
Pabeura
sois.
Mor._
dor, tots
pare, qui ja n'havía
vistes altres de consemblants„ a Pins
tant va cornpendre que era la Fantasma
que la se'n menava a abeurar, axís és
que sense dir cap rnot se'n torna a jeu
re, i l'endemá dematí va trobar el por
tal de l'estable obert de pinta en ample.
«Diuen que lo que atrau la Fantas
El
ma a les estables son les esquelles.

renou

re,

deis

picarols i cascavells la fa riu

com a un

infant de llet el

remenar

xupador. La Fantasma no és dolenta,
peró li agrada burlar-se de tothom; és
molt capritxosa i se diverteix fent en
el

tremaliadures. Si está de bon humor s'
entretén fregant les besties, fent-los la
garceta, netejant les menjadores, po
sant-hi palla fresca... I lo particular és,
que, allá on habita, sempre hi ha una
bestia més grassa que les altres, que és
la seva preferida. Com de nit la Fantas
ma sempre tresca, trescola, de mica en
mica, dins la menjadora d'aquesta, la

palla i el

gra de les altres.

«Peró, si per casualitat ho descuit
trastoquen qualque cosa dins de l'esta

ble,

que ella no ho vulga ai! ai! ai!, a la
nit vinent ja poden esperar quaIque
bruixería de les seves. Embulla les cues
an els animals, els embolica els fermalls
i cabrestes per entre les carnes, o tomba
ipatapum! l'estaca amb els coixins i els
collars, o traboca eis ferros i la pella da
mu.nt el foc de la cuina, i en una parau
la, vos amohina de mil maneres... Tant

vegada mon pare; can
bordell, digué:
«--Acabem duna vegada.
«I, que fa? pren un sarrio pie de ves
ses i un de pésols, sen munta an el gra
és

aixi,

que

una

sat de tot aquest

cubrir la Fantasma rient entre '1 fullat
ge, i fent-me senyes perque hi pujás...
Si, espera't un poc! Per tot quant hi ha
en el món no hi hauría muntat. Lo que
vaig fer va ésser fugir ben aviat, més
regirada que un conill i, d'aquell dia
ençá, si que no tornat sebre res pus.
«Lo cert és, i aixó t'ho puc jurar, que
cada vespre, després d'haver contades
aqueixes coses no nos arriscávem a sor
tir tots sois a defóra. O! pobres infants,

quina por!
«Més tard, quant tornárem gratis,
arriba naturalment el temps deis amors,
i llavors, de vetiada, els jovençans nos

deien:

---«Veniu, fadrinetes garrides, i ba
a la claror de la lluna Pagradosa
farandola.
Harem

—«No som tant beneites,—responíem
noltros.—Nos podría sortir la Fantasma
o la gallina blanca.
—«Ximples, més que xirnples,—repli
caven ells,—no
veis que aixó són con
tarelles de vella. No tingueu por, veniu
i noltros vos farem conwanyía.
«—I, parlant-nos d'aquesta casta, nos

ginyaven a sortir; i, poc a poc, conver
sant amb aquells bergantells,—ja sabs
els jovenots
diuen bestieses, i
que

aquelles ilevors amb
la palla, crida la Fantasma, i li diu:

—poc a poc, com
por... i de liavors

«—Fila meua! tu qui tens poques fei
nes, me triarás ben arreu aquestes ves
ses i aquests pésols de la palla.
«La Fantasma, qui sempre s'entretén
"amb menuderíes i que li agrada que tot
estiga ben adessat, ja ho crec que totdu
na se POSá en
feina... Peró, com mon
pare sospitava, aquell treball minuciós
acabá per enutjar-la i va fugir del gra
ner d'amagat, sens que Phagin tornada

que

ner, mescia totes

veure.

«Mentida; encara la vaig tornar veure
una altra vegada. Figura't que un
dia,
aleshores jo devía tenir prop d'onze
ahys,

venía de la doctrina saltant i

can

fan els atiots a Panar tots sois.
Mentres passava per baix d'un poli gros
ferm, vaig sentir rialles dalt les rames
de l'arbre; com és natural vaig algar el
cap per mirar a Pare i al punt vaig des
tant

com

gaire seny,
força et fan riure,
deia, várem perdre la

no
a

tenen

la

ença si que

puc dir
n'he sentit parlar pus més d'a
queixes bruixeríes de la nit.
«Bé és veritat que de ilavors ença he
tengudes altres feines i rnolts de mais
de caps que m`han ilevat l'avorriment.
Aquí aon me veus he tinguts onze in
fants i els he alletats a tots i catorze més
d'altri, tant grossos isatis com els meUs.
«Bon Jesús! la pobra que ha de boicar,
breçolar, alletar i rentar una bona nie
rada d'infants, está més divertida que si
li sonassen unes xeremíes!»
Adeu, tia Renarda, i que Ell vos
conservi moits anys la vida.
—Que es faça la seva santa voluntat.
Moits no arribem a tants.
I la bona velleta, arruixant-se les mos
ques arnb el mocador, s'arrufa tranquila,
acalant el cap, i va seguir prenent el sól.
no
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fregant l'ala
la cigala
vida qui de cantar
la Provença

Sortí d'un solc
viva i vibrant

com

ébria de Ilum i
i dios el sol de

qui eixugal
Canta el

qui

perfura

fa

pagés

suau

agrest d'idili

petit riu natal
primavera,

i té frescor opaca del
voltes

a

en

un

La

a

d'entranyable
llengua selvática i errant.

s'humilía.
i

féreu do

vos ne

el Booz de temps enrera,

cora

a

Mestral ardent 1 formidable!

sobre'l món.

canta

per sí voldría

princesa;

gran

fón;

immensa

set

anys que canta, que

vostra amor

alguna
a

sa

exalça Den qui

Bé

l'euga
sobre
penyal de la ribera
aspira l'aura volandera;
i queda fecundada del vent primaveral.
que

cinquanta

fa

se

de la Durença

vas

apagar

sense

tot

Ruth, la dolça espigolera,
Vicenteta, covanera,
Magalí qui treia
cap al
son

finestró.

