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Lin DE LLUR RESTAURACIÓ

Als poetes y prosado» de Catalunya y dc tots los territoris ahont la nostra
llengua es parlada ò coneguda, los VII Mantenedors dels Jochs Florals de Barcelona, salut.
Pera cumplir la honrosa comanda que l'honorable Cos d'Adjunts nos feu lo
dia 28 d'Octubre d'aquest any, vos convidam a pendre part en los Jochs Florals
de 1911, los quals, segons los Estatuts y bones costums establertes, se regirin per
lo següent
CARTELL
Lo primer diumenge de Maig, que s'escau al dia 7, se celebrarà la poètica festa, en la qual senlu adjudicats a les millors poesies que hi tirin los PREMIS ORDINARIS (que ofereix cad'any l'Excel-lcntissim Ajuntament de Barcelona, protector
y ¡a de temps aymador de la Gaya Ciencia,) ò sien la Ettglanfina, la Viola y la
Flor Natural, corresponent als tres mots que formen lo lema de la Institució.
La EMGLANTINA D'OR s'adjudicarà a la mellor poesía d'esperit patriòtich ò sobre fets històríchs ò tradicionals, usatges ò costums de la nostra Terra.
La VIOLA D'OR T D'ARGENT, a la mellor poesia religiosa ò moral.
La FLOR NATURAL, premi anomenat d'honor y cortesia, s'adjudicarà a la mellor poesia sobre tema que's dexa al bon gust y franefa arbitre dels autors. Segons
la bella costum d'antich establerta, lo qui obtinga aquest premi deurà ferne present
a la dama de sa elecció, la qual, proclamada REYNA DE LA FESTA, entregará'IS
altres premis als qui'n sien guanyadors.
PREMIS EXTRAORDINARIS
Una COPA ARTÍSTICA, a la mellor composició en prosa, de caràcter literari.
O'acort ab los Estatuts dels Jochs Florals, los Mantenedors otorgarán ademes
tots los premis que sien menester per recompensar degudament les composicions
del concurs qne'n sien merexedores, com també'ls Accèssits y Mencions honorifiques que judiquin ben merescuts.
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Totes les composicions han d'dsserrigorosamentinèdites y escrites en català
d'aquest Principat, de les Illes Balears, de Valencia, del Rosselló ò de la Sardenya.
'
Tots los treballs, ab lletra clara y llegidora, s'han de remetre a la Baxada de
Cervantes, núm. 7, pral., 2.a, abans del miradla del 15 de Man vinent, juntament
ab un plcch clos que continga'l nom del autor y duga demunt escrit lo títol y
lema de la composició.
Pera Tentrcga dels premis no scri vàlit altre nom què'l qnevs trobi en el plcch
clos a que fa referència'l paràgraf anterior, al obrirlo en l'acte de la festa.
Los premis que no sien retirats abans del dia 15 d'Octubre del any vinent
s'entendrà que son renunciáis per llurs guanyadors.
Lo Consistori's reserva per un any la esdusiva propietat de les obres premiades, entenentse que la publicació total ò parcial de qualsevulla d'elles abans de la
festa implica la renuncia al premi y als honors consegüents.
PREMI FASTENRATH
Serà otorgat aquesta tercera vegada al autor de la meUor obra dramàtica original escrita en llengua catalana y publicada ò representada dintre dels sis anys
derrers, d sia del primer de Janer de 190$ al ) 1 de Desembre d'enguany. La concessió d'aquest premi podrà solicitarla l'autor d qualsevol particular ò corporació,
enviant, per l'examen, a l'Administració del Consistori (adressa dessusdita), dos
exemplars al menys del llibre, abans del miradla del 15 de Janer de 1911. Dita
Administració lliurarà rebut de les obres presentades.
Que'l Senyor vos done inspiració pera cantar ab esperit català la íPatrÍa, la
Fè y Y Amor, y a nosaltres discreció en judicar y acert en premiar als més dignes.
Fon dictat lo present Cartell en la Ciutat de Barcelona, als 20 de Novembre
de 1910, per los VII Mantenedora.
Gonrat Roore, President,—Fredcrich Rahola.—Kmcst Moliné y Brases.—Iscle
Soler.—Claudi Planas y Font.—Prudend Bertrana.—Joseph M.* Folch y Torres,
Secretari»
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Aquestes son les composicions que
s'han rebut, quedant fora de concurs
quatre més, per no venir en les condicions del cartell.
Barcelona mitxdia del 15 de Mars
de 1911.—EI Mantenedor Secretari.—
Joseph M * Folch y Torres.

ACTA DE LA FESTA

En la Ciutat de Barcelona a set de Maig del any mil nou cents
onze, se celebrà, com de costum, en la gran sala de la Llotja de
Mar, la Festa dels Jochs Florals.
Eren les tres de la tarda quan entrà a la sala la comitiva oficial
ab l'Excm. Ajuntament presidit per son Alcalde Sr. Marqués de
Maríanao, y la Excma. Diputació, que son els constants protectors
de la Institució; també hi formaven part les Acadèmies de Bones
Lletres, de Belles Arts, de Ciències Naturals, de Ciències Mèdiques; los Golegis d'Advocats, de Notaris, de Procuradors; les Associacions d'Arquitectes, de Lectura Catalana, Artistich-Arqueològica-Barcelonesa, de la Ensenyansa Catalana; los Centres Excursionista de Catalunya, de Mestres d'Obres; los Circols de Sant Lluch,
Artistich; les Juntes Municipal de Museus, de Corredors Reals de
Còrners; les Lligues Regionalista de Catalunya, de Nostra Senyora de Montserat; los Instituts d'Estudis Catalans, Agrícola Català
de Sant Isidro; l'Orfeó Català, los Amichs de la Instrucció, 1'Atañen Barceloní, la Cambra de Còrners, la Unió Catalanista, la Económica d'Amicbs del Pals, les Escoles Catalanes, lo Rat Penat de
Valencia, y altres instituts y persones convidades, acompanyades
dels V I I mantenedors y del Consell Directiu. Tots passaren a
ocupar els respectius sitiáis en l'ample estrado reservat, com cad'any, a les Autoritats y Corporacions y al honorable Còs d'Adjunts, dexant buyda, al mítx y més alta, la Cadira de la Reyna,
essent saludats pels aplausos de l'atapahida concurrencia qu'omplia la sumptuosa sala esplèndidament decorada.
Lo Sr. Alcalde obri la sessió ab les paraules de costum, y acte
seguit D. Antoni Colomer donà lectura del Discurs del President
D. Contat Roure, que fou rebut ab unànim aplaudiment.
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L'infrascrit Secretari llegí sa Memoria y anà obrint els plechs
que contenien els noms dels autors premiats.
En el de la FLOR NATURAL hi aparegué'l de Mossèn Anton Navarro; acompanyat de dos senyors Mantenedors, passà a ferac ofrena a la Srta. D.a Maria Mercè de Montoliu, qui, un cop asseguda
a la gran cadira, fou proclamada Reyna de la Festa, entre'ls acorts
de la Música Municipal y'ls picaments de mans dels concurrents.
La poesia premiada, Idilis lluminosos, fou llegida per son mateix
autor.
Dels Sonets georgicans distingits ab el primer accèssit resultà scrne autor D. Joseph Iglesias Guizard. Y de Lays del poeta amant que
obtingué'l segon accèssit, D. Luis Valerí. Tots dos se presentaren a
recullir la respectiva recompensa.
En lo plech corresponent a la ENGLANTIKA D'OR s'hi llegí'l nom
de D. Eduart Girbal Jaume, qui la guanyà ab sa Elegia perduda que
llegí ell mateix. També resultà ser autor de Joan Gari a la qui'l
Jurat otorga l'únich accèssit.
Lo premí de la VIOLA D'OR Y D'ARGENT no s'adjudicà, concedintse solzament dos accèssits: el primer a la poesia Melodies blanques qui's trobà ser de Mossèn Joseph Paradeda y Sala; y ' l segon
a la titolada E l bressol de Jesús, dc D. Pere A. Salada, sense quc's
presentessen l'un ni l'aitre al ser cridats per tres vegades. No haventse adjudicat el premi, se Uegi'l primer accèssit per disposició
dels Mantenedors.
De la versió dels Càntichs de Salomó ab lo títol de Divinal Epitalami que'l Jurat distingí ab un PREMI EXTRAORDINARI, resultà serne autor l'abans citat Mossèn Anton Navarro, qui'n llegí un fragment, no sent possible 11 egirlo tot per sa molta extensió.
D. Miquel Roger y Crosa se presentà com autor de la narració Viatges d'amor, premiada ab la COPA ARTÍSTICA. Entre'ls dos
mons, qu'obtingué'l primer accèssit, se vegé qu'era de Mossèn Salvador Calmés, que no comparegué; y Rondalla de petons, guanyadora del segon accèssit, del ja anomenat Sr. Girbal Jaume.
Fou proclamat el nom de D. Angel Guimerà com guanyador
del PREMI FASTENRATH en el concurs d'enguany ab son drama
UEloy, Ilegintse a seguiment la següent comunicació que'l premiat havia enviat als Mantenedors:
Al senyor Mantenedor President dels Jochs Florak de Barcelona:
Honorable senyor: Tinch la satisfacció de fer ofrena al Consistori
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deh Jochs Florak de Barcelona, de la canHtai que m'ha correspost per
haver obtingut lo PREMI FASTENRATH ah h drama L'Eloy, a fi de contrümhir ab ella a costejar lo bust-retrat del home benemèrit institutor
d'aquest premi anyal.
Visquen molts anys los Jochs Florals de Barcelona pera cantar en
son dia la resurrecció completa de Catalunya.
ANGEL GUIMERÀ.
Per últim, D. Prudenci Bertrana, de Gerona, llegí son discurs
de gràcies, que fou rebut ab grans aplaudiments, com ho havien sigut totes les proclamacions y lectures anteriors y especialment la
carta del Sr. Guimerà.
Lo senyor Alcalde donà per acabada la Festa.
Y perquè consti, ho certifica y firma en Barcelona a 7 de
Maig de 1911
Lo Mantenedor Secretari,

JOSEPH M . FOLCH Y TORRES.

DISCURS
del President D, Conrat Roure

SENYOR EXCELENTÍSSIM:
SENYORS:

La sorpresa que'm causà la nova de que l'honorable Cos d'Adjunts en Junta general m'havia designat pera ocupar la Presidencia d'aquesta Festa, va obligarme a pensar quina podia ésser la
causant (en que jo no a tina va) d'aytal honrosa distinció que cordialment agrahexo, tant més en quant la crech immerescuda, per
no concórrer en mi'ls mèrits indispensables qu'han d'ostentarse
per venir a aquest setial ab aquell dret indiscutible ab que hi han
vingut tots els meus antecessors, que ab llurs treballs, uns per
l'esplendor de nostres lletres, y altres per l'avens de nostres ciències, tan enlayradament han correspost a la gloria d'aquesta estimadissima terra.
Preocupat, donchs, en cercar els motius de la meva elecció,
tenint al devant la llista dels mantenedors, vaig adonarme de que
un altre dels elegits era l'únich actor supervivent dels quins, en els
primers anys d'instaurarse'l modern Teatre Català en les taules
del Odeon, interpretaven les obres escèniques ab aquella imponderable justesa que solzament poden apreciar els que'n foren espectadors, y qu'en cumpliment fatal de la llcy humana hem d'esser en nombre poch abundós.
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Y al considerar al propi temps que enguany s'otorgava'l premi Fastenrath al autor de l'obra dramàtica que representada en els
darrers sis anys ne fos merexedora, vaig relacionar aquestes dues
observacions ab la meva elecció, acabant per conceptuar que havia volgut tributarse un homenatge a la creació del Teatre Català, en la qual, si be ab tant d'entusiasme y bona voluntat com el
primer, me trobo al darrer lloch de quants hi varen contribuhir.
La convicció, donchs, que linch de que ocupo aquest seti eminent sols per haver assistit a la naxensa del nostre art escéních,
m'imposa'l deure d'enrahonarvos d'aquells primers temps del
Teatre regional, posando en relació ab el poéticb certàmen que
avuy festegem, restaurat aquest poch abans; esperant ab tota confíansa que ab la major benevolensa escoltaréu, no un parlament que pel seu fons y menys per ses formes meresca'l nom de
discurs, sinó'l de senzill relat d'un testimoni presencial d'aquelles
jornades ja un xich llunyanes.
Es sapigut que en totes les literatures, axis en les antigues
com en les modernes, la poesia dramàtica ha vingut ab posterioritat a les altres menes de poesia. La Urica y la poemática, han
precedit per tot a les produccions escèniques. Axis ho veyem en
les histories de les literatures de Grècia y de Roma, ab tot y que
la d'aquesta, en sa ¿poca primitiva, no era més que una imitació
de la grega, quina estava bon xich més avensada en totes les seves manifestacions. Els árabes, que en els segles de llur dominació
ibèrica escrígueren tractats cientifichs y poesies líriques, ni una
sola mostra dexaren de la dramàtica. Y en Castella, es per demés
esmentàrvosho, ja que a tots nosaltres ens consta com a dato familiar, que fins al onzè segle no comensà a tenir aquells misteris
de la relligió que'ls matexos sacerdots representaven en els temples, no introduhintse les verda Jcres composicions teatrals fins a
les darreries del segle xiv.
En la literatura catalana, aquest fet es més remarcable encara.