Heu fecondada
vitalitat la

Que Den

vos

dó gran novellada

de crin heroica i
que al

argentada;
amb

trot

i núvol blanc que'l

quadrupedant.

exalça

tant

i que arnb la
de

duien

nau

vos

heu

qui

té humitat de

cavat

pluja

fos

aroma

vell

marta

viva i sobirana:

are

encolláreu,

que

és ben segur que

sana

i

roure

transporta

vent

monja

fresca i

pels versos

romana,

l'estrofa

rosa

feia

0! si la bona reina jana

callosa d'acariciar el troç

Ma

port la

a

el vell Horaci

1 Peina sobirana

terra

i

se

i al cap darrer obrita la porta,
devall els estels pálids vos dá l'etern anell.

Com els antics héroes del Laci
que

anguila esquiva,

feia

se

immens floti alsurada

vent

axequi pols olímpica

4

1 per estranya meravella
se feia flor, se feia estrella,

us

com

llebrers,

a

a

mils

donaría

rnantells 1 títols 1 voldría
de terrós.

per guasardó i per cortesía
la flor deis Ilavis vostros sobre

sos

dits

gentils.

Heu amollat mil eugues blanques

Camarga corren franques,
franques de jou i sella sota'l fuet del
que

en

*

la

Ve de Mallorca
ven.t:

negú mai

que

totes

a

aigües

!Mireia,

blaves

com

la
de
el
i

cantar com

de safili

lausanger...

galanía,
poesía
ja Na Dolça embelleia
de ferro del Compte Berenguerl

daura

chor bramulen melodiosament.

Heu fet

mar

*

navili,

que ennairallá la flota de Ulisses

ha fet esclaves

que davant les

sol,

de

terra

heu amollat mil vaques braves

mon

flor de

ma

bruna

morenor

caderneres

LLORF...in RIBER

ja marcides primaveres
gai tenzó i l'albada 1 el sirventés Ileal;

en

vostra

com

una

estrofa

remorosa

de correntía fervorosa
ressonen

les

set

branques

ede4c

A

fout misteriosa

del Rose triomfal.

Ilegendari, colossal,

Com arbre

vigor i majestat sagrada
aleteig i cants de l'ocellada

que uneix
Heu fet collars de dues víes
per
en

Nerto,

que

flor deis antics

Avinyó

amb

dies,

amb tendra fulla i flor

amb tiara 1 amb capa

pluvial

t'aixeques, poderós Mistral,

solemnement

així

i Urbi

sobre la

suau

pontificava
el Orbi doctrinava;
Poli, el riu passava

com

terra

Lluminós
una

murta

apuncellada

la paeSía haveu troba.da

inspiradora abans que'l
1'1 vostro idili (Gloria sia
al Den nascut
pastaría)
plé de bla.t verd i d'alegría
a

l'hora

de tardor cansada:

imiracle nou! de
época avençada
poeta primitiu 1 patriarcal.
una

1 regalaven crisma les ales del mescal.

Dins

primaveral,

sol

se

coi/1

plé com

ton

-lort i sá.

com

el sol de ta

Provença,
immensa,
qui't dona

Rose d'abrivada
eix

vent

nora

colg;

en

arnb ímpetu d'alosa vernal sortí del solc.

és
;

ton

non

geni d'hel.lénica armonía;
Homer del món en. tardanía

darnunt els

segles

te

veurá totb.om.
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No fa gaire que encara hi havía, en les te
latines dos poetes de pura arrel clás
sica, En Giosué Carduce' i En Federic Mis
tral. L'un era Pánima pagana en la revolta
en Pesclat duna estridencia plena de llum;
Paltre era 1 ánima pagana en la serena vi
sió de la natura renovada. L'un, era el can
tor de les fonts de Clitumeno, l'altre era el
cantor épic del Rose. Si En Carducci havía
evocat la suprema potencia de la Roma mor
ta, En Mistral en els séus cants evocava una
Provença qui era tota, viva encara. En Car
ducci forja la materia lírica amb la furia
mateixa d'En Miguel Angel sobre el mar
bre, mentre que En Mistral sembla que es
crigui la cangó després d'haver-la cantada
un bell matí de festa. Després de mort En
Carducci, era En Mistral per nosaltres, el
darrer clássic. 1En Mistral és mort. Per a la
poesía, tota una época és finida. Amb el
gran cantor de «Mirelo», la més clara estre
lla de la llatinitat s'esvaeeix en la lInm no
va del matí. Resta un poeta que recull enca
ra en noves paraules els vells sentiments de
la musa bucólica. Pero aquest poeta, En
Francis Jamrnes, defaig la forma perfecta,
que és la meitat de la justa expresió, i aixi,
ara, pensant en la tomba blanca de Majan°
que gu_ardará des del dívendres el cós d'En
Mistral, sentim_ que en Parlare de la nostra
poesía llatina hi ha una branca que ja no
treurá, falla nova mai més. La pura tradició
clássica s'es estroneada. Diguérem una vol
ta d'En Mistral que imaginávem son retorn.
a Pinspiració en els temes n'atarais cona una
abella grega, qui envellida a Roma, s'havía
tota rejovenida al sentir cantar la cigala so
ta les oliveres de Provenga, ferida pel sol,
com en les illes jóniques. La musa lírica d'
En Mistral era aixi. Amb ella era renovada
la musa épica d'Homer i la musa familiar
de Teacrit. Arnb ella, els nonas de les donze
lles, els de les viles petites, coro_ els noms
amb que's senyalen les feines del camp i els
moments de la vida lluminosa 1 tranquila,
s'empeltaven en la branca més alta de la
poesía lírica, 1 les paraules més senzilles
eren infoses de la més pura forga de remo
ció. Després de la «Chanson. de Roland» des
prés de vuit segles, França tornava, a tenir
un poema épic, amb «Mírelo». Peró aqu.esta
volta, no era la cangó de la lluita i de les
gestes heraiques sinó la cangó de la -pobre
donzella morta per Pintensitat del séu amor
i del sol de la seva terra. Era, altre vegada,
del sur d'on li venía a la Franga el resso de
la veu proa potent -per a cloure en una hale
nada Pánim_a d'un poble. Mireio, la donze
Ha del mas de la Crau ha estat més sortosa
Que Joana, la donzella d'Orleans. I després
fou. Calendau, i després Nerto, 1 després fou
el riu Rose, que can.tá el poeta com personi
ficacions de Pánima que valía despertar. I
al sentir ja a la vora l'hora de la seva fi, el
poeta recull encara les seves darreres culli
tes, 1 en fa el séu darrer libre «Lis Ouliva
do». «Tot me din que l'hivern es arribat per
mi—éll canta—i cal que sense torbar-me re
-culli les meves olives i ofereixi a l'altar del
bou Déu l'olí verg-e». Cap exemple de tant
raeravellosa unitat com el de la líriea d'En
rres

rfnis

Mistral. Des del séu primer poema, el qui
fesu gloriós el séu nona als vintivuit an.ys,
fins a les seves darreres composicions, la
mateixa forea sosté la seva expressió poética.
Una vígoría que res pogué afeblir u dóna
la frescor d'aquella joventut espiritual que
traspuava sempre en lo que deia,. Es l'Ana
creó de la serenitat. Amb els anys la claror
de la seva para,ula no s'enterbolí, com no es
corbaren les seves espatlles, cona en els es
país oberts de la seva ánima no's fongué mal
la luminosa blavor del col que l'ha vist mo
rir en Pinici de la primavera.

***.
prefaci

a «Lis isclo d'or», En Mistral
Pésser dut per al col-legi de
Avinyó li era trist el viure en menys espal
que les ()veles en les eledes de son pare, i
enro_ig d'una gent que parlava una lengua
tamt diferent de la seva. Ell proa que les e
nyorava les casagons que havía aprés de la
seva mare quar_ filava el Ill! Llavores, l'es
tu.di deis poetes antics li fou ia revelació del
séu temperamen.t 1 el veslluna primer de to
ta la seva obra. Ell ens conta com la poesía
deis andes 11 penetra-va el eor, 1 «En Virgili
1 En L.romer, regonsixía vivents els treballs,
les idees i les costums del paisatge mala-nec». Fou llavores (luan en secret traduí la
primera égloga de Virgill. Als quinze anys,
al legir les «Margarideto», de Rourn.anille,
cridá: iHeu's aquí l'auba, que esperava la
nieva ánima per a despertar a la 11u.m.! 1 al
tornar al séu mas, als vintiun anys, En Mis
tral, sentint eel borbolleig de la sava pro
vengal que 11 omplía el cor, un dia de sena
bra, quan els llauradors seguien cantant la
arada en el sol, comengá el primer cant de
«Mírelo». El poema aná cre,ixent DOC a poc,
.a la claror del sol o a les rufagades del vent
mestral, m'entre el poeta cuidava del mas
amb els consells de son pare vell de vuitan
ta anys.
Lamartine, en aquel elogi memorable que
fou la consagració del jove cantor de «Mi
rejo>', ja senyalá la veritable arrel del sén
geni. Nosaltres,—deia el gran romántia
davant d'aquest poeta som uns metafísics,
perqué merare ens contemplem a nosaltres
rnateixos eh l canta a Déu en la seva obra.
Tota la gloria d'En. Mistral, tota la seva for
ga, go que ha fet d'el el darrer clássic, ha
estat aixa; ha estat la seva visió pura del
paisatge, la seva in.terpretació directa de la
vida natural. El sentiment de la natura En.
Shelley, En Schiller, En Leopardi, En Víc
tor Hugo és una forma de la sensibilitat on
Pintel-ligencia ha intervengut anaotliant-la,
donant-li un non sen.tit, fent-ne una perllon
gació del dolor i de la voluntat de l'horne.
En la poesía d'En Mistral la natura és enca
ra el fans purissirn sobre el qual les figures
humanes de Mireio, de Calen.dau, de Nerto,
de les cullidores d'olives o dels braus mar;
rers del Rose, hi viue_n no pas anab l'arrn O
Tría de les figures en un fris de marbre sinó
ami) l'armonía dels séus propis Moviments.
La natura 1 els homes hi són. dos termes lia
res en una mateixa perspectiva. Ouan Vi
ren) travessa la Carn_arg-,a, cercant la capella