CONRAT RODRE

21

L'institució dels Jochs Florals en l'any 1859 pogué ésser y dirse
restaurada, perquè tenia precedents; havia tingut vida y vida esplendorosa. D. Joan I y D. Marti l'Humà en l'última década del
segle xiv, y D. Ferran d'Antequera, aconsellat pel marquès de Villena, als comensos del segle xvy sostingueren aquesta poètica
festa catalana, que si com a tal acabà ab la mort del últim dels
reys anomenats, no per axò dexaren de celebrarse certàmens consemblants als d'aquella, fins qu'establerta en Valencia en el segle xvi, concorregueren a ella y en ella hi guanyaren joya molts
poetes de nostra regió.
Els Jochs Florals, donchs, tenien historia y pogueren ésser
restaurats. El Teatre Català, al restaurarse aquells, no tenia historia, havia de comensar la seva instauració.
S'esmenta una anomenada tragedia d'en Domingo Mascó, titolada L'home enamorat y la fembra satisfeta, que's diu que's representà al palau reyal de Valencia en l'any 1394, quin argument
(que a bon segur sols se dedueix del títol) se suposa que aludia
als amors del rey D. Joan I ab D.a Carroza de Vilaregut. Emperò
aquesta producció y alguna altra de que se'n donen noticies tant
ò més vagues, ni molt més endevant la «famosa tragedia de Santa Bàrbara,» escrita pel rector de Vallfogona, en Vicens Garcia, ab
motiu d'haverse proclamat a aquella Santa, titular de la població
y del seu terme, obra que si decàs va ésser una sola volta representada, ho seria molt intima ò casolanament; y després la Passió
y Mori de Nostre Senyor Jesucrisl, reminiscencia dels Autes sagramentals, que fins als nostres temps ha arribat ab esmenes y afegidures; totes aquestes produccions isolades, poden pendres com
ensaigs rudimentaris d'escrits escénichs aparescuts en diverses
èpoques, que si no deu dexarles en oblit el qui vulga empendre
un estudi acabat sobre aqueix assumpte, de cap manera tenen
l'importància d'una institució, d'un verdader Teatre.
Al primer ters del passat segle xix, aquells saynets destinats a
recitarse en reunions familiars, darrera les teles de les sombres, dels
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que solzament alguns aparescuts en l'última tongada, compostos
ab bona trassa per en Renart, son merexedors de mentarse; y ' b
apropósits polítichs, bilingües, d'en Robreño, que al terminar els
acontcxcments que'ls motivaren han quedat oblidats per esser la
seva factura d'escàs apreci literari, no tenen uns y altres més consideració que la de lleus passatemps, mancats de condicions pera
ferse arrencar dj^lls l'espectacle públlch de l'Escena regional, si
be que donaren ocasió a que en ells, en vetllades intimes, hi fessen
sos primers intents els qui més tart aquesta fonamentaren.
Arribà l'any $9 de la passada centuria y tingué Uoch la restauració dels Jochs Florals; y convé fer evident, per una circunstancia que després dech relatar, que la restauració vingué allavors,
quan estava en plena vida l'escola romàntica, quan encara produian fecondament en la vehina Fransa en Víctor Hugo y n'Alexandre Dumas, y'ls seus drames y melodrames, apenes allí estrenats, eren aquí, com per tot arreu, traduhits y representats. En
Espanya,'Is noms de Garcia Gutiérrez, Hartsenbusch, Zorrilla y
altres adeptes al romanticisme, alternaven diàriament ab els d'aquells a ne'ls cartells teatrals; y no era sols el públlch l'aficionat
a Lucrecia Borgia y Margarida de Borgoña, a D, Alvaro y E l Trovador, sinó que tots els escriptors se trobaven afiliats a aquella imperant escola, qu'encara avuy té fé de vida.
En aquesta atmosfera, donchs, saturada de romanticisme,'s restaurà aquest certamen poètich, no sols per «fer renàxer les antigues glories poètiques de nostre país,» com deyen en lo cartell
d'aquell any els set eximis patricis honorables mantenedors, sinó
ademes pera «contribuhir a restaurar y conservar més pura la llengua catalana.» Se feu totseguit simpàtica a Catalunya aquesta restauració protegida per l'Excelentissima Corporació Municipal barcelonina, y aviat en distintes poblacions de nostra terra se celebraren certàmens a imitació del d'aquesta ciutat.
Els quins se sentien inclinats als espectacles escénichs, veyent
l'aculliment falaguer que tenia'l conreu del nostre idioma, que
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de tan Ilarch temps se trobava en lamentable dexadesa, y poch
menys qu'en estat agònich a ne'l camp literari, aprofitant quiscun
d'ells els acontexcments y festivitats qu'esdevenien, escrígueren
en català alguns apropòsits destinats a representarse, com se representaren, en modestos escenaris improvisats en algun departament
de cases particulars. Y com sia que una d'aquestes pesses s'exhibis
en lo teatre del Odeon per una societat d'aficiònats que setmanalment allí actuava, de la societat particular anomenada «Mclpómene,* passà a les representacions públiques del mateix escenari, a solicitut de l'empresa y sobretot del inolvidable actor còmich en Lleó Fontova, de qui no dech callarme! gloriós nom en
aquestes rccordanses, encara que sia pronunciando ab tot el condol del anyorament. Va fundarse alli ab aquest motiu la secció de
«La Gata,» pel nom de guiades que duyen les pesses, actúanthi la
companyia del Odeon, y axis va posarse la pedra fonamental de
l'Escena Catalana.
De manera, que arrencant d'aquí la creació del Teatre Català,
es evident que la va promoure la restauració dels Jochs Florals,
que d'aquesta es nascut aquell, com també'n son nascuts la novela y ' l periodisme catalans, que igualment allavors s'insinuaren.
Y aquí se me'n va a la ploma una observació que té tot el cayent d'una paradoxa. Era l'Odeon en Barcelona un reflexe de la
parisenca Poríe Saint Martin. Alli s'hi exhibien les més exagerades produccions melodramàtiques, que, traspassant les fites de lo
natural, estaven farcides de situacions tivantes, resultantne generalment varies victimes de l'acció argumentada, fins al punt de
que'l propi públich que alli s'entusiasmava presenciant infanticidis, punyalades, enverenaments y suicidis, ab gràfica rudesa donà
a aquell teatre'l sobrenom de «l'escorxador.» Y precisament en
aquell mateix local llensà sos primers esclats el Teatre Català,
ab pesses de senzills arguments, desenrotllantse en elles escenes
realistes de la vida popular, que l'auditori aquell que tan prendat
estava de les concepcions romàntiques d'efectismes invressembla-
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bles, rebia ab sorollosos aplaudiments, veyentse l'entrada plena
en cada funció catalana que's donava.
Pesses de senzills arguments eren aquelles, perquè'ls iniciadors del novell Teatre (essent aquest el principal motiu d'adoptar
pseudònim casi be tots ells y de no sortir a les taules quan el públich els hi cridava) estaven en la convicció de que l'auditori,
afalagat pels drames emocionants traduhits al castellà, ò'ls originals castellans a la faysó d'aquells, solzament admetria les produccions catalanes com a fins de festa, de to humoristich ò festiu,
encara escrites absolutament totes en vers, per ajudar a feries passadores la cadencia del ritme; y que no tinguessen més que un
acte.
L'esquella de la lonalxa d'en Frederich Soler (Serafí Pitarra)
ab què s'inaugura la secció de «La Gata,» al estrenarse en la societat <Melpómene,>'s representa en un sol acte, y com que aquest
resultava d'excessiva duració, en Fontova, per representaria públicament, d'acort ab l'autor, va dividiria en dos actes. Y al veure
que d'aytal manera'l públich rebia be L'esquella, va fer axò que's
donguessen a l'escena obres en dos actes, però sempre de costums
populars, ò parodies, escenes de la vida vulgar aquelles, y les parodies ab les seves notes còmiques, més realistes encara que les
primeres.
D'aquest realisme, contrastant ab el romanticisme qu'estava
en voga, sorgí una divergencia, que si be era més aparenta que
fonamental, no hem de desaria passar desapercebuda, ja que durà
una bona temporada y fins tingué ressonansa allavors ab motiu
de la festa qu'avuy aquí'ns acobla.
Apar anòmal que l'institució dels Jochs Florals se trobés discrepant ab un'altra institució filla seva Ilegítima y natural; emperò
sigué axis, y axis tenía d'esser, no atinant, en l'escalf de les primeres controvèrsies, en lo divers funcionament propi de cada una
de dites entitats.
Tots els poetes, novelistes y demés escriptors no escénichs
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que a Tanyal festa poètica concorrien, escrivien, com també hi
escriuen, pels lectors, y ab mires de restaurar la llengua catalana;
V seguint aquest laudable propòsit, allavors dintre aquell gust romàntich, fins se decantaren cap al arcaisme. Els autors dramàtichs
no tócrivien ni escriuen pels lectors, sinó pels oyents, y per ferse
compcndrc d'aquests, presentàntloshi les seves costums ab el seu
habitual parlar, no podien usar un llenguatge literari y arcaych,
qu'hámria sigut impropi dels personatges que s'exhibien en les
taules, y ' l públich ho hauria rebutjat. Per aytal rahó/l cèlebre
Moliere, llegia les seves comedies, abans de representarles, no a
cap literat, sinó a la seva serventa, afegint ò esmenant en lés
obres, segons l'efecte que a aquesta l i produïen.
La diferencia, donchs, del lèxich dels Jochs Florals, al altre
que precisava en aquella Escena, era notabilissitna, y axò va fer
que aquell aparent antagonisme prengués còs y produhís controvèrsies. Els critichs teatrals, en sa major part, examinant les produccions més com a obres de lectura que com a obres reprcsentables, fuetejaven en les revistes als autors per Vixs de la parla vulgar ab que feyen que s'expressesscn els personatges; y'ls fuetejats,
en repressalia, en els setmanaris humoristíchs, únichs periòdichs
que allavors se publicaven en català, y dels qu'ells disposaven, ab
exageracions humorístiques, retreycn, glosaven y parodiaven resti! romantich y'ls modismes arcaychs que aparexien en les poesies
premiades als Jochs Florals.
Afortunadament, emperò, s'apayvagarcn naturalment semblants
controvèrsies. Alguns autors escénichs enviaren composicions al
certàmen poétích y en ell foren distingides; els poetes dels Jochs
eàcrigueren per l'Escena y en ella hi sentiren aplaudiments y hi
reculliren Uors; mimvaren les apassionades exageracions dels uns
y dels altres, y oblidant tots les passades rencunies, se posaren les
aygues al seu nivell, y acabaren per conviure en familiar armonía,
ab aquell cordial afecte que en tots temps devia existir entre l'institució mare y l'institució filla.
4
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No dexà de contribuhir en gran manera a la pacificació esmentada,'1 nou impuls qu'emprcngué nostre Teatre, mercès a la
iniciativa que resolgué pendre un dels autors, intent que tots els
demés miraren ab deseonñansa y fins lo consideraven un despropòsit, no perqué no'ls afalagués l'idea, sinó per estar creguts dc
que no tindria acull i ment entre* is espectadors.
L'Eduart Vidal Valenciano sigué qui's proposà escriure y posar en escena un drama català en tres actes. L'escrigaé;'s trià, ab
gran acert, els actors que devien desempenyarlo; ell mateix dirigi
l'obra ab verdadera mestria, y l'estrenà en l'any 1865 en el Teatre de la Santa Creu, obtenint un èxit sorollós. Es coincidencia
qu'en aquest mateix escenari ahont s'hi estrenà'l primer drama
català, alguns anys després hi fos estrenada, y també ab èxit remarcable, la primera tragedia catalana.
L'atrevida gosadia d'en Vidal, sigué, donchs, afortunada.
Totseguit els demés autors, en Uoch de concretarse a les senzilles pesses humorístiques de curta extensió, escrigueren drames y
comedies en tres actes, desenrotllant arguments ja històrichs, ja
de costums, qu'en general merexeren la pública acceptació. Y com
en aquestes noves produccions de caràcter seriós (en les que'l romanticisme, més ò menys accentuat, també hi campejava) hi convenia'l llenguatge més triat que no en aquelles primitives, sense
dexar per axó de donar l'expressió adecuada als tipos ò caràcters
populars, semblà aquesta innovació, naturalment produhida, com
feta a posta pera anarse apropant als fins que'ls Jochs Florals perseguien.
Ab aquesta evolució progressiva, exigint els espectacles major
desenrotllo en la presentació,*! Teatre Català estava com encongit
dintre les dimensions esquifides del Odeon, y no tardà a passar
al Romea, hont quedà definitivament instalat
Aquelles desavinenses corporatives, per altra part, no tenien
una esplicadó Ilógica, perque'l Teatre venia a difundir alió mateix
que's proposaven els Jochs Florals. La festa d'aquests, l'únich
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que'ls cxtcriorisa, es una solemnitat anyal en la que s'hi congrega durant unes quantes hores un auditori escullit si, emperò limitat
a la cabuda del local hont se celebra. Axis, Tafíció a les nostres
lletres, el bon gust literari, la restauració y l'avens del idioma,
lloables fins a que l'honorable corporació aspira, ab aquesta sola
festa, anirien ab calmosa lentitut a la llur consecució.
En cambi, l'espectacle teatral es diari, s'exhibeix en diversos y
espayosos locals hont s'hi enquibeix nombrosa concurrencia, aglomeració de tots els estaments socials, desde l'intelectualment selecte fins al analfabètich; de manera que es un poderós element de
divulgació,'! més apte pera impulsar aquells propòsits de l'institució literaria.
En tant es considerat el Teatre com aytal valiós element, que
alguns anys després de la restauració de la present festa, varen suposarse rezeis de que'l conreu de la llengua catalana podia debilitar el sentiment de l'unitat de la patria espanyola, motiu que casi
sempre (y escrich l'adverbi casi ab racansa) es una Uampanta disfressa d'algun mesqui interés particular; allavors, dich, no s'atacà
directament a l'institució qu'era la genuina conreuadora del idioma català, sinó que va dirigirse'l colp al Teatre, imposant als autors la denigranta obligació de que les obres fossen bilingües, fent
que quant menys un personatge de quiscuna d'elles parlés en castellà; obligació que no tenien els que en Espanya cscrivissen drames, comedies ò òperes en un llenguatge extranger, y sols era imposada als que escrivien en un idioma espanyol.
Y'ls dramaturchs tingueren de subgectarse a aquesta iniquitat,
havent de sometre llurs llibres a la previa censura!
Mes com si providencialment tingués d'evidenciarse la rahó
que als catalans abona pera no dezar abandonada la llur parla, esdevingueren poch després greus acontexements de caràcter politich, y ' l qui en Barcelona representava l'autoritat militar de la regió, qu'era per cert académich de la Llengua Castellana, dirigí
una alocució als catalans, y entengué que per ésser d'aquests ben
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compresa, devia feria traduhir y publicar en idioma català, y va
manar que en català s'estampés y fos axis fixada en cartells als
llochs públichs.
Per fí va derogarse, en ares de la justicia, aquella malhaurada
disposició prohibitiva d'escriure'Is autors ab la deguda llibertat.
Entre aquests entrebanchs va anar fent via'l modern Teatre,
comptant emperò ab l'entusiasta ajada d'aquells notables actors,
qu'essent tots ells modestos artesans (y dich axò perquè es axò lo
que més els honora), aprofitant les hores sobreres dels seus quefers manuals, se dedicaren a l'Escena ab tal fé, estudi y observació, que no han pas tingut en lo successiu quins els aventatgcssen
en la labor artística. ¡Tan be encarnaven demunt les taules els personatges que representaven! No poden, donchs, quedar ells exclosos d'aquest enfilall de recorts, ja que a la seva colaboració debem
en bona part qne arrelés ab fermesa'l Teatre Català tan aviat com
aparesqué.
Aquestes, maltrassosament exposades, foren les vicisituts del
comensament de nostre art escénich, quines obres primitives (fent
cas omís de les insignificantes meves), tenen d'examinarse ab la
relació deguda, perquè en aquest punt, com en tots els ordres humans, es sapigut que l'etat de l'ignocencia no té comparansa ab
l'etat de l'adolescència, y menys ab la més avensada de les passions. Cal pensar que si ai espuntar el jorn, tal volta algunes boyres enterbolen l'atmòsfera, té per sò l'aubada aquells gays matisos
que sempre's remembren ab goig, encara que sien els precursors
de major explendidesa.
Els matexos autors a qui m'he referit, més endevant, ja més
experts en la seva tasca, donaren altres assahonats fruyts del seu
geni, que son encara ben saborosos pels actuals espectadors. Y no
es d'oblidar que foren aquells els primers grahons de l'escala que
ha fet encimar al pinacle de la gloria als autors que més ensà han
donat a conèxer la nostra literatura arreu del món, y que han ins-
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pirat, ab llurs obres, a mestres de fama mundial les melodies més
escayentes.
Fera donar fi y cimall a aquest parlament anecdòtich, m'heu
de consentir que formuli algun consell que conceptuo avinent,
sense autoritat per ferho, emperò no tenint prou virtut per lliurarme de la mania consellera propia de la vellesa.
Els que hem vist nàxer y créxer el Teatre Català, que'ns recordem de quan al Romea cada estrena era un acontexcmcnt notable en que'ls actes s'escoltaven ab avidesa, y en els entreactes se
formaven al saló de descans nombrosos cercles hont se discutien
ab interés les escenes transcorregudes de l'obra, y la tasca que'ls
actors ne feyen, y que moltes produccions figuraven als cartells
anunciadors, vint, trenta ò més funcions consecutives, abundosament concorregudes, hem sentit enguany com una punyida al cor
al veure que aquell casal que teniem, més de quaranta anys ensà,
per casa payral del nostre art escénich, s'ha trobat en la precisió
de tancar ses portes per mancansa de públich...! ¿A qué ve que
aquest s'hagi retret d'assistir al esmentat teatre, no fáltantnos autors de reconeguda valia y comptant ab inteligents actors...?
Ab el més bon intent de cercar medis pera exir d'aquesta penosa situació, per veure si'l públich surt d'aquest retraiment en
que sembla s'ha colocat, sens dubte per deficiències que troba en
les funcions teatrals, van encaminats aquests breus consells.
A les empreses: Que pera l'esculliment de les obres que se'ls hi
presenten, designin un jurat de literats, que juntament ab els directors escénichs de la companyia les examinin, acordant sobres
l'admisió; y que les admeses, se posin en escena ab. tota la propietat qu'elles exigesquio, no regatejanthi gastos, pera feries agradoses als espectadors, que al fi y al cap aquests gastos sols representen un capital reproductiu.
Als actors: Que prenguin les produccions ab l'estima corresponent a la confiansa qu'en ells posen els autors a fí de lograr Téxit
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que n'esperen d'aquelles; y que sense preocuparse poch ni molt
de la categoria en que son ells considerats, acceptin de la direcció'ls papers que se'ls hi designin, que a voltes un personatge que
sembla d'escassa importancia, per trobarse en situacions delicades
en l'obra, pot salvarla ò feria desmeréxer. Recòrdinse de que
l'imponderable Shakspearc, qu'en la seva companyia, com a autor, director, actor y empresari, poguent triarse la part que vullgués, en VHamlet no h i reprentava'l paper del protagonista, sinó
que hi desem penya va'l d'Ombra del pare, insignificant ai primer
cop d'ull, però que'l gran dramaturch se'l apropiava, estimando
de compromís per l'éxit de la tragedia, atesa la solemnitat qu'en
l'acció reclama la paterna veu de l'Ombra les poques vegades que
aquesta apareix en les taules.
Ah critichs teatrals: Que tractin de les obres y de llurs interpretacions, dintre la justicia, ab la benevolensa suceptíble ab el
deure que'ls hi imposa la seva meritoria missió, no dexant de
banda, en quant pugnen, la màxima de Chateaubriand de que
«convé abandonar la critica mesquina dels defectes, per la feconda
critica de les belleses.»
A h traductors: Que les obres que donguin a conéxer, antigues
ò modernes, tinguin fama indiscutible, sien de general interés, y
que, sense desvirtuar el text original, les adoptin a la nostra Escena, perquè no sempre una traducció literal es acceptable per tots
els públichs.
Y,finalment,ab autors: Que no cayguin en la feblesa del desmay per la temensa de que decau l'afidó per l'espectacle dramàtich, situació conseqüenta principalment a l'actual crisis econòmica y que, com aquesta, ha d'ésser transitoria; que seguexin ab fé la
seva tasca, enlayrant sempre aquest Teatre Català qu'ells han donat a conéxer a tot lo món literari; que vagin fent camí per aquesta via esplendorosa, sense empresonarse dintre d'escoles ni de sistemes, procurant que sien humanament sentides les obres, y axis
portin per totes parts al bon nom de Catalunya; que ab l'agrahi-
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ment de la terra nadiua y del art, rebran també en especial el de
l'institució dels Jochs Florals, ja queT Teatre no es més que la l i teratura en acció, y en cada producció teatral, de bona Uey concebuda, s·hi senten bategar ensemps els nobles sentiments de Patria, R y Amor, qu'es d'aquesta entitat gloriós emblema.
HE DIT

MEMORIA
del Secretari D. Joseph M. Fohh y Torres

EXMS. SENYORS:
SENYORS:

La piadosa consuetut vol que abans de donar compte de les
tasques realisades pels mantenedors, se rendexi aquí, en plena festa, just homenatge a n'aquells compatricis nostres que, a comptar
de la festa passada,'ns han dexat per sempre més y qu'en vida esmersaren distingidament llurs facultats en profit de la Patria:
Excm. Sr. D . Joan Coll y Pujol.—Ex-Alcalde de Barcelona y
Catedràtich de la Facultat de Dret de la nostra Universitat literaria.
Joseph Pascó y Mensa.—Professor de l'Escola d'Arts y Industries; excelent artista decorador qui portà Tart de la decoració a
Barcelona a un estat envejable. Fou en Pascó qui introduhí'l modern concepte del art decoratiu a Catalunya, havent realisat en la
seva classe importants y sabies innovacions qu'assenyalen un camí gloriós al art de la decoració de la nostra terra.
Joseph Thomàs y Bigas.—Un dels introductors a Espanya del
procediment de reproducció pel fotogravat. El nom d'en Thomàs
va junt ab totes les temptatives dc publicació artística que s'han
fet a Catalunya d'ensà dels comensaments del seu renaxement l i terari.
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Raymond Casellas y Dou.—Eminent escriptor y famós critich
d'art. Els seus llibres literaris son una dexa inapreciable pera les
joves generacions. «Els sots feréstechs» y «Les Multituts* constituexen un veritable monument de la moderna literatura catalana.
Dexà escrites, al morir, tres obres inèdites: «La pintura mitgeval
catalana», premiada perla «Econòmica d'Amichs del Fais»; «Etapes artístiques* y «El Teatre a Barcelona en el renaxement.»
Les notables col·leccions de dibuxos recollides ab ciencia y
amor pel plorat mestre, han sigut adquirides per la Junta de Museus de la nostra ciutat.
Arnau Martínez y Serifuu—Jove y distingit advocat. Publicista
batallador y esforsat, y pulcre poeta. En Tépoca entusiasta fou orador vibrant, y incansable propagador dels ideals catalanistes.
Josepha Soronellas de Bardlna.—Ilustrada professora. Mori en
plena joventut després d'haver tinguda la direcció de l'Escola de
Mestres de Barcelona. Havia treballat ardidament pera aportar a
la pedagogia catalana encertades innovacions inspirades en els
avensos més immediats de la pedagogia mundial.
Francisco Xatrier Tobella,—Inteligent périt agrònom y expert
periodista. Fundà y dirigí l'antiga revista agrícola catalana «L'Art
del Pagès »9 una de les més estimades de la nostra gent del camp.
Entusiasta catalanista, consagrà la seva vida a escampar la bona llevor, ensenyant a estimar la terra als que la reguen ab les
seves suhors. Colabora en «La Grapialla*, «La Rcnaixensa» y
«La Veu de Catalunya», tractant de la seva especialitat. Últimament fou nomenat director del arbrat y jardins de la nostra ciutat.
Excm. Sr. D, Domingo J. Sanllehy.—Ex-Alcalde de Barcelona.
Se guanyà justa estimació dels ciutadans y forsa popularitat. Fou
un dels més decidits impulsors de la Reforma interior de Barcelona. Els seus entusiasmes per les belleses de la nostra terra'l porti
a la fundació y primera presidencia de la Societat d'Atraccció de
Forasters d'aquesta ciutat.
El seu enterrament fou una grandiosa manifestació de dol en
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la que h¡ prengué part Barcelona tota. Les despulles mortals del
plorat patrici reposen en la Catedral Basílica de nostra ciutat.
Jaume Capdevila.—Popular actor còmich del Teatre Català, qui
alcansà gran anomenada.
Isidre Nanell y Monhtrioh—Artista pintor de la moderna escola. Colorista excelent qui alcansà renom per l'originalitat dels
assumptes y per la manera personalissima ab que'ls executava.
Morí jove, quan més falagueres eren les esperanses que havia fet
concebre.
Victorià Codina Lànglin.—Mori a Londres hont residia. Fou
un excelent esculptor, y més tart abandonà l'escarpa y ' l sizell pels
pinzells y la paleta, distingintse forsa en aquest art.
Carles -Maiw.—Jove esculptor, les obres del qual havien sigut
molt comentades per la seva originalitat de concepció y àdhuch
de técnica. Colaborava, a les ordres del arquitecte Gaudi, en la
part esculptòrica del Temple de la Sagrada Familia.
La mort l'ha aconseguit en el mateix moment que la ciutat de
Tarragona l i otorgava'l segon premi en el concurs de progectes
de monument en honor dels martres y héroes de la secular ciutat.
Manuela de los Herreros.—Notable poetissa mallorquina ben coneguda dels catalans. Per periòdichs y revistes de Mallorca y Catalunya dexa escampades les seves poesies que no volgué aplegar
en un volum, portada de la seva modestia.
El genre popular fou en el que més se distingí, constituint les
seves composicions un rich enfilall de costums y tradicions de
Mallorca, verament interessant.
Que Deu els tinga al Cel!

Y ara, haventme estat encomanada la anotació de les tasques
del Jurat, pera ferme perdonar del temps que us haig de pendre y
que retarda l'hora esperada de fruhir del plé de la Festa, vull dir-
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vos que més he procurat dir les coses breument que brillantment.
Axis aquestes notes serán més concises que galanes.
Me dol forsa y forsa tenir d'apuntar judicis critichs de les com*
posicions que s'han fet merexedorcs de distinció, car l'anotació y
l'anàlisis del detall, desfà Tencantament del conjunt. Les poesies
totes, vingudes a abastar preferències, eren, juntes, un pom de
flors. Y era tot ell una hermosura captivadora pel seu desordre y
per la seva confusió. Roses de jardí y flors de marge, totes donaven les sentors que podien, y era'l conjunt enamorador. Adhuch
aquelles de forma defectuosa y de pensament mal expressat, tenien un encis, car portaven palpitacions d'ànima jovenil ò Tagredols de recordanses apuntades en l'hora dels recorts.
Les unes deyen a l'aymada les follies del primer amor, y en
Ies defectuositats y imperfeccions de la forma y del llenguatge hi
llegiem tota la poesia de l'emoció qu'enrojola les galtes del adolescent enamorat. Y axis, ab aquesta emoció deuen ésser escrites
forses d'aquestes composicions que no arriben a alcansar preferencia. D'altres, ploraven desventures mal rimadas y quexes inharmóniques. Deyen coses que venien de ben endins, exides en una
hora de sinceritat, sense poliment ni afinació, dites sense mesura
com el sanglotar d'un cor malferit.
Mes, nosaltres erem els jutges seriosos que havíem de dictar
un veredicte d'acort ab la Uey escrita. Aquesta bellesa del desordre es no més la delectansa d'una hora de visió, mes no perdura,
y fadiga; qu'es axis com cauen en l'oblit les obres qu'un dia jutjarem genials...
Y passada aquesta hora en la que de tot cor hauríem volgut
portar aqui totes les estrofes dels doscents poetes qu'han escrit
pera'ls Jochs Florals d'enguany, comensà la selecció:
Englaniina d'or»—S'ha adjudicat a la composició número 29,
Elegia perduda. No es un cant a la Patria, ni la narració d'un fet
bistórich. Es un crit, un gemech, un plany. Un clam d'indignació
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que cobreix un gran amor. Ben dit el pensament, va seduhirnos
tot seguit, otorgàntseli'l premi.
S'ha concedit Vünich accèssit a la composició número 16, Joan
G&rif poesia vibranta, plena dc foch, narració del fet llegendari
tractat mantes voltes.
Viola d'or y d'argent.—Ab tot y considerar ben meritosa la composició número 128, Melodies blanques, el Jurat no pogué decidirse a otorgarli1! premi, per entendre que no abastava, ab tot y'ls
seus mèrits, les proporcions volgudes pera aytal distinció.
Se l i adjudicà'l primer accèssit, dexant pera adjudicar la viola
d'or y d'argent.
El titol de Melodies blanques l i escau plenament. Les tres melodies dc que's composa son fluides y belles, y entre totes la tercera,
Missa matinal.
El segon accèssit s'ha concedit a la composició número 83, E l
bressol de Jesús; delicada poesia, ben versificada, però a la que perjudica potser el peu forsat del pensament fonamental.
Flor Natural,—Ja de bones a primeres ens corprengueren
aquests Idilis lluminosos, per lo que diuen y per la forma galana ab
que ho diuen. De cada vers sembla que'n brolli un raig de llum,
d'una llum que no es de cap manera enlluhernadora, mes que aclareix y desperta la visió portentosa que'l poeta escriu. El jurat
cregué observar que no totes les parts que composen els Idilis lluminosos tenien l'expontaníetat de les dues primeres, y resolgué
otorgar a n'aquestes dues, Llum virginal y Aygua llum, el premi
cobejat d'honor y cortesia.
Un aplech de ben tallats sonets que porta per titol Sonets Georgicans ha merescut el primer accèssit al premi de la Flor Natural;
tots ells ben resolts, ab trassa, però'l Jurat ha cregut tenirne d'excloure alguns per considerarlos més trassuts qu'iaspirats.
El segon accèssit s'ha concedit a la bellissima composició Lays
del poeta amant, lema: «Tot quant jo veig ò sent, dolor me torna»;
tota ella un miratge de les famoses esparses amoroses dels nostres
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dàssichs. Es una temptativa que mereix encoratjament y, d'haver
abastat aquesta composició més grans proporcions de pensament,
mellor recompensa.
Copa artística,—Poques han sigut enguany les composicions
en prosa que han vingut a disputatse'l premi. D'entre elles sobressorti desseguida la que porta'l número 6 1 , Viatges d'amor, que
es una bella pàgina, mellor com a estudi psicològich, que ho es
de gran forsa, que com a model de perfecció d'estil.
La narració, vigorosa, es molt ben portada, y l'assumpte noble, ab forses situacions d'altíssima emoció. Aquest treball descobreix la mà d'un prosista bregat, conexedor dels secrets de la bona composició.
EI primer accèssit s'ha concedit a la composició número 4$, Entre'ls dos mans. Una filigrana d'estil y una riquesa de llenguatge.
L'assumpte es d'una gran forsa tràgica, y la descripció molt ben
portada.
El final, emperò,'ns ha semblat poch sobri y tendenciós al efectisme.
El segon accèssit l'ha obtingut el treball número 20, Rondalla de
petons. Composició cuydada d'estil y de léxich; la forma poètica
potser l i hauria escaygut plenament: es un quadro que té de decoratiu y de vivent; es un fris de colors delicades y de línies fines,
una joguina literaria que'ns ha seduhit per la seva senzillesa y pel
seu gust exquisit.
El Consistori, en virtut de les facultats que venen consignades
en el cartell convocatoria, ha creat un premi extraordinari pera
otorgarlo a la composició número 59, Divinal EpitaL·mi, versió rimada del Càntich dels càntichs.
Després de llegida y assaborida aquesta versió catalana del sagrat llibre dels Càntichs de Salomó, el Jurat ha fet una pacienta
confrontació d'aquest Divinal Epitalami ab altres traduccions, y
d'una manera especial ab la traducció catalana del sigle X V ,
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l'original de la qual se guarda en la Biblioteca Nacional de Paris.
Després d'aquest coteig, podem afirmar que si la forma en el
Divinal Epitalami es cuydada y bella, la versió ha sigut respectuosa ab els textes y a ells fidel.
Ademés de les composicions distingides ab els premis y accèssits que s'han esmentat, el Jurat creu dever de justícia mencionar
honorificament les següents composicions que, sense arribar a ferse merexedores de premi, possehexen remarcables qualitats. Y son
aquestes: UHèroe que vindrà.—Cansons al fill.—L'Elema Balada.—
La Nit de Sant Joan.—La Vinticinquena.
Premi Fastmrath.—Enguany el premi que, per generosa dexa
d'aquell gran amich dels catalans, vé otorgantse anyalment als
nostres escriptors, s'oferia a la mcllor obra dramàtica, estrenada ò
publicada dintre dels derrers sis anys.
Dos grans autors hi han concorregut, aportant les seves obres:
D. Angel Guimerà y D- Ignasi Iglesias. El Jurat conexia algunes
(Taquestes obres en el march del teatre; d'altres, per la lectura solament. Pera mellor jutjar, vàrem fer algun pas endressat a veure
si les empreses del teatre Català podien organísar un cicle en el
que haguessin sigut representades les obres vingudes a concurs.
Es aquesta una felis idea que no s'ha pogut realisar, emperò que
dexem aquí apuntada pera que en altra ocasió s'hi insistexi, car
entenem que una obra dramàtica solament llegida es incompleta:
li manquen components importants, y al Jurat, donchs, elements
de judici. Ademés, el cicle d'obres obtant al premi Fastenrath, seria cada tres anys una festa nacional del nostre teatre.
Y ara, siga dit reconexent tot el mèrit de les obres totes vingudes a concurs,—observació sobrera, car els dos noms apuntats
ens excusen tota ponderació,—el jurat s'inclinà ben aviat pel drama
en tres actes de D. Angel Guimerà, L'Ehy. Podria portar aquí tots
els motius que'ns varen dur a escullir aquesta obra d'entre totes,
mes temo caure en apariencia de critich, y la meva, la nostra ad6
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miració per aquest estimat mestre que ha dut pel món triomfalment el nom de Catalunya, no'ns dexa formular judici y'ns clou
els llabis al anar a pronunciar el calificatiu banal, pera dexarnos
dir solament: El premi Fastenrath acaba d'honorarse, otorgantsc
al drama L'Eloy del nostre Angel Guimerà.
HE DIT

FLOR NATURAL
IDILIS LLUMINOSOS, per Mossèn Anton Navarro,
SOMETS GEORGICANS, per Joseph Iglesias Guizard,
LAYS DEL POETA AMANT A UNA VISIÓ DE MORT, per Lluis Valen,

PREMI DE LA FLOR NATURAL

Idilis lluminosos
Lux

L L U M VIRGINAL
Avuy de bon matí
la llum del sol ixent s'es desmayada
demunt de la montanya de Cadi
virginalment nevada;
y unes boyrines flonges
basaven de les crestes lentament
com una processó d'ideals monges
donant sos vels al vent.
Jo no sé si eren monges ò eren fades
fugint de les tempestes tardorals,
jo no sé si eren boyres ó renlades
que cercaven la calma dels fondals;
mes ai passar pel fons de Tabetosa
la processó s'es fosa
com la clariana qu'engoleix Tabim
y ha tremolat la selva tenebrosa
del torb glassat qu'ha devallat del cim.
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Y allá en la sobirana excelsitut
de la montanya novament nevada
un raig de sol-solet, esmaperdut,
la neu besava, com Tay mant caygut
en brassos del cadavre de l'aymada.

AYGUALLUM
Del sol s'ha enamorada
la filla de la neu
bon punt ell l'ha besada
de la congesta al peu;
com virginal rialla
de llabis infantins,
dels alts cimals devalla
pels ignorats camins;
després... canta que canta
desfeta en fils d'argent,
joyosa y triomfanta
del enamorament,
y ' l sol... besa que besa
sos regalims en flor,
fins a dexarla encesa
de flams de porpra y or;
y axi l'idili dura,
com sò que no's consum,
del cant de l'aygua pura
y els besos de la llum.

Al mitx de la montanya
corpresos han restat,
que'l sol que l'acompanya

MOSSÈN ANTON NAVARRO
a l'aygua li ha mostrat
la esglayadora còva
del tenebrós abim
hont ronca sempre nova
la tempestat del cim;
mes ella, esbogerrada,
s'hi Uensa tot cantant,
tomantse una cascada
de pols de diamant.
¡Oh virginal misteri
de raygua feta flor!
¡Oh delitós platxeri
del antre esglayador
hont fan son himeneu
de llums, danses y besos
la filla de la neu
y ' l sol de rulls encesos!

Mes íay de Taygua pura
quals besos del sol viu!
ha vista la planura
y vol tornarse riu.
Camina que camina
febrosa, sempre avall,
sa dolsa veu de nina
se torna trist regali;
desfetes son ses trencs,
marcit son gentil dors,
per tot troba cadenes,
per tot plora dolors!
¡Que llarga l i es la ruta!
del llot qu*ha arrossegat,
son ànima ja es bruta
com ànima en pecat!
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iQue trista quan arriba
cansada al gran desert
y ' l sol que la captiva
pels horitzons se pert!
Mes ell un jorn l i deya:
«T'espero a dins del niar,
y Taygua al abim que3'a
cansada de plorar.

Al mar! al mar hont canta
Tamor eternament
en Tabrassada santa
de Taygua y ' l firmament!
Al mar! hont redimida
dels terrenals grillons
retorna a nova vida
de llums y floracions.
Al mar! hont la besada
del sol desde l'espay
la dexa embriagada
del amorós desmay.
Alli l'aygua gloriosa
demunt Tamplissim llit
del cansament reposa
y exhala de son pit
la simfonia immensa
d'escumes y tritons,
que sempre recomensa
camí dels horitzonts;
de ses entranyes brolla
clamor de multituts,'
l'amor la torna folla,
vol plers desconeguts.

MOSSÈN ANTON NAVARRO
y axeca ses onades
en commocions sublims
com feres afamades
que munten dels abims,
y plora, brama, ronca
devant la immensitat,
y cap poder estronca
son clam de malvestat.
Son ull de foch s'arbora
y, en implacable anhel,
tràgicament implora
que'l sol la pugi al cel.

***
Ja es folla peregrina
del éter transparent,
ja es tènue boyrina
qu'a sa faysó du'l vent;
les altes cimes toca
y encara anhela més:
vol de la propia boca
del sol lo darrer bes.
En pluja's convertia,
y sa ilusió al mori'
per ella'l sol floria
dins l'Arch de Sant Marti.
La terra fecondada
Uensava un dols perfum,
y... aquesta es la balada
de l'aygua y de la llum.
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Sonets Georgicans
Agricultura

TARDANÍES
LES MONOETERES

Quan s'apilen les garbes per les eres
y la fals y la dalla han escapsat
les rosses y torrades cabelleres
enejantes de Uum y magestat,
per entre les daurades rostollcres
qui resten com espines d'un mal fat,
caparregen les verdes mongeteres
qui nexen pel Juliol, quan fina'l blat;
y en flor esclaten de blancor sobtada,
y llur tabella, quan de vé granada,
lo sol canicular va colltorcent,
y, geniva de feble carnadura,
emmotlla en lo seu sí, la dentadura
de blanca y fina y perfilada dent.
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SONETS GEORGICAMS

LES TR L'M FE RES
Rodones mates de frescals trumferes
qui brodau de vert fosch l'ample bancal
y engolia als matins les aygualeres
per nodrir vostra entranya virginal:
sou nades per poch temps; veniu rialleres
al florir l'estació primaveral
y moriu quan se fonen les garbercs
y torna'l segador a son casal.
Vostre fruyt esquisit la vida dona:
a la taula del Rey porta corona
y es sava fecondant, y es alegria
a la taula del noble y del burgès,
y al plat de terra cuyta del pagès
la trumfa es nostre pà de cada dia.