En el
din

ens

coro. a

-

de les tres Santes, les ombres deis arbres i el
foc del d.ia de lluny, 1 després l'immensa pla
nura sense termo per Pesguard, 1 la volta
blava que s'espandeix brillant y profunda,
Eón estranyes al dolor de la donzella esba
laida per la calor í mitg marta d'engunia,
amb l'amat en el pensament.
Pera tampoc és En Mistral un poeta que
no més hagi donat a la natura un valor plás
tic. Com els poetes clássics, no descriu per
descriure. Com els pactes de Grecia canta la
vida de les coses animados més aviat que
n'enumera les línies i els colors i les sensa
cions que en SÓD. vingudes. El podía dir com
Pendes en el sé-a elogi d'Atenes: Nosaltres
estimem go que és bel en la seva simplici
tat. La seva poesía nascuda en un periodo
de térboles influencies romántiouess tampoc
ha envellit. El mateix aire de la joveness,
les ennobleix i les hi dóna una gracia ina
mortal. La simplicita,t ha esta.t la seva nor
ma. Peró oil no en fa mal de la natura el
marga plástic de la vida interior; no en fa
mai una perllongació de la joia deis séus hé
roes humils, ni un reflex de Pengunia dolo
rosa que a.vegades els sor_n_on, sinó que alter
na en els séus can.ts Pacció del s.éus héroes
amb Pacció armoniosa de totes les coses vi
ves. Al descriure la nafta de
dos bornes,
com un espaí de repós anirá repetint una
mateixa estrofa com. un .motiu. musical: «La
Crau estava tranquila i silenciosa. Al 11u.ny
la seva extesa es perdía en la mar, i la mar
en la blavor de l'aire ..» Aixf. En Mistral bou
un gran. poeta d'arrel elássica. Perqué -no es
proposa ni ésser romántíc ni éser clásic. El
classicisme era infós en el séu talent y en
la seva i-nspiració, en el sén temperament
en la seva cultura. Era el mestratge de Vir
gili 1 la vida camperola que'l voltava. Per
qué éll, com Lamartine havía dit, era un
sensitiu i provenía de la llum del sol.
En les admirables senzilles estrofes de «La
meya tonalsaY>, que escrigué fa sis ar-ys, En
Mistral imaginava en imatges de graciosa
humilitat la seva gloria. Imaginava que la
gent del país q119.n mostrarán la tomba
blanca ón ha de reposar, dirán: «Es la tomba
del poeta», i lhasestat un poeta que ha dit
cangons per a una noia provengal que se
anomenava Mírelo: fan com els mosquits de
Camargo, voleien una mica per tot; pera
éll ha romás a Majan° i els més vells de Ma
jan() l'han vist sovint pels séus caminals.»
Sha imaginat després que dirZin de la, seva
tomba, igual que'l pabilló de la reina Joa
na, que éll he cantat, en la vall de Beaux:
,IFss la tornba d'un mágic—perqué d'una, es
trella de set raigs—el mo.nument en porta
l'imatge.» Com ele set raigs de l'estrella, éll
haurá cantat en les set cardes de la seva li
ra Vánima provengal. Duna lengua oblida
da n'haurá fet éll la materia viva de la t_r_iés
pura poesía épica del teraps. Potser amb En
Mistral la breu renaixenea provengal será
-fluida. Peró encara que aixi fós, restará
eternitza.da la lengua, cor_n_Pimmortal vella
Parla latina. El poeta que assoleix aixó, té
la gloria més gran de la terra. I En Mistral
haurá guan.yat per a l'imr.nortalitat Pánima
de la Provenga. Haurá estat la gesta román
tica del darrer deis clássics.
•
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El millar Cafá és el torrefacte de iraa. es
tredia.—Carme (Davart de Betlem)-

4 Abril 1914

C.A.TAL UNYA

221
de la Illgenia de Gocthe o, zi se quiere,
de La cittá morta de D'Annunzio. Es, ade
más, un ejemplo prodigioso de aproxima
ción y retorno a la naturaleza izaturans,
después de siglos de alejamientos é interpo
siciones académicas y sociales, de preciosi
dad y decadentismo urbano; como una sim
plificación y depuración del alma que sacu
de las adherencias transitorias y vuelve. a
su punto de partida. substancial
e inmuta
ble.
Si se confirma el tributo que en la nebulo
sa Cristianía trata de rendirse_ al genio del
Mediodía, todos los pueblos y razas que
brotaron del tronco latino deben celebrar
el suceso como una fiesta o jubileo de su
propio espíritu y cual cumple a los herede
ros y partícipes de la herencia clásica, a los
últimos depositarios de la dulce Harmonía.
Con más motivo deben alegrarse del tributo
y celebrarlo los países de lengua de oc, que
tiene en Mistral el patriarca que resume sus
destinos y el restaurador que levanta de sus
ruinas el templo arrasado. No es la tras
cendencia simbólica, preocupación de los
genios elementales y directos como el can
tor de Calendau, Nerto, Lu Rose y Lis isclo
cl'or. Todo en él es claro y manifiesto; pero
cuanto más elevada la obra artística, mayor
resulta su potencialidad representativa y
más grande el cúmulo de. vida e ideales que
concentra. Alireio, directamente considera
da, es una divina adolescente Que deja muy
atrás a cuantas flores de la pubertad ha en
ensalzado y eternizado la poesía, figurando
a la
cabeza de las Gitanillas, Mignons y
Graciellas. ?Pero quién se escapa de compa
rar su trágico idilio con la suerte de esas
lenguas, de esas civilizaciones, de esas vie
jas nacionalidades de cc, rebosantes de su
prema ilusión y esperanza,
que corren a
través de la Crau, pidiendo a las Santas Ma,rías que intercedan ante los poderes de la
historia en favor de sus impulsos de amor
ingénuo y de afinidad secreta e invencible?
Jasmin se consideraba el último de los
trovadores de Gascuna; Mistral se ha consi
derado el precursor de los salvadores de
Provenza... Ambos se entregaron a la noble
za, de las causas perdidas, a la rehabilitación
de los ideales abatidos, al servicio de los re
nera

Camlue de 1s

1VIISTAL

PROVZ7\

Diez afios van a cumplirse dentro de po
meses desde que el premio Nobel fuá ad
judicado a Mistral, que .era entonces y ha
sido hasta ahora el más glorioso y extenso
de los poetas vivientes. Con él desaparece
una de las grandes cimas de la idealidad
contemporánea; uno de esos hombres, pode
rosos y exquisitos a la vez, por medio de los
cuales la humanidad re eleva sobre si mis
roa y sobre la creación en busca de lo in
mortal y lo divino, alcanzando sus alturas
máximas Séame permitido exhumar la cró
nica que entonces escribí, en atención a la
triste actualidad de esa muerte y para evi
tar la insinceridad de una refundición o
cambio de forma, sin perjuicio de reunir
Otro día, algunas notas de rectificación o
ampliación de conceptos, fruto de los anos
y de los cambios parciales de perspectiva.
cos
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No tiene el alma latina--decía entonces
representante que lo supere. Ni puede ha
llarse esfuerzo comparable al suyo para
fundir el gusto antiguo con el sentimiento
contemporáneo. Mistral es la confluencia de
dos civilizaciones y como el centro mismo
de la imperecedera Romanía, refugiada
Otra vez en la voluptuosa blandura proven
zal. Al caer de la tarde rom.ántica, en el
crepúsculo de una edad agostada por el de
sengano, vino a sorprenderla con esa epo
peya idílica, que parece reservada a los
Pueblos del amanecer, un poema de inge
nuidades primitivas, de suavidades virgi
lianas, de visión inmediata de la naturaleza
y 21 mismo tiempo de supremo artificio, co
mo si la vida y la retórica, la
cultura clási
ca y la cultura nueva,
hubiesen hallado en
él. su síntesis o su fusión definitiva.
iixti
ficación, pasticcio de hombre de letras? Por
ventura sí, a trechos, fragmentariamente.
Mas en todo caso, mixtificación soberana,
única y aparte en la historia de las simula
ciones poéticas.
Eco del asombro universal con Que fué
recibida es todavía la voz de Lamartine, en
uno de sus más
célebres Entretiens litté
raíres: «Ha nacido un gran poeta épico!...

Un verdadero hom.érida
un

poeta

surgido,

en

nuestros

días;

como los hombres
del
terruno de la Crau; un
primitivo en nuestra edad de decadencia;
un griego
en Avinon; un poeta- que
hace
brotar una lengua de un idioma, como Pe
trarca creó el italiano; un mago que de un
dialecto vulgar extrae un lenguaje clásico
de imágenes y de
harmonía, fascinando la
imaginación y el oído»... .IDIría.se, que: du
rante la noche, una isla del
Archipiélago,
una flotante
Delos, se separó del grupo de
las islas griegas o
jonias y que,
mente, se acercó hasta adherirsesilencEosa
al conti
nente de la
embalsamada
Provenza,
trayen
do consigo a
uno de aquellos cantores divinos de la
estirpe de los Melesigenios...»
?Cómo explicar la extrana
reaparición del
alma antigua y
tan peregrino retorno a la
juventud del planeta., «blando todavía por
las agaas de
diluvio», al candor y simplici
dad de los
patriarcas? ?Qué gratitud no de
be-la humanidad al
hombre afortunado que,
en el siglo
de los hastíos y de las desespera

Deucalion,

de

,J11, tafc

-

un

clones, consiguió refrescarla con soplo de
prístina pureza, deshojando sobre la frente
marchita de los Jocelyn y de los Raid una
lluvia de mirtos y rosas, de azahares y jaz
mines? Mireio es el alma meridional y rae
diterránea que resurge después de un lar
go período de romanticismo hiperbóreo. Ca
ra a cara de Hamlet, nadie como esa deli
ciosa adolescente puede simbolizar nuestro
sentido de la vida, oponiendo a las brumas
del Elsenor el sol de la Provenza irradiando
en un cielo diamantino, hecho para el susu
rro de los laurales y psra la blancura de les
templos marmóreos.
Fué en la segunda mitad del siglo XIX,
cuando ya habían pasado por el alma de
los pueblos todos los huracanes, estragos y
satanismos del «mal de la época»,engendran
do legiones de desesperados que pedían la
liberación a la pistola de Werther o la in
consciencia al brebaje de los «paraísos arti
ficiales». La ilusión había abandonado al
mundo, la juventud ostentaba los estigmas de
espantosas precocidades y la lúgubre mono
tonía de la blasfemia, elegante o ruda, or
giástica o incivil, bebida en copa de oro o
en el vaso común de las tabernas, reducía
la literatura a una incesante imprecación
contra Dios, contra la vida, contra la natu
raleza hostil, contra la muerte insaciable,
contra la eterna mentira y la "eterna vacui
dad del todo... Y, allí, en Majan(); junto a las
bocas del Ródano, se yergue un campesino,
de complexión sana, de gallardo continen
te, dé imaginación rutilante, agitando en la
mano nervuda el tirso ático de los vinedos
de la Crau, como para decir ala humanidad,
cansada y decrépita: Recóbrate en este poe
ma que parece impregnado todavía del ro
cío de las primeras auroras. En el pozo de las
masías provenzales hallarás un sorbo de la
misma agua que ofrecía Rebeca al sediento,
cansada como estás de mojar tus labios en
acerbo absintio. Escüchaa en boca de mis
cabreros el último eco dé mi Anacre,onte y
contempla en la fuga de las yeguas blancas
de la Camarga la potencia de la imagina
ción helénica que uncía caballos de crines
alborotadas al carro de Neptuno y tritones
y nereidas a la concha de Amfítrite. En el
canto de mis «deshojadoras» persiste .el eco
del pean primitivo y en mis espigaderas ino
centes extínguese la descendencia de Ruth
la Moabítal
!Alta y bienhechora poesía, do inmortali
dad y de esperanza! No fué..Mireio una epo
peya más ni siquiera la mejor epopeya de
aquel ano. Fué una epopeya de todos los
tiempos:. nacional por los episodies,. el paisa
je y el mundo exterior que luminosamente
refleja; universal por el sentido de la forma,
por el soplo interno de la inspiración y por
el vehemente humanismo de las pasiones,
eternas y primarias, que tuvo la fortuna de
reducir a vida perdurable. Tanto debe aquel
magnífico idilio a la cultura artística acu
mulada por las civilizaciones, como al con
tacto directo, inmediato y constante con lo
objetivo y vital. No es solamente una obra
de imitación, por alta y exquisita Que la su
pongamos, ni un esfuerzo genial y asombro
de reconstrucción del alma antigua a la ma
-