LA PINYA OE MORESCH ( i )

Oh, pinya de moresch, endiumenjada
com les fades dels contes orientals,
qui portes dolsament la fas tapada
fugint de la copdicia dels mortals!
Oh, pinya de moresch, arrebassada
dels espléndits retaules mitgevals,
qui't gronxes, suaument, encimbellada
en les crestes humides dels bancalsl
Oh, pinya de moresch, la de fas bruna,
que'm recordes arreu la mitja lluna
y les barbes superbes dels Cadinsl
(i) L'autor al poetlsar la panotxa ò pinya de moresch, orientalisautla, te fixa
preferentment en les qae tenen los grans bruns, foscos ò coralins.
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descobréix lo teu si qui pur s'estotza
y mòsiram plena la imperial panotxa
de minúsculs rosaris coralins.

DEL COR DEL HIVERN
LO CUP DEL O U

Pel bocatge quadrat del cup blanquissim
s'hi esmuny l'oli del bot, rítmicament,
després que com un ayl amorosíssim
ha Uensat l'ayre impur, per la pendent;
s'exten per l'ample tou del llit blanissim
com sobre'l jàs de palla un penitent...
qu'es l'oli símbol del amor puríssim
que devé de tan pàlit, transparent.
Y alli, al peu del bocatge, qui captiva
per la fina sentor de fresca oliva,
ohint com Y arbequina's desfà en plor,
lo rústech masover en la hivernada
endinza'l seu esguart de fas cansada
en aquell mar immens d'arenes d'or.

LO RODET
En dansa de jotglar, voluptuosa,
giravolta'l rodet com un dampnat
qu'arrossega grillons y no reposa
la seva pena de treball forsaL
A cada giravolt, pasta sucosa
l i estova'l llit a la pedrera nat,
y l'eix grinyola, ab grinyolar de cosa
que commou los sentits y ' l cor abat.
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Y surten Ics olives arbequines
pel cònich tramujol bo y fent tintines;
tremola la llur molsa de terror;
y l'oli verge que inconscient traspua
senyala1! pàs a la espectral corrua
de negres penitents dampnats a mort.

L OLIVA ARBEQUINA
La he vista, tantost rapa, y ja la he endevinada
al peu d'aquella fulla d'un vert esmeragdí;
he vist la rapa certa, florida y perfumada,
y verdejar la oliva minúscula en son si.
He vist la llur crexensa cl o rò tica y pausada,
la he vista, sola, a voltes, al cim d'un brot mesquí,
y a voltes, la so vista gentil y apomellada
com joya d'esmeragdes demunt d'un pit d'huri.
He vist lo procés clàssich, com una esgarrifansa,
poruch de veure morta la llum d'una esperansa...
La be vista, ja madura, cayent al lleuger frech
d'uns dits qui fan arpegis y canturreig de gloses...
la so expremuda tota... y miréu què son les coses;
ab tant com la so vista, en car no la conech.

SEGON ACCÈSSIT A LA FLOR NATURAL

Lays del poeta amant
a una visió de mort

Tot quant jo veig ò sent dolor me torna

Planys he de dir desconcertat,
de la dolor qui exprem ma vida,
dolor exida
d'un devenir fantasiat.
Planys he de dir tan ten d remen t,
que tota cosa n'hagi esment,
y sia fosa en mon esprít,
y hagi cobeig de l'infinit...
Car romania en son llit morta
de roses albes envoltada,
tota aromada
d'olor de cel qui es la més forta.
No era mudada ni commosa.
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LAYS DEL POETA AMAKT A UNA VISIÓ DE MORT

ses temples eren d'alba rosa,
y havia als llavis un somrís,
beat i tu t del paradis,
mes U era closa la ferida
qui en vida fou sempre sagnanta
rojor brillanta.
llavis de foch vessant la vida.
Oh, quina fam del pa somniat,
del pa de vida d'aquell blat,
qui era en la garba cabellera
tantost segada en primaveral
Oh, quina set d'aquell bon v i ,
que de sos llavis jo beuria
y em guariría
quan malvestats fossen en mí...!
De sobte fuy pres de virtut
quan la mirava en lascitut,
y orat volia retornaria
al viure bell per sempre amarla.
Y senti als llavis roentor
y gust de sanch qui'm sobrexía,
y en ma follia
tot fuy gitat per la dolor.
Y la besi molt ardentment...
mes senti als llavis glassament
del bes immens qu'en mi's moria.
Oh, ma dolor qui la diria...!

LLUÍS VALERI

ENDRESSA
Amor, jo us viu a la visió,
y senti fóndrcm pel doló*.
Oh, no'm siàu jamay perduda
jassia sempre'm siau muda.
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ENGLANTINA
ELEGÍA PERDUDA, per Eduart Girbal Jaume.
JOAN GARÍ, per Eduart Girbal Jaume.

PREMI DE LA ENGLANTINA D'OR

Elegía perduda

Del circh grandiós, del temple sacratíssim
d'atri imponent, d'escalinata immensa
y foch vestal en Tara fumejanta,
no'n queda rés. Les termes y aqüeductes
guarden colgats sos seculars vestigis.
£1 bosch sagrat de druidiques alzines
es una vall deserta, trista y nua.
Lo que caygué ningú ha tornat a alsarho;
lo que resta enterrat ningú ho descolga;
lo que mor ò se'n và ningú ho detura.
—«Estava escrit.»—Aquest grapat de terra
ha presenciat sa gloria y sa ruina.
La mesquita de cúpula soperba
ab son panell de pomes d'or macisses,
els banys aràbichs d'enervants estufes
y perfumats vapors de rosa y lliri,
les sinagogues de sublim tenebra
y els calls d'argenteries primoroses,
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els jardinets de fonts escorredisses,
els boscos de llorers y de baladres
y els antichs rius d'auríferes arenes...
Tot ha fugit sense dexar ni historia.
Y al cor del montanyam, hont s'cncaslcllen
turons y serres y espadats y cingles,
la torre senyorial del homenatge
—pel llamp de les tempestes combatuda
y acoltellada ardidament,—s'esberla
y l'eura hi creix y hi fan son niu les àligues.
El claustre de la gòtica abadia
es alberch dels remats que, a la canícula,
a l'ombra de ses naus dormen la sesta;
y els pastors que'ls vigilen peresosos
s'hi distreuen la sòn, a mandronades
trencant columnes y esmotxant sarcòfachs.
Les catedrals, les catedrals soperbes,
—aquets <Crech-en-un-Deu» de negres criptes,
d'ardits cloquers y suplicants agulles,—
com si desconfiessin de llurs resos
s'aclofen poch a poch sobre sa basa,
y els contraforts robustos de sos absis
amaguen ses esquerdes ab la molsa.
Aqni tot mor; tot passa; tot s'enterra...
Generació potent y creadora
que arriba a n'aquest sol plena de vida,
si no passa de llarch, si s'hi detura,
s'hi fa xorca, s'hi enerva y cau colgada.
Y els qui's senten més forts y ab fam de viure,
han de fugi'a munions; y se'ls emporten
en naus immenses de bandera estranya

EDÜART GIRBAL JAUME

a cercà'un mos dc pa per terres verges.
Quan d'aquest tros de terra, gran un dia
—no perqu'ella se'n fes, sinó ïJels altres,—
nàuxers ò capitans de patries llunyes
rendiren móns enters a les senyeres,
no ha fet may rés... Y en el cami del segles
ha vist esgabellarse ab calma estoyca
ciutats, províncies, principats, imperis,
y continents, y móns sencers, per sempre!...
Y dels Grans Capitans les santes ànimes
que dalt del cel d'indignació glatíen,
llampeguejaven d'ira y de vergonya.
—«Estava escrit.»—Aquesta terra calda
sols fa de cada gloría una mina.
Y'ls camps, erms y ressechs, dormen polsosos;
l axat etern mata'ls conreus escassos;
si una via sencera l'atravessa,
es un cami que té catorze segles;
si un pont travessa un riu d'una gambada,
es pont qu'en una nit feu el Diable;
si un esboranch gegant obre una serra
pera unir dues valls anyoradisses,
es obra d'algun Geni llegendari
qui va obrírio arrogant d'un colp de massa...
Aqui no's fa may rés; tantsols s'hi enterra
y lo qu'es soterrat y en són de gloría,
un dia brama un vent ab roja furia
y es remogut de nou... Brilla la teya,
fa forsa l'alsaprem, les voltes cruxen
y la turba sacrílega traspassa
esventrant morts en nom de la Justicia,
esbandint baf de dóna, y sanch, y runes...
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Quan ha passat, les cendres son disperses;
no dexa rés, com el cavall d'Atila.
Y aquest terrer, sagrat de tantes tombes,
a punt d'esser jugat com una túnica,
a passos de gegant va esquarterantse...
Y, com a trista imatge, com a símbol
de sa enervant, de sa sublim peresa,
els matxos tapats d'ulls volten les cinies
mentres pugen y baxen els catúfols
y l'home, aclucat d'ulls, sota la parra
de pàmpols cargolats, nascuts sens vida,
rasguejant la guitarra hereditaria
que un jorn tingué complertes ses sis cordes,
ab un rum-rum d'arpegis fonedissos,
per cant, sospira un ayi indesxifrable:
un ayi que n i se sab si riu... ò plora.

ACCÈSSIT A LA ENGLAKTINA U'OJL

Joan Garí

Riquilda dorm tranquila un són de verge.
El maligne esperit que la té esclava
sa presa ha abandonat per una estona,
y els bells ulls blaus de la comtal pubilla,
closos com dues flors quan ve la vetlla,
guarden tancat el tros de cel diàfan
que, dins d'un cercle de pestanyes rosses,
ab riolera llum brilla en ses nines.
El Montserrat, com un pa d'or, Uumena
al guspircig; de foch del sol que's colga;
ses encrespades y gegants agulles
com un desitx s'enfilen y encaslcllcn,
y, en els fondals hont fan sos caus, els Echos,
—com ceminelles d'un reyal diabòlich
que, escalonats, l'alerta van donantse,—
de set en set, burletes, s'escarnexen.
Riquilda dorm tranquila un són de verge.
A l fons callat de la pregona còva,
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de cada milenaria estalactita
ab argentí dringar cau un fil d'aygua...
Y en la pau d'or de la somniosa vetlla
el cel, tot lluras, desplega sa hermosura,
y abaix, la terra que la boyra tapa,
plena de temptacions exten ses ombres.
Riquilda dorm y Joan Gari la mira,
y son mirar—per primer cop—despulla;
y, arraulit, cargolat boca-terrosa,
com una fera ans d'abordar la presa,
els seus ulls grochs de gat-mesquer relluen
al cor de la caverna solitaria
com llànties d'oli de claror sinistra
qu'espien a la boca d'una tomba.
La verge dorm y el Penitent la mira,
com una déu lasciva de deliquis
que ara endevina tant com ignorava;
y el pensament d'aquesta ignota joya
li trenca'l cap; les seves carns abrusen;
ab fret de mort sent tremolar sos membres,
y el cor l i bat, les barres l i claquegen.
y ab suhors d'agonia se sent caure.
Son cervell, plè de cèliques ventures,
de Sants, Dominacions, Àngels y Arcàngels,
la veu més bella que les Verges totes...
la veu dóna de foch; la veu femella;
la veu ab sos ulls blaus prop seu desclosos;
la veu ab aquell coll rosat y tevi
qu'està esperant un collaret de besos.
Y , babejant, morint, cremant, glassantse,
udola y se rebat contra la roca,
y vol morírsé, y vol matar, y ungleja.

EDUART GIRBAL JADME

y vol besar, vol amoxà'y vol viure...
Y esparracant el brocatell finíssim
del pit de la donzella espahordida,
enfonza'l cap entre sos pits flayrosos.
Després, la besa, posscheix, y mata.

Aquella nit, aquella nit soperba
de llums al cel y aromes íntensissims,
de cada estalactita de la còva
ab argentí dringar queya un fil d'aygua.
Y la Montanya, la geganta serra,
rebia un Còs per germina'un Miracle;
de rossegons, botant com una fera,
espahordit, Joan Garí fugia...
Y en els fondals hont fan sos caus els Echos,
el Dimoni de foch de la Luxúria
cantava y reya, revolcantse alegre
sobre'ls vestits sanchnosos de Riquilda.
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VIOLA
per Mossèn Joseph Paradeda y Sala.
JESÚS, per Pere A. Salada.

MELODÍES BLANQUES,

EL BRESSOL DE

PRIMER ACCÈSSIT A LA VIOLA D'OR

Melodies blanques
Esperit

PURIFICACIÓ
Damunt Tesglesia blanca hi ifà una verdor de pins,
—petita església blanca plena d'olor a dins!—
y té un llindar humil y una porta arrupida
y una frescor de roses y d'aygua benehida.
Devers l'església blanca tots els camins hi van;
arriba allí una mare novella ab son infant,
tota clara d'amor, folgada de cintura,
olorosa de pa de blat y cera pura.
Dintre l'església blanca h i hà una Madona antiga;
avuy la mare jove s'hi troba tota amiga;
sent que reposa en ella la mà purificant
y axeca en ofertori son tremolós infant...
Petita església blanca que tens flors al portal
y ets franca y olorosa com una llar payrall
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ALBAT
Dins la clara frescor d'un espléndit mati
van cantà'ls capellans aquell goig del mori*;
y's perdé la veu blanca d'un ros escolà
tota fosa en el cant d'un aucell que passà...
Pel camí les roselles florien en sanch;
van passar vuyt donzelles vestides de blanch.
una llisa aureneta volà per demunt,
saludant ab un xiscle de gloría al difunt;
una ovella belava, una font va brollar,
y un pastor entre fulles venia a guaytar.
A mitjant del camí va sortirlos al pas
una jove que sempre va durlo en el bras;
sa mirada gentil era eftcesa de plors;
va venir ab la falda curulla de flors,
y sa falda s'obría, abocant a bell raig
una joya divina de roses de Maig!
Quan ja l'última rosa caygué en el camí,
feu la jove un gran plor y va rompre a fugi'.
Vòra un arbre novell el sepulcre es obert;
Túltim cant gloriós en els ayres se pert;
sota l'ombra moguda del arbre florit
oh! que bell es encara l'infant adormit!
De son cor un aroma de Vida s'exhala,
car apenes la Mort l'ha fregat ab una ala!

MOSSP.K JOSEPH PA RA DE O A Y SALA

MISSA MATINAL
El cant del gall triomfa com el sò d'un clarí
per damunt de la nit tenebrosa que fina;
despunta l'àuria llum del diumenge diví,
un canipaneig alegre Ilansa frescó'argentina;
i altar tot riu y canta d*un barroquisme fi,
—joch de fruytes y flors y de gracia infantina,—
de dins ve olor de cera, de fóra olor de pi,
la Missa matinal augusta s'ilumina.
Desclou ses ales blanques un missatger de pau,
destila uncions divines T Evangeli suau,
y quan es alta I'Hostia y'ls cors son adorants,
tots veuen com Jesús estén les mans amigues
que donen l'aygua als camps y I'or a les espigues
y amoxen en delicia la testa dels infants.
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El bressol de Jesús
Non-non.'

i
Dins la còva de Betlhem
bressol en va's cercaria...
—Còm l'Infantó gronxarem?diuen Joseph y Maria.
Fret y sòn té'l divi Infant
y, pobret, sens remey plora...
Oh! tot cantant y gronxant
que senzill dormirlo foral
De cansons com una mel
be'n sab, de quan era nina,
be'n sab Aquella que'l Cel
s'es triada per Regina!
Les qu'cn son bressol senti
quan Ajjna l'agombolava
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còm l i venen alraagí
tais com son cor les copsava!
Mes hont trobarlo el bressol
en mítx de tanta pobresa?
Creix del Nin el desconsol,
de sa Mare la tristesa.
Mes el plor s'acabarà
quan més ses galtes escalda...
Quin bressol mellor hi haurà
que'l dols bressol de sa falda?
Quan l·Infantó s'hi ha sentit
ha callat tot desseguida;
els ullets s'han esllanguit
hi ha comensat sa dormida.
Maria, gronxant gronxant,
ab quin amor lí cantava!
—Qué't darèm d'aci endevant,
si a tos ulls el plor tornava?
Qué't darém que trobes bo,
Fill del Pare que t'envia,
a T u que donas el sò
del plor humà a la alegria?—

II
Tot el món ha tremolat,
les roques s'han esberlades,
tot el Cel s'ha ennuvolat
v les tombes s'han badades.

PERE A. SALADA

May la dalla de la Mort
guanyà en el món tal victorià...
Ara el silenci es més fort
quan més gran fou la cridòria.
Els botxins se'n son anats,
la sentencia ja cumplida.
Be'n poden estar cofats
d'haver mort llur propia vida!
Seguda al peu de la creu,
la Verge Mare està sola...
Hont es el plor, si'l sabeu,
que ses penes aconsola?
Perdé tot piant sa virtut,
y, sobirà, el dolor calla...
Lo que'l món ha somogut
dintre del cor còm batalla!
Oh! en aquesta nit de mort
dins l'ànima nuvolosa
còm s'ageganta'l recort
de l'albada lluminosa!
Betlhem tornat Paradís!
el plor del Nin qu'entristíaL.
—Oh, Fill nieu, si ara'l sentís,
quin bàlsam per ma agonia!—
£1 Màrtir han desclavat,
baxantlo mans piadoses;
mes en quin lloch han posat
ses despulles glorioses?
Bressol no's trobà a Betlhem
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y ara es lluny la sepultura...
—María, hont el posarém?
—Donàumel per ma ventura
Y cau sobre'l còs gelat
el plor que sos ulls escalda...
Trenta tres anys han passat
y encara es bressol sa falda.
Sols hi falta la cansó,
que ja de rés serviría:
adormit està el Senyó',
adormit fins al ters día.