-

Para los Días Frescos.
Otono y prima
las dos es
taciones más agra
dables del ano, pero
ambas son las más
peligrosas para la
salud. Todo parece
sonreir al sol en
eta.
cantador, y de re
pente una ráfaga
de invierno viene
a recordarnos que el frío está cercano, o no ha
desaparecido aún. Un ligero escalofrío, segui
do de estornudos, avisa a usted que el resfriado
ha hecho su presa. A pesar de los días soleados,
es menester estar alerta
y recordar que los Pe
llets del doctor Mackenzy impedirán que siga
adelante su resfriado; que lo curan siempre en
24 horas, sin Que tenga- usted que hacer cama
para sudario. .k las primeras tomas notará us
ted alivio; cesará el estornudeo, la destilación
mucosa de la nariz, el lagrimeo; se despejará
la cabeza y desaparecerá el estado febril. Ade
más curan la susceptibilidad catarral en los que
al menor cambio del tiempo cogen resfriados.
Caja Ptas. I'50 en todas las farmacias.
vera son

(
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la égloga.—Y después
sombras ya fami
como
desfilan
de Mireio,
liares de nuestro mundo ideal, Nerto y la
,i,
evocación pintoresca del Avifi_ón de los Pa
'
,
,
pas. Calendau con su. lucha pindárica, la
reina «Jano» en quien tomó cuerpo la pro
pia faminidad de la raza latina, y el mismo
per JOSEP CARNER
Ródano,-cantando como la gran avenida de
occitánica, sonoro de ciuda
la civilización
de cas
Preu:
des dulcemente epicúreas; bordeado
eco de los laúdes ju
queda
el
tillos donde
Dipósit: Lluis Gili, Claris, 82
glarescos; hormigueante del tráfico multi
color que los rodios iniciaron en Marsella,
dorado, en fin, por la doble cortesanía de
los condes soberanos y de los pontífices
emancipados de Roma.
Pero Mistral, como Danta, creó su propia
literarias
La més selecta de les Biblioteques
lengua. A través de una tradición de siete
siglos, elevó a expresión de alta poesía lo
-15t1,. el volum
cortesano de suti
que sólo había sido verbo
(trad. Ma
Les Mes d'Ora—de F. Mistral
lezas trovadorescas; amplió y modernizó la
ría Antonia Salvá).
métrica de la escuela tolosana, convirtió en
Vida al pas.—Per Joan Maragall.
lenguaje de la más exquisita selección el
Somnis.—per Guerau de Liost.
idioma caído en rusticidad y plebeísmo; dió
Luis Gili.
Se traben de venda a la Casa
unidad y molde definitivo a la forma actual
Editor i llibrer, Clarís, 82, i a n.ostra Admi-de la lengua de oc, sobre sus cuatro dialec
nistraeió.
tos, gascón, provenzal, lemosin y lenguado
ciano; supo erigir, en el propio territorio so
metido a la enorme hegemonía de París, una
metrópoli puramente poética, una especie de
Atenas o Florencia sustraída al hervor pro
fano de la nueva Roma; y el nombre de Pro
connubio eterna con
venza, enlazado ya en
significar
el solar de
de
dejó
Mistral,
ciuda
el
de
desazón de
mos un momento nuestra
corrupta,degenerada
en «patois»
una lengua
danos, y lloramos de no sé qué infinita y
convertirse
en verbo de poe
para
grotesco,
extrana delicia... Pasan, como en un friso
o sede
tas, en núcleo de una nueva pléyade
viviente, las figuras inmortales del poeta.
otro
mo
Renacimiento.
No
de
de un nuevo
El campo de la Grau extiende su landa bajo
terruno
la
excavaciones,
bajo
el
las
do, en
el sol; las yeguas retozan sobre la llanura,
aparece la estatua de
rústico,
por
el
brado
aspirando las auras del río-dios, del padre
ya la
la diosa inmortal Provenza no fué
Ródano. Mireio, junto a Vicente, desgrana
poeta;
y el
hija
del
sino
la
poeta,
sentir, entre sus senos, el patria del
su risa inmortal al
erigió
en patriarca.
poeta
se
cosquilleo de los pájaros recién robados al
Carácter de esa obra gloriosa fué el apar
nido... Suena, vibrante de una vaga suges
tamiento
de todo sentido político. El caso de
tión de metamorfosis ovidianas, la «Canción
Provenza, por diversas razones, no es el de
de Magalí.»
Catalu
Cataluna; y aún podría decirse que
herede
poesía
la
había
sido
en
como
na, así
«O Magalf, rna tan amado,
sido,
.en
Provenza, ha
ra y continuadora de
mete la testo au fenestroun.
vindi
resuelto
en
ha
nuestros días, la que
cación política y nacional, el impulso parti
contraste,
la
balada
como
a
ella,
y junto
también,
do del «felibrige» de Provenza. Así
vindicatriz del Baile Suffren
tolo
floralismo
el
en los tiempos históricos,
«Lou baile Suffren que sus mar coumando»...
Juegos
nuestros
Barcelona
sano suscitó en
Pasa la terrible noche de San Medardo, y
Florales, qua han ejercido, por lo menos:
el río se llena de fantasmas, como si el de
tan considerable CO
una influencia política
lirio de los tiempos románticos viniese a po
fantasía junto a la
mo la literaria
ner una estridencia de

il

u

'
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yes en el destierro. Cuando una ambición
vulgar lleva al común de los hombres a con
vertirse en palaciegos del éxito, ellos, posee
dores de todas las prendas y de todos los
hechizos, se convirtieron en cortesanos del
infortunio La elevación moral y el alto aris
tocratismo de una fidelidad semejante, ha
hecho de la vida del poeta algo todavía más
bello que su obra. El supremo desinterés de
todas las
esta existencia preparada para
conquistas y triunfos de la ambición, re
cuerda el desprendimiento de aquellos prín
cipes de la fábula que desdenan la mano de
las emperatrices y elevan al trono a la hija
de un lenador cuyo aroma de humildad les
sedujera para siempre. Hay algo todavía
más interesante que la Cenicienta, y es el
príncipe que sabe descubrirla y hacerla su
ya. Este ejemplo de Mistral le hace tan dig
que se le reserva como
no del alto galardón
el haber conseguido verter sobre la lobre
gu_ez contemporánea una sonrisa de las Gra
cias antiguas.
MIGUEL S. OLIVER
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EN LA MU'
?Cual era el encanto supremo de Mistral?
Una misteriosa compensación: Mistral nos
consolaba de la fiebre y de la lucha moder
valores poéticos, ocu
nas. En. una escala de
paría el grado opuesto a Walt Whitman.
Cuando, con motivo de la concesión del pre
Roosevelt
mio Nobel a Mistral, el presidente
calurosa,
había en
le envió una felicitación
inconsciente
aquella
ese gesto un signo de
compensación. Norte-América, la ultra mo
derna, saludaba a Provenza, la más gloriosa
supervivencia de la cultura antigua.
Esa Provenza es la obra de Mistral. En
la formación de Francia, Provenza y la len
gua de oc aportaron el elemento clásico, pa
galo y el franco.
ra completar el elemento
Mistral fué siempre fiel a esa herencia for
midable, que él llevó a su más alta expre
sugestio
sión. A través de Mistral, todas las
de Odi
helénica,
visión
nes nos hablan de
ideal,
nunca al
Teóeritos,
de
unión
seas y
canzada, entre la épica y la bucólica. La
obra de Mistral es una epopeya idílica. Es
remanso umbroso junto al cual olvida
-
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No ha tenido, ciertamente Cataluna, un
tan grande como Mistral; ni la epope
ya de Cataluna habrá sido cantada como la
de Provenza. Provenza, por la «eficacia de
la palabra» de Mistral, tiene hoy una per
sonalidad poética que pertenece al univer
so; pero no tiene, como Cataluna, una gran
deza colectiva y una cohesión nacional que
le auguren un porvenir digno del esplendor
de su pasado, esplendor de astro muerto.
Provenza, rica de su tesoro histórico y de la
gloria de Mistral, no tiene, como Cataluna,
un valor filosófico de personalidad íntegra
y evolutiva, Provenza tiene el nombre in
mortal del poeta que acaba de morir. La
fuerza de Cataluna está en su valor de

poeta

un mando; con sus manos delicadísima
1" aclarcr de la Huna. Aquest fluviol és la poesía
formado como a una Eva, una bella y gra
de Mistral, aquesta és també la de Maria
Antonia Salvá. Hem arribat a un temps que
ciosa mujer, y en la sucesión de las estro
cal ésser camperol i católic per dir coses
fas de su canto, majestuosas como la corrien
te del río paternal, ha puesto la vibración
tan perlejantes de vida graciosa i natural.
de una nueva musicalidad, ha infiltrado no
—Maria Antonia, ?vol que resem el rosari
sé que divina sugestión de llanto. Y nos es
per l'ánimadel poeta mort?
Començava de fer-se fose. ACabat deis tres
dulce, dulcísimo, en los días tormentosos de
nuestro espíritu, abrir ese libro familiar, y
gloria-patris i l'Ave Mario. Purísima, jo m`he
aixecat gairebé eom un esperit. He vist una
reconciliarnos con la vida, mientras Mireio,
mena d'estremiment en la santa amiga.
eternamente, pasa
.

—Maria, Antonia, ha dit somrient, tinc el
temps just de partir. M'escaparía el nuvol.
JOSUP

manana
habrá

Mientras no
anadido ideas al cau
dal tumultuoso de nuestro espíritu, no nos
ha contagiado de nuevos escalofríos, no ha
sutilizado en el matiz imperceptible de nues
tras sensaciones. Ha hecho algo más. Como
un dios, ha creado un pueblo, un paisaje,

—?Vol partir?

GABRIEL ALOMAR
(De .E/ Día Gráfico)

CARNER

C. Ribi.J.1 Braccon_s

Les

BucóHques

de
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Virgin
E)ra'

Se troben de venda a la Llibrerla d'Alvar
Verdaguer i a la nostra Admisintració.

tilmIllsasseme

/lo

Pz

Preu: 2 nessetes

g-ga

"17C;Obbei AZaellelón"

/..P

A,

'1D L2

ca

r

No he estat mai de la vida a Maiano com
els excursionistas literaris, ni tine l'honor
de conóixer la viuda de noma il-lustre, del
gran poeta Mistral, del «non n'ornar del món
en tardanía», com u
ha dit el nostre gran
poeta del Pí de Formentor 1 de Melesigeni.
Ni menys canee ningd de sa parentela. Mes
jo sé bé a qui cm cal, en aquesta hora, ofe
rir mon homenatge de condol. No me n'aniré
a la grassa Provenga, sinó a la dolça Mallor
ea.•Me n'hi aniré, invisible, da,munt el llom
d'un núvol. Els qui viatgen damunt els nú
vols no pateixen mai de «sea sicknesso, ni
han de abominar de la companyía absurda
deis vapors de Mallorca: botiguers Ilençats
a la grifolda, dues damas angleses, parelles
de nuvis, petites collas torturados de mallor
quins que han vingut a deixar gent per b.os
nitals i chillones, víatjants de comerç, una
cobletista, militars altivols o romántics
com un cine era tocá una vegada
de com
pany de viatge 1 Que dula dos verduras
aenyores catalanes, grosses; senyores ma
llorquines, més grosses encara; pintora més
o mettys hirsuts
i algun propagandista d'
,aquests que raossen Alcover califica de -so
cialistetxos o republicaningos, de l'«Auro
ra» estant.
Ah! negligía parlar d'En Wey
ler,-N'Ot de Buen o en Santiago Rusinol.
El núvol cm deixará
dolgam.ent a la /*eco
nada duna platja serena, per allá el
«Mili
narh_ de Palma.. EDI convé, Per pendre un
«carretó» que em dura al pens de Randa, a
la plana dele
ametliars innombrables,
Lluch major. El carretó donará voltes pera
aquells carrers tots iguals
que mai he pogut
:entendre i em -deixará vora d'una aasa. Es
una casa
amiga nieva ni vaig cada any. o
cada dos anys. Es la
casa d'En
Salva: el seu criat obre la porta, Prancesc
aouell ma
teix criat
hi ha hagut sempre i que hi
hura sem.pre. Davant d'aquest
criat jo ena
lento passatger 1
escoladia. Entro, pero mi
ro
aquellas parets estu_cades, amb reprodue
cions del Prado
fetos per En Prancesc Sal
vá, llavors qua
vivía a Madrid. L'estatge té
surta fionjor
voluptuosa de cosa ben goberna
da i
próspera. Veusaqui En Prancesc Salva,
aquest heme lleia.1-1
admirable: s'esta,va lle
-