PREMIS EXTRAORDINARIS

PREMI CREAT PEL CONSISTORI
(Versió rimada del «Càntich dels Càntichs»)
per Mossèn Anton Navarro,

DIVINAL EPITALAMI

COPA ARTISTICA
VIATGES D'AMOR, per Miquel Roger y

Crosa,
ENTRR'LS DOS MONS, per Salvador Golmés.
RONDALLA DE PETONS, per Eduart Girbal Jaume,

PREMI CREAT PEL CONSISTORI

Divinal Epitalami
(VERSIÓ RIMADA DEL « CÀNTICH DELS CÀNTICHS»)

Entrado se hala Esposa
en el ameno huerto deseado...
(SANT JOAN DE LA CREU)

CAPÍTOL I
L'Esposa, úb Vàbsencia del Espòs, corpresa d'amorós destnay, el crida
a sa presencia pera que sa dolsa companyia U sia rcmey.—ResponU'l misHch Espòs que segnexi les petjades de sos remáis fins a trobario en lo reclòs de sos plelius.—Alabanses mútues que's tributen
tuny Caltre.
ESPOSA
Verset i

IDónguem TAymant sa mística besada,
que'm sento defallí'!
De tos amors l'essència regalada
ii
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2

5

4

serà, pera mon mal, mcllor que'l v i , ( i )
més odorant que l'exquisit perfum.
Ton nom es oli fos en fils de llum,
pencó fores aymat de les donzelles...
Amor! Fésme captiva a mi també
y, en companyia d'elles,
atreta per Todor de tos aromes,
joyosa en ton seguid correré
per les florides comes. (2)
El Rey m'entrà en ses cambres delitoses: (3)
en Tu'ns alcgrarèm,
y en T u serém ditxoses,
y tos dolsos amors celebrarém
més suaus y exquisits quc'l v i mellor;
els rectes de ta lley t'aymen de cor. (4)
Moreneta'n so,
morena y hermosa,
moreneta'n so,
filles de Sió,
com les brunes tendes hont Cedar reposa, (5)
com les pells esteses sobre'l pabelló

(1) Es propi del vi, com se confirma en lo llibre dels Proverbis y en lo dels
psalms, donar alegran sa al cor y deslliurar Finim dc tota penosa cura. Per axò
era costum entre'Is orientals donar a beure vi generós als cayguts en desmay y
presos de fatiga; costum qu'encara's conservà en l'agonia de nostre Redemptor
quan els jueus li donaren aquell vi barrejat ab amarganta mirra.
(2) Aquest derrer verset es complement dels anteriors que's troba iniciat en
el text hebreu.
(5) E s propi de l'inima enamorada—diu F r . Lluís de León—somniar com a
passat çò que's desitja y recrearse en allò qu'cncara ha de venir; per tal la mística Esposa's complau en la contemplació de les intimitats que del Amat espera,
oblidantse en aquest moment de son estat de pastora. Per altra part, aquestes trasposicions dc temps son especials de les llengües orientals.
(4) Els rectes ò Us dolsures, com traduhcix el Mestre León, car abdós significats te'l mol «Mazchira> del original hebreu.
(5) Cedar era'l nom d'una tribu d'alarbs, descendents d'Ismael, que feyen vida nòmada sota tendes de cuyro ò de Uf.

MOSSÈN ANTON NAVARRO

5

6
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del Rey Salomó, ( i )
No h i paréu esment
que morena'n sia,
car lo bes ardent
del sol m'enfosquia.
Els fills de la meva mare
pugnaren, folls, contra m i , (2)
me feren guardar sa vinya,
¡mes la mia no guardi!
¡Díguesmho, mon Estimat,
hont pastures ton remat,
hont sestegcs al mitxdia;
díguesmho que't cercaría
pels abscondits viaranys
y , vagant, me perdería
pels remats de tos companys. (3)
ESPÒS

7

Si vas esmaperduda, oh dóna hermosa (4)
sobre tota hermosura,
seguéix de mes remades
lo rastre y Ies petjades
y tos cabrits pastura
vora'ls frescals ombrius

(1) Les ipelhs Salomonis* del text, eren els parassols de Salomó 6 les tenderoles de sos jardins, mes de cap manera son mantell reyal de perfumades pells com
alguns volen.
(3) E l mot hebreu al qui correspon la traducció «pugnaren'» vol dir «debatre» ab furor, enconadament.
(3) E l verb *nghoieiah» del text hebrea te'ls dos sentits de tdtsgarriada y
arrehossada* qu'era la manen de presentarse les dònes de mala fama. Axis llegim
(Genes. X X X V I I I ) queThamar usà d'aytal artifici pera enganyar a Judi, son sogre.
(4) E l tsi ignoras te» del text llatí, vol dir literalment: «Si no sabs lo qae*t
dius, si no't conexes a tu matexa» quins mots, en boca del Espòs, son un reny ò
reprensió impropis. Perxò traduhim: «si vas esmaperduda» com sembla haver manifestat l'Esposa en els versets anteriors.
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hont mos pastors axequen sos pletius.
À la flor dels corcers, oh amiga mia,
t'he comparada jo,
que gloriosa guia
la carrossa reyal de Faraó, ( i )
Tes dos galtes candorosas
com la tortra son hermoses; (2)
ton coll de perles guarnit (3)
com un joyell exquisit.
Collarets d'or te farém
y, en filigranes de plata,
vermicels hi posarém (4)
policromats d'escarlata.
ESPOSA

I1

12

Estant el Rey en son reclinatori
de pórpora y ebori,
el meu nart sos aromes ha exhalat;
com un manoll de mirra perfumada
mon Amat es per mi..., en dolsa abrassada
el tinch demunt del cor empresonat.

(1) Ordinàriament va traduhit aquest passatge dient: «Jo l'he comparada a
l'euca del carro de Faraó.* Mes hem de tenir en compte que l*<Equitatuí> de la
Vulgata vol dir: «Estol de cavalls», en plural, més conforme a les carrosses de Faraó ò d'Egipte, qu'eren grans y molt guarnides; essent impossible que fossen arrossegades per una sola euca. L a comparació, per altra part, se refereix a la gentilesa
y gallardia de l'Esposa.
(2)

E l mot «Thor» del hebreu, significa perles ò tortóreles menudes.

(3) Tan guarnit de tombagues y enfilalls de perles devia ser el coll de l'Esposa que's compara a una joyería «monilia».
(4) Les cmurenulas» del text eren unes serpetes d'or enroscades sobre'l coll.
Els orientals les ornaven de filigrana d'argent y les pintaven de vius colors. Axis
aparexen encara algunes figures de dóna que's troben en els vestigis de la pintura
d'Egipte. Els vermicels eren una mena de cuquéis brillants encastáis en l'or de les
joycs d'esmalt.

MOSSÈN ANTON NAVARRO
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Ramell de juncia d'olor (1)
es mon Estimat per mi,
cullit entre l'herba en flor
de les vinyes d'Engaddi.
ESPÒS

14

¡Amiga meva
dolsa y gentil,
com les colomes
tens l'ull sobtil!
ESPOSA

15

16

íQue n'ets d'hermós,
mon Estimat,
que gloriós
y agraciat!
¡Nostre llitet d'amor
es un verger en florí
De nostres cambres l'embigat
es tot de cedre perfumat,
y les motllures del dosser
son de xiprer.

(1) «Bctrus cyprí», que dia el text llatí, no es el rahim de Xipre, com erradament s'ha traduint, sinó <Copher> au'on hebreu significa una mena de matoll
oloròs que's cria a Palestina y del que fan menció PÜnius y Dioscòrídes. Fra Lluís
de León traduheix: «Racimo de cofer.»
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CAPITOL I I
Canta l'espòs ses prerrogatives y les de l'Esposa,—Deliquis d'aquesta
en l'inefable possessió del Amat.—Convit amorós qti'EIl fa a l'Esposa, píntantli la tomada dd bon temps.
ESPÒS

1
2

Jo so del camp l'immaculada flor ( i )
y ' l lliri de les valls de suau olor.
Com la blanca assutzena en les espines
axi es ma Amiga voltada de ses nines.
ESPOSA

3

4

Com florit pomeró boscuria endins,
tal es mon Estimat entre'ls fadrins.
A l'ombra regalada
d'aquell que tant mon cor ha dalejada
m'assech a reposar;
sa fruyta assakonada
de dolsor omplirà mon paladar. (2)
A la cambra del v i m'ha introduhida
y al cor m'ha encès un flam de caritat
qu'en la visió sublim d'un'altra vida
mos somnis ha ordenat. (3)

(1) E l mot hebreu cHabaceleth» segons els més famosos hebraístes, Bossuet
entr'ells, significa una rosa oriental, de color bruna y molt olorosa; axis com cSúsanoth» vol dir flor de sis fulles com el lliri y la viola. Pcrxò, seguint a la Vulgtta, traduhim: «Flor, lliri y assutzena.»
(2) Bellíssima figura en quina l'Esposa compara al Amat a la pomera florida
dins del bosch, de quin místich fruyt (conversa) se sadolla.
( j ) Passatge difícil de ser tradnhit a la lletra; perzò amplificam místicament
son pregon sentit. E l mestre León el concreta en aquests mots: «La bandera suya
en mi amor.»

MOSSÈN ANTON NAVARRO
5

6
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iRuxéume de flors de dolsos aromes,
que'm sento corpresa d'interna llangor;
donéume a tastar lo most de les pomes,
que'm moro d'amor, (x)
Sa mà esquerra m'ha posada
dessota'l cap suaument
y ab la destra m'ha abrassada
dolsament. (2)
ESPÒS

7

¡Jo vos conjuro, filles de Solima,
per les daynes y cérvoles boscanes,
no despertèu a la que'l cor estima,
no l i trenqueu lo sònl
iDòrmi tranquila mentrc'n sia en ganes,
entre mos brassos redinat lo front! (3) (A)
ESPOSA

8

9

¡Oh, veu de mon Estimat
que retorna enjogassat,
saltant per les serralades
y atravessant les collades
com una cabra lleugera,

(1) Demana l'Esposa a les donzelles que l'acompanyen, que, pera retomarla
de son amorós esllanguiment, la rasen de flors y li donguen el licor de les pomes. El mot hebreu: Asischóih ò Assioíh significa tot axò: *For$a, copes y flors.*
(2) Hem de suposar que vehent l'Amat en tal defalliment a l'Esposa, corregué a sostenida y aliavors Ella caygué desmayada en sos brassos.
(3) L'Espòs invoca a les daynes y cérvoles del bosch al conjurar a les filies de
Jerusalem que no trenquen la sòn de l'Aymada! Bellissimafiguraoriental que l'autor no l'hi ha trobada pariona en cap altra literatura*
(A) Bossuet divideix el Cànüch dels càniichs en ana setmana de festes de noces, (nits epitalàmiques) y aquí fa termenar la primera. ¡Pcrdónens Filustre literat
francès, mes el significat d'aquest llibre enclou un sentit més alt del qu'ell li dona!
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com un gentil cervato!
De nostre mur al darrera
m'aguayta pel finestró.
¡Qu'hermós y gentil! ¡Es ell
que'm mira desde'l cancell! ( i )
Y axi'm parla sa vén:
iAxccat, ma Estimada,
coloma immaculada,
y vina al costat meu!
Finida es l'hivernada,
la pluja es acabada.
Ies boyres y la neu;
la terra ha dat brotada
de flors per tot arréu.
Lo temps de podà'ls arbres ha arribat,
la tórtora ha cantat.
Ja mostra la figuera
ses gayes fígues-flor,
y deis vinyals brotáis la primavera
n'escampa'l dols olor.
lAxécat, donchs, Amiga meva hermosa,
y vina pressurosal
Ma coloma fa sa estada
pels forats del penyalar
y a la tàpia divellada... (2)
IDéxam ta cara mirar,

(1) Suposant que l'Espòs desà a l'Esposa dormida, aquesta's desperta, semblantlí que torna a sentir la ven del Aymat que retorna. L a comparació d'aquesta
una saltadora cabrella ò cervato es delicadissima, axis com el passatge que la segueix ¿'aturarse E l l darrera'1 cancell, mostrantse y abscondintse en amorós jòch,
quin entreteniment tan gentilment expressa la paraula: «Ziz> del text hebreu.
(2) E l s mots hebreus: cBesether hammadhreghat> signifiquen axi mateix:
«Dessota l'escala» y en aquest sentit traduheíx Fr. Lluis de León: «Paloma mía,
puesta en las quiebras de la peña, en las vueltas del caracol...» Nosaltres preferim
donar al passatge aquesta altra versió, ja que no es propi dels coloms amagarse
dessota les escales de les cases.
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déxam ta veu escoltar,
qu'cs ta veu font de dolsura,
ta cara espill d'hermosural
ESPÒS
15

¡Casséulcs, amichs meus,
les petites guineus
que dexen nostra vinya desolada,
car ja mostra la flor de sa brotada, ( i )
ESPOSA

16

17

Pera mi es mon Estimat.
Jo per Ell qui'l remat mena
entre l'herbatge enflorat
de la flor de Tassutzena.
Fins que'l dia s'hagi clòs (2)
y hagi l'ombra devallada,
¡retorna, mon dols Espòs!
com la dayna adalerada,
com cervato joganer
per les serres de Bether. (3)

(1) Aquestos quatre versets darrers poden atribnhirse al Espòs ò a la Esposa.
Sembla, no obstant, ser E l l qui havia de mostrar aquell zel per sa vinya, donchs
en sentit espiritual Jesucbrist es el vinyater y la vinya la Iglesia.
(2) Difícil es donar a n'aquest passatge una versió del tot fidel, car els mots
del original hebreu son obscurs. Uns volea qae*l cdonec aspiret dies» sigue l*aatada, en quin sentit se podria traduhir, «fins quc'l jorn s'hage desdòs», perquè diu
qn'allavon té lloch aquell «aspireu ò pas del ventijol quc's desperta al naxe'l dia.
Mes també al crepuscle del captart se mou aquell ventijol. Per altra part, l'cinclinarse ò'l caure les ombres» del text llatí significa'l capvespre; axi diu Virgili: «Altxque cadunt de montibus umbrie.»
(3) No sabem si «Bether» es nom propi d*una serra de la Palestina. Calmet
diu que son les serres «Bethoròn» prop de Jerusalem. Adriconius diu que «Bether»
era una montanya de la tribu de Benjamín. Per altra part, la significació literal del
mol hebriu es: «divisió.>
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CAPÍTOL I I I
Trobantse sola l'Esposa, sense la companyia del Amat, en mitx de la
nit, s'axeca pera cercarlo recorrent la ciutat y es sorpresa pels guardians a quins pregunta per E l l . — E l troba y'l conduhtix amorosameni a sa casa,—Descripció del Bit y trono de Salomó,—Convida
FEsposa les filles de Jerusalem a que surtin a veure'l Rey Salomó,
son amat y coronat de la reyal diadema,
ESPOSA

1

2

3

En mon Ilitet florit
cerquíI tota la nit ( i )
l'Amor que'm feu esclava.
iCerquil tota la nit
y enlloch el retrobava.
Matinera'm llevaré (2)
pera seguir la ciutat,
pels carrers lo cercaré,
per les plasses clamaré (3)
preguntant per l'Hstimat.
¡Ay de m i
quc'l cercava y no*l trobi!
Els vigilants m'han trobada
que custodien la ciutat.
«L'haurieu vist, tal vegada?

(1) E l plural «per noctes> s'ha d'entendre una nit qu'elU trobi llarguissimi
per l'absencia del Amat.
(2) Aquests mots en futur s'han d'entendre com si l'Esposa se'ls digués al
trobarse sola.
( ) ) E l text hebreu diu: «Els llochs amples de la ciutat» que son les plasses, ò,
en relació de la ciutat de Jerusalem, els portals de ses muralles a quina part interior hi havia grans esplanades y ahont afluïen els carrera com a Ics grans avingudes de les ciutats modernes.
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¿rheu vist a mon Estimat?
Quan d'ells m'allunyava uns passos,
retrobo mon dols Amor;
presoné'l fiu de mos brassos,
de mos brassos y mon cor.
Ja may més lo dexaré,
a ma casa'l vull portà*
y a la cambra l'entraré
d'aquella que m'engendrà.
ESPÒS

5

(Jo vos conjuro, filles de Solima,
per les daynes y cérvoles boscanes,
no despertèu a la que'l cor estima,
no l i trenquéu lo sònl
¡Dórmi tranquila mentrc'n sia en ganes,
sobre mos brassos reclinat lo frontl
AMIGUES DE L'ESPOSA, ( i )

6

¿Qui es aquexa hermosa
que pel desert avansa (2)
com una boyra en espiral de fum,
de mirres y d'encens tota olorosa
y, en sa volada, liansa
de fins aromes delitós perfum?
ESPOSA

7

Contempleu el Hitct de Salomó,

(1) E l mestre Fr. Lluís de León vol que siguen un chor de pastors. Més natural sembla que sigue una alabansa, al estil oriental, de Ics filles de Jerusalem 6
donzelles qu*han vist acompanyar a l'Esposa.
(2) L'Esposa qu'aqui canta Salomó era filla del Rey d'Egipte, d'bont calia
atravessar grans deserts per anar a Jerusalem.
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9

ió

11

els scxanta capdills de més brahó
entrc'ls fortíssims d'Israel I'enronden.
Tots son de ses espases ben armats,
destrissims pels combats
y, pels temors que son esprit inonden,
tenen durant la nit
demunt la cuxa'l glavi desjunyit.
El Rey Salomó
son tàlem guarnia (T)
de instes d'oló'
que'l Líbanos cria;
Columnes d'argent
y d'or resplendent
lo reclinatori;
la grada triomfal,
de porpra reyal,
de porpra y ebori.
Al mitx hi hà esmaltat
lo ram-caritai (2)
de flors de Solima;
els mistichs perfils
de verges gentils
que son cor estima.
|Oh, filles de Siona,
surtíu en processó
per veure la corona
que du'l rey Salomó. (3)

(1) L a paraula llatina cferculum» vol dir: cllitcra ò peanya.» L>Oppiryon>
grec b, «tàl em.»
(2) Aquest passatge es d'interpretació difícil. E l text grech din: «Son mitx solat de pedres de colors, amor de les filles de Jerusalem.» Sembla que'l mot hebreu
«zaxúph» significa: €encès d'amor» y que en mitx del tàlem hi havia una alegoría del amor de les filles ò donzelles de Jerusalem, a faysó de símbol oriental y,
en aquest sentit, donam al text sa significació en paràfrasis.
{}) Aquesta corona's diu que li fou presentada al rey Salomó'l dia de ses
noces ab la filla del Rey d'Egipte, per sa marc Betsabé.