-

-
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gint el «Diario de Mallorea».'La seva gema
da i exquisida amiga té uns cuants cabells
d'argent, com una gracia nova. Llurs bells
infants deuen ésser par aquí a la vora, paró
jo demano totdn_na per María Antonia.—Ah,
María Antonia!—I com d'asma, es posen a
parlar baix, com si Mistral, com si el mort
fos allí.—Ara vindrá: havía d'anar a l'esgle
sia; (la trista esglesia escorialesca de Lluc
major, el campanar més alt de Mallorca!)—
Sí, és ciar, penso jo, a pregar per ránima
-

del Mistral. Potser dirá un parenostre a Ra
311(51:1 Llull per la pan eterna de Mistral, por
que ells dos es trobin en un canal' del cel on
hl hagi les fiors de Mallorca en aquests
temps, les argelagues d'or, els aubons, els
1 liris...
Vé Maria Antonia. Té les parpelles tramo
loses parque ha plorat. Ens donara la má.
Els sena ulls, els seus ulls tan parladors, tan
amistosos, tan obstinats, els veíg cona darre
ra un vel de dolor. Da un vestit negro, anab
una crea damunt al pit. No li die cap parau
la a la dolcíssima clón_a incomparable. Jo no
dic mal un sol mot a les visites de condol.
En part per respectar el dolor deis que vaig
a veure, 1 sobretot per que vull que'm res
pectin el meu. No die res ni María Antonia
tampoc. Peró jo la miro i ern sembla, gairebé
11D.9, viuda de l'heróic poeta provengal que
mal ha conegut. Es la sobirana traductora
de «Les Illes d'or», on hi há, entre altres me
ravelles, aquella traducció del «Pregadéu»,
que a en Maragall JI semblava un dolç 2.n.i
racle de Nostre Senyor; és la traductora de
«Mireio» en vers -catala, en un vera pié de
soleiets i frescors mallorquines que atmirará
tot Catalunya d'aquí el rnaig vinent, la tra
ductora insubstituible del gran poema mo
dem, que per ella viurá tot segun en catalá
una vida de fecunditats inagotables 1 im.pre
vistes.
achico una mica els uils, (han s'aclu.quen una mica els ulls, les estones duren
més. Aixfs, jo voidría que aquella hora des
ser aprop de María Antonia fos una mesada.
T em sembla que santo el «fiaviol de pastor,›
que ella ha cantat deliciosam.ent, el luviol
son.ant en la solitut de les garrigués i la fina
-

Amb aques titol ha publicat el redac
tar de sports de «La Veu de Catalunya»
D. Josep Elías Juncosa (Corredices),
una interessant obreta, primera de la bi
blioteca «Los Sports». El norn i la com
petencia ben coneguda del Sr. Elías ens
dispensen de fer Pelogi d'aquest llibre
al qual dona remarcable actualitat el
desenrotilament cada día major que en
tre :nosaltres van adquirint l'educació
física i l'afició als exercicis a l'aire lliu
re, augurant l'adveniment de una gene
ració més sana i equilibrada que la nos
tra.

regonéixer que la labor de D.
Josep Elías,— dins al seu prologuista
Sr. Hans Gamper,—és molt meritoria i
digna d'elogi, per venir a proporcionar,

publicació d'aquesta obra de foot
ball—la més extensa que en Ilengua es
panyola ha vist lla lium fins el dia d'avui
—a tots quants sentin simpatíes pel de
port, la comprensió exacta de go que és
aquest tant en son conjunt com en sos
detalls essencials».
La recomanern als nostres suscriptors
sportsmen, i en felicitem l'autor.
amb la

Obres 'e ,osep Carrier
f.:libre deis Poetas
Primer llibre de sonets

Segón llibre

Monjoies

L'Hin dels

5

de sonets

Bis Fruits Saborosos
Malvestat d'Oriana
Les

3 pes Se tes

Nyanyos

»

4

2
5

015

cts.

Se troben de venda a la Casa Lluis Gili,
Editor i llibrer, Cla.rís, 82, i a n.ostra
Adrai
nistració.
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Teléfon 8.250
Aigues hipertermals, de temperatura 60°, alcalines,
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afeccions

del cstémate,

t'etpinatIonie, la

de reputació universal,

fetge

no mes es venen

lles du.en tots els distintius ab el

nom

aigues,

Tedegrarne:

Automóbiles

aeletat

rendre admitint

malalts,

idéntiq-aes

com

artifielalo que s'ofereixen

ate
origen.

fonts imaluinarleá
no

fonte de

en

no

per tal que
a

no es

les nostres

aquest

mes son

deixin

aigues

mercat amb
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nitarios.
Per

Sucursal

d'altres
de

marques de fábrica 1

ómnibus

camions, 15/20 y 30/40 HP.
Pera transport de passat
gers, servei de col-legis
d'hotels 1 ambulancies sa

411110.0.1===

sor

noma

y 45 HP.

Els mes rápits i els mes
económics de essencia
neum.átics.
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