MOSSÈN ANTON NAVARRO

93

Sa mare l'hi posava
lo jorn qu'ell celebrava
les noces del amor,
lo jorn que ralegrla,
de g o m a gfom, omplia
les ales de son cor.

CAPITOL IV
Mártifesta FEspòs 1'hermosura de /'Esposa y f a una viva descripció de
ses gràcies personals, testimoniantK'l gran amor que sent per Ella,
ESPÒS
1

¡Amiga meva,
que n'ets d'hermosa
bella y gentil,
ulls de coloma
dolsos y fins
sens la delicia
qu'enclous a dinsl (1)
Ta cabellera
de rulls flotants
ton dors enjoya
com els remats
de les cabrelles
que van pujant
per la montanya

(i) Aquests son els famosos mots tan discutits del llibre dels cCàntichs*.
El «Zama-tcch» hebreu, a que correspon r«absque eo quod intrinsccus latct> de la
Vulgata, significa «entre*! pel» 7, malgrat la significació realista que li vol donar
Sant Geroni, vol dir l'Espòs que, ademés de la hermosura de la cara de l'Esposa,
encara restava sense vèures una part de la matexa, coberta per los rinxos de son
cabell, segons el pentinat de les dònes d'Orient.
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2

3

4

de Galaad. ( i )
Tes dents son blanques
com les ovelles
qu'un cop xollades
foren tomades
del rentador.
Cap de vassiba (2)
se'n ven entr'elles,
totes rumbeg^en
gentils parelles
de blandís xayons.
Cintes de grana
tos llabis son,
y es ta paraula
de cayent dols.
Com les esberles
de la magrana
son carmesines
tes dues galtes,
sens la delicia
qu'a dins s'amaga. (3)
Ton coll esplèndit,
ayrós, gentil,
es com la torre
del Rey David, (4)
tota voltada
de revellins;
escuts hi pengen,
de m i l en m i l ,

(1) Bellissima comparació de gust oriental. Les cabres de la montanya de Galaad eren, segons els expositors, de pèl fl, Ilustres y negre.
(2) A montanya s'anomenen vassihes, les ovelles sense cría. Nòtcs la bellesa
de la comparació.
(3) E n aquest lloch se reproduheix el passatge difícil del «absque eo quod íntrínsecus latet» y cal tenir en compte les matexes aclaracions.
(4)

L a torre «Thalphiòth» que significa «demunt raltura.»
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com l'armadura
dels més ardits, ( i )
Es la parella
de tos pits blanchs
com bessonada
de tendres xays
que pasturegen
en un lliriar.
Mentres lo dia
se va ponent,
mentres les ombres
líensen son vel,
al mont de mirra
me'n pujaré
y a la collada
que brolla incens. (2)
Ets tota hermosa,
ma amiga aymada,
ets tota pura
y immaculada.
¡Vina del Líban,
vina. Amor meu,
de tanys d*Amana
't coronaré,
del rou de Sànir
te ruxaré,
d'Hermon ab roses
t* enfloraré,
y, en homenatge,
t'amansiré

(1) Aquestes armadures y escuts que penjaven de la torre eren potser trofeus
dc guerra de qu'era costum antiga exhornar els Uochs públichs, com a testimoni
de les victòries guanyades.
(2) L a «Collada del incens» y«,l puig de la mirra* no se sab hont eren y
semblen tenir solzament mística significació.
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lleons y bienes
que hi hà al desert, ( i )
[Germana, Esposa,
ton ull blavis
ab sa mirada
mon cor ferí,
també'l ferien
els rinxos bells
quc'l coll t'exhomen
de ton cabell,
Les fonts d'amor
qu'al pit te brollen (2)
íqu'hermoses son.
Germana, Esposal
molt més que'l v i
que'ls cors endolsa,
de tos perfums
la suau essència
de tot aroma
lo prea supera.
Tos Uabis son
divina bresca,
de llet y mel
n'es font ta llengua;
de tos vestits
la fiayre'n brolla
com lo perfum
que l'incens dona.

(1) La traducció literal d'aquest passatge, eminentment poetich, es molt difícil. Sembla que l'Espòs vol ferli present a l'Esposa de totes les riqueses y gales de
la Natura simbolisades en Ics glorioses cimes d*Amana, Sinir y Hcrmon, y adhuch
presentarli l'homenatge de les feres del desert. Perxò donam aquesta versió diferenta de la que generalment s'ha donada al text.
(2) «Mammse tu as» diu l'original llatí. Pera velar un xich lo fort realisme del
mot, hem parafrasejat aquest passatge. E n altres llochs té també'l significat de
«amors.»
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Jardí tancat
ets tu, m'Aymada,
jardí tancat,
font segellada, ( i )
Tens en ton vcrgcr
planlius de magranes,
saborosos fruyts
de pomeres guayes,
y juncies y narts
d'olor regalada;
safrà y cinamom,
canyamel y sàndal.
tot arbre gentil
qual Líbanos salsa:
mirra y aloes
que perfums exhalen
y'ls engúents mellors
de suma fragancia. (2)
Dels jardins en flor
ets dolsa fontana,
fecondíssim pou
de les vives aygues
que dels cims nevats
del Llbanus baxen.
iVésten, vent del Nort!
¡Vent seré, devàlla!
perfúma'l verger
y son flayre escampa!

(2) Pera no desfigurar aúuesta belUssíma landa d'alabansc^ que dia l'Espó» t
l'Esposa, hem donat al passatge una entonació casi monoritralca, desde'l comen*
sa ment del capítol que guarda l'ayre d'honomatopeya del text.
(1) Plantes j flors aromàtiques son totes aquestes qne's crien al Orient. Per
ahra part, totes elles tenen virtuts medicinals y totes son símbols de les virtuts
morals de l'Iglesia significada ea aquest hort.
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CAPÍTOL V
UEsposa convida al Estimat a les delicies de son verger.—Mistich convit qu'aUi's celebra,—De nou se posa FEsposa a descansar y corita
com en son somni l'Amat trucà a la porta de sa cambra,—Desolació qu'EUa passa quan s'axeca a obrirli la porta y no'l troba.
ESPOSA

1

¡Que vingui mon Amat a sos vergers
y saboregi'l fruyt de sos pomers, ( i )
ESPÒS

2

A mon jardí venia,
Germana, Esposa mía,
mirra y aromes a culli';
bresques y mel assaboria...,
després ma llet... mon v i . . .
¡Ara, amichs meus, menjèu, beveu, (2)
y vostres cors embriaguèu!
ESPOSA

2

(1)

Jo restava adormida, mes mon cor
tota la nit vetllava,
y heusaqui que la veu del Aymador
amorosa'm cridava:
lòbrem, Germana mia, Amiga aymada,
ma dolsa colometa immaculada!

Ab lo nom de pomers s'enten aquí tota mena d'arbres fruyters.

(2) L'Espòs convida als pastors amichs en quina companyia baxà al jardí de
l'Esposa.
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òbrem, que mon cabell es tot mullat
y la nit en mos rinxos h i ha dexat
ses gotes de rosada.
ESPOSA

3

4

5

6

7

Mes jo l i responia:
La túnica'm lleví,
<còm me la posaria
pera venirte a obri'?
mos peus ja son rentats,
icòm, arav's tornarien maculats?
Llavores mon Amor
la mà estengué y la portelleta obria...
y, al sentir qu'era Ell, un tremolor
lo fons de mes entranyes commovia, ( i )
Amatenta'm llevava
pera córrer a obrir al Estimat,
un doll de mirra de mes mans brollava
y restaren mos dits
de mirra molt més pura tots ungits. (2)
Also'l baldó de la portella closa,...
mes £11, passant de llarch, se'n era anat,
y m'anima s'es fosa
del encis de sa veu quan m'ha parlat. (3)
¡Cerquil y no'l trobava,
y a mon plany amorós no contestava!
CercantlOy'ls vigilants
que la ciutat rondaven, m'han trobada,

(1) «Ad tactum ejus» diu el text llatí, mes axò no significa que l'Amat la
toqués, sinó qu'EIla senti que passava la mà, cercant la balda de la porta.
(2) Segons Fr. Llufs de León, l'Esposa, al axecarse pera obrir la porta duya
a la mi una amforeta d'ungflent olorós, que degué vessàrseli y untar sos dits. Axò^
ademés del significat místich d'aquesta mirra, símbol de la caritat que, a mesura
que va crexent, se purifica més.
(3)

Recordant sa veu quan li demanava que li obris la porta.
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ca mi han posades fortament ses mans
y tota m'han llagada,
y'ls custodis que vetllen lo castell
prengnérenme'l mantell.
Jo vos conjuro, filles de Sió,
si trobéssiu per cas al Aytnadó',
Idiéuli que Tanyoro,
que defallesch de mal d'amor y ' m moro!
AMIGUES DE L'ESPOSA

9

Aqueix que tant estimes, donchs, qui es? ( i )
¡oh regina gentil de Thermosural
¿Qué té ton Estimat sobrers demés
que ton plany amorós axi'ns conjura?
ESPOSA

ió

ta

El meu Estimat
es blandí y rosat,
triat entre m i l . (2)
Sa testa es pà d'or;
tanys de palma en flor
son cabell gentil
de negre color,
com l'ala esplendent
que'l corb dona al vent.
Té'ls ulls com les colomes
que baxen de les comes
als rierols jolius
y, en blanca llet rentades,

(1) Els mots: cDilectus ex dilecto» del text llatí, dues vegades repetits, son
un hebraisme, que dona gran forsa a l'expressió, com si digués: «Estimat sobre tot
lo qu'estimes.>
(2) L*«Electus ex nullibus> segons Pexpressiò hebrea: «Dagúl» significa:
«L'abanderat» ò capdill d'una cofaort de mil.
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IOI

parrupen per les ribes fecondades
dels caudalosos rius. ( i )
Ses galtes son eróles
d'aromàtiques herbes camperoles
sembrades per sobtils especiers;
sos Uabis son dos lliris mel-rosats (a)
d'hont brollen destilats
de mirra en flor els degotalls primers.
Ses fines mans son d'or y torne jades,
de flayrosos jacintos enflorades;
com un gerro d'ibori n'es son pit (3)
de bells safirs guarnit.
Dos columnes de marbre esplendoroses
son sos genolls mentals en sòcols d'or; (4)
com les dmes del Líbanus glorioses
sa fàs es tota magestat y honor,
y, com lo cedre erguit,
es entre tots els altres escullit. ($)
Doldssima es sa veu (6)
y de tots sa presencia desitjada; (7)
tal es, filles de Sió, l'Estimat meu,
y ell es l'amich que cerco enamorada.
AMIGUES DE L'ESPOSA

17

<Vers hont es anat
el teu Estimat,
belllssitna dóna?
•

(1) «Mcleòth» diu roriginal hebreu, referintse a les corrents de les aygues
hont reposen les colomes, axò et! «en plenitnt ò abundancia d'aygues.»
(2) Aquestos son els celebrats lliris de Síria, de color de rosa.
( j ) L a Vulgata diu: cVenter ejus» (son ventre) qu'aqní vol dir el pit.
(4) L a paraula ccmra» vol dir genolls y, encara que tots els expositors traduhezen ecuxest, per decencia dexatn sa significació literal.
(0
E l mot hebreu: <Tob» vol dir: «erguil d exaltat.»
(6)
(7)

«Paladar» segons la lletra.
«Tot E l l desitx» segons la lletra.

I02

DIVINAL EPITALAMI

«Quin es lo cami
per hont s'abscondi,
que'l cercarém totes?

CAPITOL V I
Trobantse VEspòs y 1'Esposa novament en ¡o mislich Verger, retomen al
idili de ses mútues alabanses.
ESPOSA

1

2

A son verger baxà mon Estimat
y'ls planters dels aromes cercaria,
y, pasturant pels horts el seu remat,
un gentil ram de lliris cuUiria.
Per mon Estimat soch jo
y ell per m i qui'l remat mena
entre les herbes en flò'
dels jardins de l'azutzena.
ESPÒS

3

4

Amiga meva, ets hermosa,
ets suau y magestuosa
com la mística ciutat, ( i )
ets terrible y gloriosa
com exèrcit en combat.
lApàrta'ls ulls de m i , .
que'l foch de tes mirades m'enfollí! (2)

(1) E l nom real d'aquesta mística ciutat, atenent ai significat que del hebreu
deriva F r . Lluís de León, es «Tirsa.»
(3) E l mot hebreu: «Harhibeni» significa literalment que'ls ulls de l'Esposa
«sobrepujaren ò atuhiren» al Espòs. Donam, no obstant, la versió de Sant Geroni
que diu: «quía ipsi me avolare fecerunt» entenent que li causaren una gran exaltació ò arrobament.
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De tos cabells llustrosos les onades
semblen de les cabrelles les remados
que de Galaad baxen pel camí.
Tes dents s'assemblen
a Ies remadas
de les ovelles
que son tornades
del rentador,
acompanyades
de ses parelles
de bessonades
d'anyells en flor.
Tes galtes fines
y carmesínes,
com la magrana
tenen la pell,
sens lo qu'amagues
sou'l cabell, ( i ) .
Sexanta son les regines
y vuytanta les esposes (2)
del Rey diví
y ' l gay estol de les nines
que no té fi.
Mes una es sols ma colometa
y es una sola ma perfeta,
sola sa mare l'engendrà
y a n'ella sola s'estimà.
Quan les donzelles la vegeren
«iTota ditxosa!» l i digueren,
y l'alabaren les regines
y axi també les concubines.

(1) «Absquc occultis tuis» diu la Vulgata, quins mots signifiquen que'l cabell de l'Esposa amagava part de sa hermosura.
(2)

Les «concubines» de que parla*! text, eren veritables esposes.
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9

Yv contemplan tia, vàrem dir:
¿quina es aquexa qu'al Kmpir
puja y avansa camps enllà
com una aubada al despunti'?
T é de la lluna la bellesa
y té del sol la real esa,
y du'l terror y magcstat
d'un fort exèrcit en combat.
ESPÒS

io

He devallat al hort de les nogueres,
cercava les pomeres
y he mirat si les vinyes rebrotaven
en pàmpols de verdor,
si als tanys dels magraners ja h i apuntaven
sos brots de porpra en flor.
ESPOSA

XI

Llavors jo no ho sabia...
y tou's conturba l'ànima mia,
com si'm rodés lo cap
entre'ls carros furients d'Aminadab. ( i )
AMIGUES DE L'ESPOSA

12

iTórna, tórna, Sulamita, (2)

(1) «Aminadab» no es cap nom propi,-sinó «nghammi-nadhib» que vol dir:
«poble tumultuós.» Altres, ab el mestre León, volen qu'aqucsta torbació de l'Esposa sigue efecte de son cansament al arribar al hort de les pomes; sembla, n'obstant, que son espant y turbació fou prodnhit per la sorpresa detrobarhi l'Espòs.
(2) Sulamita, del hebreu: cSchaUm» ò «Shclenich» que vol dir 6Ua de Jerusalem ò esposa de Salomó.
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tórua y ab naltres reposa,
y veurem ta cara hermosa.

CAPITOL V i l
El ckor de les donzelles cania les alabanses de l'Esposa. Torna Ella a
recordar l* Amat, convidanih a ¡a vida del camp.
ESPOSA

1

¿Qué contemplaréu
en la Sulamita
sin 0*1 clam potent
dels chors que buccinen ( i )
en lo campament?
AMIGUES DE L'ESPOSA

2

3

¡Que bells son tos peus,
oh, filla del prímpeep, calsats de xinel·les!
gentils y nedeus
tos genolls encaxen precioses xarnel-les
que, ab un gran primor,
foren fabricades pel tornejador.
Ta regalada sina (2)
es tassa alabastrina
sempre rublerta del preciós licor;
ton ventre un munt de xexa regalada

(1) L'imerpreiatió d'aqucsi passatge dexa endevinar en lo desusat de la semblan sa deis «Chors del campament» a quins la Sulamita's compara, Pembriagament d'amor y entusiasme en que's troba. Son sentit mistich revela'l càntich de
gloría qu'al entorn de la Iglesia, qu'ella personifica, havia de ressonar de tots els
indrets de la terra.
(2) «ümbilicus tuus» diu el text, mots impossibles de ser traduhits literalment per son sentit groller.
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5

6

7

d'un bell estol cercada
de lliris blanchs en flor!
La mística parella de tos pits
es a faysó de dos bessons cabrits.
Ton coll s'alsa gentil y gfloriós
com torreó d'iborí esplendorós.
De tos clars ulls les nines
son copiades dels fons de les piscines
que manen a Hesebon
vora la porta hont para la gentada
com una gran onada
qu'en multituts se fon. ( i )
Ton nas es com la torre triomfal
que del Libanus s'alsa en lo cimal
envers Damasch girada.
Com lo Carmel ta testa es magestuosa;
de ton cabell magnifich la cascada
devalla per ton dors esplendorosa
com la porpra del rey, en plechs doblada. (2)
¡Oh, que n'ets de gentil y gloriosa,
sobre totes les dònes, Estimada,
que n'ets de deliciosa!
De ton cos gallardissim la cintura
a la palma s'assembla en hermosura;
tos delítosos pits
son dos penjoys de dàtils exquisits.
UNA DE L E S AMIGUES

8

Jo dich: a la palmera pujaré

(1) L a porta d'Hesebon, ciutat guanyada als moabites, propera al riu JordÀ.
L'original hebreu dio: «Barrabm» que'ft traduheis: «Filla dc la multitut", lo que
demostra que junt a dita porta hi havia una gran plassa, hont se congregaven les
nioltítuts.
(2) Aquesta «porpra, del Rey» es traduhida en diversos sentiu per los sagrats expositors. L a versió que donaxn sembla la més conforme al passatge.
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y sos fruyts saborosos cullirc,
y serán els teus pits com rahims d'or;
ta boca perfumada,
com poma regalada,
serà delicia de suau odor.
Es ta paraula dolsa de senti'
com lo perfum del v i ,
digne del Estimat,
perqu'EU lo saboregi
y entre llabis y dents lo paladegi
fins a caure a la dreta embriagat, (x)
ESPOSA

10
11

12

13

Pera'l meu Estimat es mon amor
y en mon seguici vola tot son cor. (2)
¡Amor de l'ànima mía,
vina y anirem al camp,
farém nit a la masia.
Ens llevarém demati,
veurém si floreix la vinya,
si'ls fruyters mostren sos fruyts
entre ses branques florides,
si'ls magraners treuen flor,
y alli't donaré l'amor.
Les mandràgores ja han dat
son aroma delicat;
nostres portes ja son plenes (3)

(1) E l mot hebreu: «Lemosarhim» al qui corresponen aquests versets, es
difícil d'interpretar. E l mestre León traduheix: «Como vino bueno que vá á las
derechas.» Nosaltresvparafrassejam el passatge pera donarli un sentit complert.
(2) cEt ad me conversió ejns*, vol dir: Y ell es inclinat envers mí, ò tot aficionat a mt.
( 3 ) De conformitat ab cl sentit del original hebreu, vol dir l'Esposa que la
abundancia dels fruyts del camp arriba fins a les matczes portes de la masia, sense necessitat d'anar a cercarlos a fòra. «Omnia pomo vol dir tota mena de fruytes del camp.
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de fruytes de totes menes.
Pera tu, mon Amat, son totes elles,
les cullides antany y les novelles.

CAPITOL V I I I
Unió intima del Espòs y 1'Esposa.—S'encareix la forsa del Amor y
cottfinúa f idili fins que VEsposa convida al Espòs a dexar¡ar senyalanfíVl cami de la mirra y l'incens.
ESPOSA

1

2

3

¡Qui'm donés que'm fosses ara
germà petit,
xuclant de la meva mare
lo tendre pit. ( i )
Si jo't trobés als defores,
te besaria
y ningú ja allavores
me'n reptaria.
Hn mos brassos te pendria
y a ma casa't portaria.
Tu'm mostraries allí
ta gràcia y sabiduría.
Jo't daria a tastà'l vi
qu'ab essències he compost
y de la magrana'l most.
Sota mon cap l'esquerra m'ha posada
v ab la destra l'Amat me té abrassada.

( i ) Bellíssima manera d'expressar l'Esposa son tendríssim amor envers l'Amat,
en aquest ignoscent desitx d'amanyagarlo com si fos un petit infantò.
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ESPÒS

IJo vos conjuro, filles de Solima,
no despertéu a la que'I cor estima,
la dolsa sòn no l i vulgueu trencar
fins que de grat se vulgui despertar.
AMIGUES DE L'ESPOSA

«Exa qui es que del desert avansa
delicies derramant,
y als brassos amorosos s'afiansa
de son gentil aymant?
ESPÒS

Sota l'arbre del mal t'he despertada;
allí un jorn fou ta mare violada
y alli ta genitora
perdé'l candor que l'ignocencia enflora, ( i )
En ton cor me posaràs
com un segell,
m'has de dur sobre ton bràs
com un anell,
perquè l'amor es fort
com la matexa mort;
implacable es 1' enveja
que'I gelós sent
com trò qui flameja
dins del infern.
N i les aygues dels rius, ni les del mar.
( l ) En el text hebreu no's precisa aquesta violació de la mare dc l'Esposa.
Alli diu axis: «Allí fou dexondida ta progenitor;».> Únicament atenent al sentit
místich de la cayguda de nostra mare Eva en lo paradís pot admòtres la versió

llatina.
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vessades sense mida dins del cor,
podrán apayvagar
la flama inestroncable del amor,
y anch que tots sos tresors l'home donés
en preu d'aquest amor, no dará rés. ( i )
ESPOSA

8

Nostra germana es petita,
no l i apunta encara1! pit,
¿qué farém quan vingui'l dia
de parlarli (de marit)? (2)
ESPÒS

9

Baluarts d'argent, si es un mur, sobr'Ella
ediñcarém;
ab taulons de cedre, si es una portella
la reforsarém.
ESPOSA

10

11

Donchs, jo so aqueix mur, com torre es mon pit
desde que l'Amat me fa companyia
y m'omplc l'esprit
de pau y alegría.
El rey pacífich Salomó, (3)

(1) Tot aquest passatge es d'un pregon sentit mistich. L'Espòs, pera assegurar la fidelitat de l'Esposa, li demana que segelle son cor y son bras ab lo nom del
Estimat; li pinta'l furor de la gelosia y li encareix la íbrsa y'l preu del amor admirablement.
(2) Aquesta germana petita es personificació de les verges del Evangeli que
havien de pendre íbrsa y brahó del Espòs mistich (Jesuchrist) y del exemple de la
Esposa (Maria Santíssima).
(5) Salomó hagué'l nom de «Rey pacífich» car era figura de Jesuchrist, cl
Rey pacífich per excelencia, axis anomenat per Isaías.
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tingué sa vinya a Baal-Amon(i)
Un jorn l'entrega als guardians
y quiscun dona, per sos guanys,
sos mil argents.
Jo tinch la meua al meu devant,
els mil argents per tu scràn,
pels vinyaters altres dos cents.
ESPÒS

I?

Tu que habites al jardí,
ara que'ls amidis escolten,
ta dolsa veu fés senti'.
ESPOSA

14

¡Vésten, Amich meu, (2)
com la cabrerola,
com lo cervato,
pel puig dels aromes!

(1) «Haal-AmOn», mot hebreu, vol dir: «Possessió de molls», com si diguessem terres comunals.
(2) Generalment aquestes paraules de l'Esposa son interpretades com si Ella
donés comiat al Espòs. £1 sentit místich del «Puig dels aromes» sembla significar
que'l cita pera la Gloria del cel. Mes el mestre León vol que l'Esposa digué al
Amat que torne sovint al verger ab la lleugeresa de la diyna y el cervaló.

AL JURAT.—L'auior d'aquesta versió del llibre sagrat dels tCàntichs de Salomó-,
¡a presenta ah Jochs Florals d'enguany, després d'obtenir l'aprobaeió particular de distingits mestres en S. Hermenéutica de nostra terra» Es destinada a ésser un llibre) mes
Vautor desitja abans la sanció del Consistori dels Jochs Florals, car en nostra UteratU'
ra hi manca aquesta versió dels «Càntichs»> el primer llibre de Poesia mística, malgrat
tenir la traducció pòstuma del eminent Mestre Mossèn Jacinto Verdaguer, qu'es incomplerta y pochfidelen alguns passatges, resultant més aviat una glosa qu'una traducció.
Hem tinguts a la vista, pera la que presentam, els originals hebreu, grech y llatí,
h versió de Sant Geroni, Bossuet, Fra Lluís de León y altres. PeraHs passatges més
difícils posem notes aclaratories del sentit.
Tot pera major gL·ria de Deu y de les lletres catalanes.—UAVTOSÍ,

pRbMÍ DE LA COPA

Viatges damor
Tticmf

Marxaren els nuvis al bo de la festa, en el moment en que
tots els comensals, entregáis a gran joya a les delicies del banquet,
s'enroentien de faç y enrahonaven molt estridentment. Com tots
els nuvis haguts, marxaren ben gojosos d'abandonar la remor de
festa que havien sentida tot el demati, talment com si fos la remor
d'una màquina qui priva d'enrahonar.
Els novells esposos tingueren la ventura de viatjar ben sols
fins a Barcelona.
EU era un home de quaranta cinch anys, alt, fort, ossat, però
lleig; tan lleig, que tots aquells qui no eren sabedors de la historia de la núvia, la Florencia .Miró, s'estranyaven de que hagués
pogut concertarse una boda tant singular, perquè la núvia era hermosa, intel'genta y jove, car sols tenia vintitrés anys.
Coneguda l'historia, l'esplicació n'era clarissima. Veuselaqui:
La Florencia, bon punt entrada al món, era estada pretinguda
per un home, jove com ella, com ella hermós y inteligent, ab el
qual formava una esquisida parella d'enamorats, ben digna de l'admiració qu'en tots els cors produhia. Quan, ab tota l'ilusió d'una
jovenesa resplandent, anava a unirse ab l'estimat, fugi aquest del
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poble com un maligne esperit. Després va saberse qu'havia perduda en el jòch tota sa fortuna. Com un estel lluminós qui per.
dés de sobte la claror, axis mateix visqué la Florencia després dc
la desgracia. Morta la seva joventut com una còrpora, qui, aplomada, s'enfonza en l'avench sobtós després d'una ascensió triomfal, ja no tingué esma ni de soportar les mirades compassives de
la gent. Mes sos pares, afligits, veyent la necessitat d'emmaridarla, s'apressuraren a cercar un espòs qui pogués rellevar y fer reviure aquella joventut axafada. El senyor rector del poble, qui,
com altres persones, s'era vivament interessat per la trista sort de
la donzella, anuncià, gojós, que un home de molta bondat y sapiencia, molt treballador, l i havia encomanada la recerca d'una
bona esposa. Els pares de la Florencia, com nàufrechs al ovirar un
raig d'esperan sa, accediren, al acte, a acudir a la rectoria, com si
anessin de visita, pera que'ls dos sers els quals el desti ajuntava
cegament, poguessin entrevistarse. Fou llavors que la Florencia,
elevant sos ulls hermosos, inondats de tristesa, vegé per primera
volta aquell home taujà, qui presentava l'aspecte bondadós y ayre sumís dels ineptes a trobar muller per impuls propi. Fer l'impressió de la trista figura, la Florencia hauria articulat un nó decisiu; però, com que tots els circonstants, ab sobtil fingiment, la
dexaren a soles ab Tinconegut, el col·loqui de presentació d'ànimes comensà, y la noya prengué viu interès per la d'aquell sér
avesat a la solitut del mar gran, amador del silenci, qui portava
en els ulls la claror de paratges llunyans y de la boca del qual
exia, a plaenta y lacònica manera, l'esplicadó de com ell, noy encar, enfebrat per l'ilusió de conquistar les riqueses ideals dels
paissos trasatlantichs, s'era Uensat ab ardidesa al camí amplissim
qu'ofereix la mar en una de les voliors de joves, qui tant abondaven llavors en la costa catalana.
L'ínterés de la Florencia fins va tornarse entusiasme, quan ei
pretendent, emocionat, l i anuncià que'l flamant bergantí, qu'ell
comanava, seria pera ella fantasiós palau hont regnaria sobirana-
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ment, palau movedis, palau encantat qui l'emmenaria a paratges
bellíssims. Que hermosa la proposta de fugir en lleugera nau vers
terres estrangeres! Axis, l'ànima adolorida s'aconhortava ab dolcesa y se lliberava de la befa de la gent. La Florencia, com revenjantse del món qui tan crudelment l'havia ferida, acceptà resoluta Tofrena del casament. Els seus pares molt s'alegraren. Y Thome feréstech, avesat a la solitut, amador del silenci, devingué
mansoy y poruch, com tendre infant, al veures estimat, ò al
menys correspost per dóna tan hermosa. Accedia als velers més
capritxosos y s'humiliava tant com era menester, per la temor de
destruhir la ventura que l i semblava un somni. Contra lo que la
Florencia presumía, la gent mondanal trobà molt justa y encertada la seva decisió.
—Si no 's casa ab el capità, ja no s'hauria casat ab ningú.
—Y ab el capità estarà que ni una primeesal
—EI capità es molt rich!—
La Florencia se despitava de que axis parlés la gent. Ella hauria volgut respirar encara l'atmosfera d'escarni, pera fugirne contenta ab aquell qui la'n lliberava. Les bodes foren celebrades al
cap de poch temps d'esser convingudes, per exigirho axis l'edat
del nuvi y la desgracia de la donzella. Reconciliada ab el món,
resignada, si no joyosa, d'emmaridar un home lleig, la Florencia
volgué fer el viatge de nuvis per terra, volgué conéxer Italia y
París, ja que axò era estada en ella la gran dèria de tota la vida.
En Grau Lloret—que axis s'anomenava'l nuvi—acotà'l cap en senyal de resignació y preparà diners pera l'aristocràtich viatge.
Estigueren a Barcelona uns quants jorns, durant els quals la
Florencia volgué cambiar y refinar l'aspecte de son marit. A tal
intent, acudiren a casa d'un sastre de molta fama, pera que, en el
viatge elegant, pogués lluhir el nuvi elegant trajo. Després, comprà
la Florencia un berret fluix, el qual ab el trajo nou esqueya molt
bellament y be. Y vinga un brillant a la corbata y anells en els
dits.
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No es pas que no butzinés en Grau d'haver de soportar una
reforma tan molestosa. Però l'amor tostemps ha fet miracles: ha
transformat tirans en anyells, poruchs en ardits, ateus en relligíosos; y, Uavores, transformava'l tipu de mariner rústech en galán
presumit.
La Florencia sentía una gran joya de modelar, a son gust, l'ànima tosca y d'ensenyorir la figura trista y malgirbada. Malgrat
sos afanys, en el tren luxós, qui devia emmenarlos al extranger,
s'amohinà molt de que la reforma en l'ornamentació d'en Grau
no produhis el resultat qu'ella esperava. Seria, tal volta, que la
suma elegancia dels viatgers afebliria la millora lograda.
Un mariner encaxonat en el tren produheix el mateix efecte
que produhiria en pié bosch una gabina. En Grau, sofrent y anyoradis, no podia habituarse a admirar la naturalesa, dintre un march
tan diminut com el d'una finestra. Llassat per la rigidesa de la positura y engabanyat ab el trajo nou, recordava, ab tristor, el suau
balanceig del coy delitable.
Per distinció y galanura, despertava la Florencia en tots els
viatgers una ansia d'admiració ferventa. Molts, fins l'admiraven
ab demasía per la rahó de que la creyen filla del home ab qui
viatjava. En Grau, engelosit, afollat en el seu enamorament, somniava ab un desert, ab un paratge ignot, ab la solítut del mar,
hont pogués fruhir d'amor sense inquietuts. Però'l somrís de grati tu t, fixantse en la boca hermosa, destruhia'Is quimérichs pensaments y esponjava'l cor del capità de tal manera, que'l bon home,
felis y rialler, abdicava gustós la seva personalitat y anulava'l seu
caràcter, pera no ésser altra cosa qu'un pur reflexe de la voluntat
de la muller.
A Marsella, primera ciutat del viatge d'amor, en Grau ja semblava un'altra persona: afeytat, enguantat, polit, se repenjava en
el bras de la tendra esposa ab ayre de possessió, tot ell rejovenit
per la ratxada fresquivola d'amor. Ab l'inclinació genuïna de tots
els nuvis de compláures y enrielarse en qualsevulla cosa, tranzi-
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taren pel magnifich port, feren la volta a la Corniche, y, a l'hora
baxa desde'l soperb cimal! hont s'eleva'l santuari de Notre Dàme
de la Gardc, com far diví, estengueren la mirada en el mar blau,
l'encisador mar qui'ls hi aportà'l recort del poble, del bergantí y
de totes llurs afeccions.
En el passatge per la Còte d'Azur, si en Grau s'entusiasmava
trobanthi aparenses ab la costa catalana, la núvia, a guisa d'infant,
entre sospirs, etzibava esclamacions d'encantament al ovirar els
fastuosos palaus circondats de floresta.
A Gènova, després d'haverne vist la perspectiva desde'l CasteUaccio y haver contemplat ses millors belleses, axò es, el cementiri y'l palau dels Doria, volgué'l nuvi visitar el brich-barca «Maria Lluïsa» tripulat per catalans molt amichs seus, el qual en el
port imponent, entre vaxells de tot el món, ostentava la senyera
catalana.
La Florencia, si be un xich contrariada, h i accedí prestamcnt
pera no tempestejar el caràcter doblegat del home rústech. Ja es
d'imaginar la festa ab que foren rebuts els nuvis en la nau patria,
però no l'estranyesa ab que tots els tripulants miraven y remiraven la miraclosa transformació operada en llur company.
—Però, d'hont ha sortit a tu l'elegància?—deyen tots ells.
Y, de baix en baix, afegien:
—Y còm t'ho has fet pera trobar una dóna tan guapa?—
En Grau, estarrufat, somreya somament, com el qui ostenta
una joya cobejada, y fingia ab molta habiutat l'anhel de desferse
del trajo nou, del coll alt y planxat, de les sabates enxarolades y
dels perfums d'elegància, pera romandre en el vaxell en mànegues de camisa, calsat d'uns xarrachs vells y no aspirant altre perfum que'l de la brisa marina.
Corresponent al galanteig ab que foren honorats, els nuvis
convidaren a sopar al capità y al pilot del bric-barca.
—Aquesta nit anem a l'òpera. Veniuhi també;—digué en Grau.
—Y hont vols que anem nosatros tan mal fardats?
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—Ho dexarétn per quan mos casem;—feu el pilot ab certa
ironia.
—Donchs, axis, els hi estimarém que vinguin a sopar a les set.
— A l'hora que V . vulgui, senyora,—
Els novells esposos comparegueren a taula vestits d'etiqueta.
Els convidats, avergonyits, semblaren resseatirsen d'aquell vistós
agensament. La Florencia, qui, com ja s'es dit, era molt inteligenta y fina, endevinantho, axis parlà:
—Hem tingut de vestimos forsosament perquè l'òpera comensa a dos quarts de nou.—
El capità feu cara d'agrahir la satisfacció que se'ls hi donava
referent a l'etiqueta; però'l pilot, indiferent y sornaguer, rient ab
ironia, digué a n'en Grau, a cau d'orella:
—Vós dir que no't va gran axò de la levita?—
Els marins, tan admirats de l'hermosura de la Florencia com
estranyats del aparellament singular, buscaren en la conversa, ab
circumloquis, la manera d'arrencarne l'historia; però se quedaren
ab el desitx, com si l'historia aquella fos un misteri irrevelable ò
partís d'un secret delicadissim.
—No't sembla que no poden lligar de cap manera?
—Si l i podria ésser pare!
—No està pas ab axò la dificultat. No has vist qu'ella té'l
senyoriu y gustos d'una gran dama? Y en Grau, ja'l conexem tots!
Pobre Grau!—
Axò digueren els marins al entomarsen a bordo. Y en el cotxe
luxós, qui aconduhia'ls nuvis al teatre Cario Felice, en Grau, punxat per l'insidiosa xangla del pilot, deya a sa muller, a infantívola
manera:
—Es veritat que no'm cau be la levita?... que no la porto be?—
La Florencia, riallera y satisfeta, contestà:
—Molt be't va. Y que la sabs dur! Lo que't fa un xich lleig
es que, com que tu t'inclines endavant, aleshores te puja un xich
d'aqui darrera.—
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Al entrar al teatre, en Grau caminava més dret qu'un ciri;
però, en el segon acte aquell home alt y fort com un roure, avesat a batres violentment y sens parar ab la mar enferestida, se
colltorsà com un aucell, rendit per la sòn. La Florencia, colpejantlo, el despertava a cada punt.
—No t'adormis, home; tant bonich qu'es axòl—
Però no hi havia remey. Totes les òperes que durant el viatge sentiren, com si fossin narcòtichs, ensonyaven el nuvi y subniergíen el seu esperit torturat en el mar dels somnis. Segons el
seu dir, les vibracions orquestrals l i feyen somniar la remor del
onatge y els auchs de la ventada. Axò desesperava la Florencia.
Però no hi havia remey.
Dexada Gènova y dexat cl mar, arribà pera en Grau una toncada de jorns ben molestosos, perqué la Florencia, qui amava la
pintura ab passió, no's cansava de córrer pels museus y d'encantarse, temps y més tempf; davant un quadro.
En la ciutat del nom de la núvia sojornaren una setmana.
Avuy a la galeria Pitti, demà a la d'Ufizzi, axis passaven el temps;
y mentres Pesposa voltejava a petits passos, hieràticament, per les
sales immenses, en Grau s'asseya resignat en un recó, com si
quadros no hi haguessin, ara enervantse per la ociositat forsosa,
ara enjoyantse ab la consideració, una y m i l voltes repetida, de
tenir per muller aquella dóna vistosa, qui, ab Patractivola qualitat
d'hermosura, aparellava la d'mteligencia.
No en altra manera qu'un pare testimonia y admira'ls tresors
de sapiencia que, mercès al estudi y al talent ha adquirits el fill y
dels quals ne careix ell en absolut, axis mateix testimoniava y admirava'l capità la cultura altíssima de la seva esposa. Y l'enamorament de que era près s'intensificava en tal grau y de tal manera,
que donava per ben viscuts aquells moments de vagancia enervant, sols pera assolir la ventura de veure en la fas brillanta de la
Florencia, la llum de la gratitut y de la felicitat vera.
Gran veritat es que Phome de seny ha d'esser humil, perquè,
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sí en un ram del saber h i excela, en altre ha de confessar la seva
estultícia. Axis, en aquell viatge, l'esposa, qui's creya molt superior en intelectualitat al espòs, hagué de refiarse d'aquest pera ferse entendre a Italia. En Grau, content de trobarse indispensable,
xampurrava'l dols idioma, com xampurregen els marins mercants
gayrebé tots els llenguatges.
Pot concebirse un passatge de nuvis per Italia sens un repòs
en la poètica Venècia? No fora estrany que papallones, en llur frisós voltejar, menyspreuessin un jardí?
Arribant a la ciutat ideal a nit closa, l'impressió que s'experimenta es, certament, la de viure una rondalla. La núvia, tremolosa al veure com la góndola penetrava lentament en la foscor dels
canals, y al ohir la cridòria feréstega dels gondolers qui ressonava, a intérvals, com udols de persones sofrentes; la núvia, arraulida en son encantament, mirant totes les cases, que apar siguin
bastides per art de fatillería, estrenyia la fhà del capità, com si cerqués la protecció del home fort, en aquells instants de paura dolsa.
Les jornades de Venècia foren les veritables jornades d'amor;
perquè, apaybagada, d'una part, la febre d' admirar pintures, y lliberada, en altra, la molestia de la rigorosa etiqueta, els nuvis, ara
en el Lido—lluminós paratge,—ara en les gòndoles bressadores,
s'esguardaven l'un al altre, en els ulls, ab tota l'amor de que eren
encesos. No obstant, en l'ambient de romanticisme que allí's respira, la Florencia fou presa de melangia y fins d'anyoransa. Per
primera vegada pensà, llavors, ab el jove elegant y distingit, del
qual fou requerida d'amors, tant bon punt obri'ls ulls a la vida. Y,
pensant axò, pensà també ab lo molt dolsa que deu ésser la fruïció d'una amor primera, quan l'ànima no es estada ensombrida
per cap desengany, ans colorada ab totes les resplandors d'una aurora esplèndida.
—T'anyores?—feu en Grau ab timidesa.
La núvia, arrosellada, com temerosa d'esser descoberta en sos
pensaments, respongué ab veu baxa:
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— A l contrari; el meu silenci es l'emoció de veure aquestes
belleses.—
Un esguart d'amorosa gratitut esponjà'l cor del home lleig. Y
rbome respirà felis.
De Venècia passaren a Milà, y de Milà a Suissa, atravessant el
Sant Gothard. La travessia negra y duradera pel cor de montanyes
imponents feu anyorar al capità Tamplitut dels mars y la visió
dels horitzons infinits, y ñns una temor vaga s'apoderà del seu
ànim contristar, tal vegada per la circunstancia de que'l vel de la
nit donava a Ies montanyes un aspecte de monstres esgarrifosos.
Trista impressió final pera aquella tarde espléndida, en que'Is nuvis s'eren regalats ab la visió plaenta dels Uacbs de Como y de
Lugano.
La placidesa de la ciutat més límpida de Suïssa, axó es, la bella Lucerna, oferí a la parella amorosa dues jornades de grat repòs.
Una passejada ab vapor en ei llach dels Quatre Cantons fou un
griin motiu de joya pel capità de barco, qui reya satisfet, com si's
trobés dintre una joguina.
Dos jorns després, el gran burgit de París, el trahut imparable
y amenassador de la ciutat mondanal, anunciava ab nuvis que les
hores d'encantament eren finides.
La Florencia, com una donzella qu'ha de plaure al galan, no
tenia prou temps pera empolaynarse. Tranzítant a peu pels boulevards, davant els aparadors luxosos, tota ulls, s'enamorava de
moltes coses que l'amor feya comprar, tan bon punt el desitx
apuntava. Atreta y empesa per l'onada luxosa, per la vida senyorial, amava a córrer ab automóvil pera emporrarse una Visió ràpida de les belleses innombrables, encloses en la ciutat; però, de tot,
lo que més amava, era agensarse, a la vetlla, ab sos millors vestits
y sos millors ornaments y acudir a qualsevol dels fastuosos teatres, hont vessava'l luxo ses més ardides fantasies. Axó que a ella
tant entusiasmava, era, justament, lo que més displavxa y mortificava al pobre espòs.
16
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Pobre mariner de rústegues maneres, còm degué sufrir en
aquell viure fcbrós, sota'l motilo torturador y pesant de Teleganeia, regit per la voluntat d'una dóna, a la qual enlluhernaven els
plaers senyorials y'ls deports aristocràtichs! En els teatres s'adormia, en els passeigs remugava, car a tot'hora, a dreta y a sinistra,
havia de llensar diners a profusió, per cotxes, per compres, per
diversions. La remor dels boulevards céntrichs,als quals, sense saber còm, afluhíen sempre, agudisava la seva nervositat. Y a fi de
jornada, rendit, sens virior de proferir paraula, esguardava Uastimerament la seva enamorada, pera adressarli una súplica tàcita de
fugirne vers un paratge tranquil y placèvol. La Florencia, arrogant, desatengué'l preefa, fins a un dia en que, vensuda, hagué de
baxar el cap.
—Noya,ara siqu'hem de marxar;—feu el capità ab ayre de goig.
-*-Y axó, per què?
—Hem escurat la bossa. Hem gastat més diners aquí, a Paris,
qu'en totes les altres ciutats juntes.—
Davant rnhó tan poderosa, la núvia empaquetà tots els objectes de fantasia que pera ella y, com a presents pera sa familia, havia comprats, aparià l'equipatge; y, vint y quatre hores després de
rodar en l'onada tumultuosa de la gran ciutat, arribà l'amorosa
parella a la calma conventual del poble ignot, a gran satisfacció
del nuvi, a gran recansa de la núvia.
La familia de la Florencia y'ls tripulants del bergantí'ls esperaren en l'estació, brassos oberts. Tots ells s'estranyaren en gran
manera del refinament que la figura tosca del capità havia assolit
—Oy, qu'elegant!
—Us han cambiat com una mitja. Grau!
— Y que grassos que venen! Se coneix que'ls hi ha provat.
—Ala que l'heu feta massa llarga!
—No h i hà pas rés de nou en el barco?
— Q u é vol que hi hagi? Mandra de tants dies de no fer rés.
—Esperant ordres, veliaquí.—
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La Florencia, enrotüada de tots els seus parents, relatava, ab
afició. impressions del viatge, y en Grau, rodejat de mariners,
meni res mirava'l preuat bergantí, anava mormolant:
—Ja l'anyorava, ja l'anyoraval—

En Grau se despullà dels ornaments elegants com d'una disfressa; y ' l seu caràcter, subjugat y estrafet per l'imperí del amor,
recobrà la forma y forsa naturals, al retorn en l'ambient propi, a
la vida de mar, al com ana ment del bergantí.
—Vòs embarcarte am nosa tros?—digué'l capità a la seva esposa.
—Deu me'n guartl Jo que no'm som embarcat may per por
de la mar, voldries que vingués a passar en la mar tant de temps?
—Però be t'hi avenies y fins t'hi engrescaves quan mos vara
prometre!
—Oh!... allò era una tontería.—
El capità, sentint els rahonaments de la muller, quedà tan rialler com abans estava, car la separació fou ja cosa descomptada
per ell, desde l'arribada del viatge de nuvis. No es pas que'n sentis greu pena d'aquexa separació, ben natural entre marins. Fins
experimentava un cert alivi de lliberarse, per un espay de temps,
de les tretes d'amor massa rigoroses y feridores.
Partí la nau, tota enflocada, com una donzella presumida, un
bell jorn d'estiu, en que la mar calma era suaument esflorada y
arrissada pel gargal fresquivol.
Els novells esposos s'abrassaren emocionats, quan la nau comensava a abrivarse al impuls de la favorable ventolina.
L'anhel del capità estava satisfet. A l últim, havia creada una
llar y escampada una afecció en la terra. Una ànima dedicaría a
n'ell sos recorts y ses pregaries. En el viatge, ja no's mantindria
indiferent a les ilusions y temenses dels tripulants; ans al contrari:
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juntat ab ells, ab ells palpitant, sospirarien an37orivols per les persones aymades. Y l'idea de que, al retorn de l'espedició, li seria
anunciat, sens dubte, el fruyt d'amor, el somovia y traquetejava
tant fondament y dolsameut, que la virior pera encararse ab els
perills de mort redoblava, y redoblava l'aptesa en sos afers ie comandant.
Els tripulants del bergantí se'n maravellaven, y, en constant
admiració, deyen:
—L'amor us ha fet més ardit encara.—
Si en Grau, avensant en la mar, vej'a la rosada claror d'un felís pervenir, la seva muller, en cambi, esperimeptava una mescolansa de sentiments y d'inclinacions. D'entuvi, trobà a mancar
l'esclau enamorat, en el cor del qual despòticament manava; però,
després, al viure en el poble al costat de sos pares, com si no fos
emmaridada, senyora d'una llibertat sens mida, afavorerta y festejada, en mitx de la riquesa, per tots aquells qui l'havien ferida en
la dissort, senti en el seu esperit l'inclinació insana de lluhir, endebades, la seva hermosura y elegancia, inclinació qui impulsa a
moltes fembres, inflades d'orgull, a produhir ab més vanitat qift
malicia, una atmósfera d'admiració, ahont elles puguin regnar sobiranament.
Empesa per aquexa dèria folla, acudi a totes les festes qu'en
el poble se celebraren, y que, en aquella ocasió, no foren poques;
y, com que, en les reunions intimes, molts joves la convidaven,
senzillament, a ballar, ella, senzillament, com cosa molt natural
acceptava, perquè ho era molt de balladora.
— T u no ets casada, ni soltera, ni viuda. Axò si qu'es llibertat!—li deyen les amigues, buscantla y afalagantla pera que acomplís el paper de sogra.
En les escursions a fontanes ó a platges, la Florencia—com ja
s'es dit abans—no dexava d'acudirhi. La llar no reclamava d'ella'l
més petit treball. Composta y arranjada la seva persona, la tasca
era finida. Donchs. què havia de fer?
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En aquexes cscursions, tantost s'abrassava ab les tendres damiseles, copsant l'enríolanient de la jovenesa, xerrotejant d'amor,
com marxava ab lentitut greu y venerable al costat de les obeses
mamas, qui parlaven de vulgaritats de la llar.
Fou tan inesperada aquella vida de llibertat en que podia
Uuhir riqueses en vestits, en joyes, com may en sa vida l i era estat possible, y relatar ab delicia, a cada punt, impressions del inesborrable viatge nupcial; era tan platxeríosà aquella vida d'indolencia en que, al mati, al axecarse, una volta empolayhada, ja podia exir al carrer y anar d'una casa a 1 altra y de festa en festa,
produhint admiració; era tot axò tan satisfactori per la seva ànima, que la carta del espòs, anunciant el retorn, l i causà un torbament especial, una inquictut morbosa, qui la feyen enrogir, anch
que fos en soletat.
Després de quatre mesos d'ausencia, arribà'l marit ab l'ilusió
de que l'aymada l i anunciaria la fausta nova, aquella nova que,
en somnis, allí, en el mar gran, el feya tremolejar de joya y l'impulsava a treballar ardidament en previsió del avenir.
Afiguréuvos, donchs, aquell home qui arriba a port ab ànsies de
posar en el front de l'esposa'l bes de la més forta emoció que pugui assaborir l'home en aquest món, y se troba ab que l'ilusió qui
l'animà, ilusió resta; y que, al acte, pervé a conexement de la vida
platxeriosa,com de soltería, menada per la muller durant l'ausencia.
Tal com apareix la bocana d'una caverna al fondres el cortinatge de boyra qui la velava, axis mateix, devant el desengany y
sofriment, aparegué'l caràcter d'en Grau en tota sa cruesa y sa
negror: caràcter fort, habituat a domenyar una tripulació y a sortejar els perills dels elements afollats.
La Florencia, qui d'ell no conexia altres maneres, sinó les d'un
captiu, s'espaordi en igual manera que si veyés transformar un
anyell mansoy en ardit lleó.
—Es dir que m'haig de tancar en un convent tot el temps que
tu siguis fóra?
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—No es pas axò; però jo't somiava retirada, preparant la vinguda del fill.
— Y quina culpa h i tinch jo?
—Es clar que no hi tens cap culpa; però, recèlat, crèume, recélat, el dia que tornis a ballar ab aquexos jovenolís que't deuen
fer l'amor.—
No h i valgueren plors n i paraules pera apay vagar el marit decebut; ans al contrari, quantes més llàgrimes aquest veya, tant més
s'enferestía.
—Sí, plòra ara, que be massa reyes y dansaves, y potser me
traies, mentres jo, animal de mi, m'escarrassava a treballar.—
A prechs de la Florencia, pera calmar l'espòs alienat, intervingueren els pares d'ella, els quals, ab molt bon acert, proposaren
el progecte de que'l capità's jubilés, que be prou havia treballat
en sa vida, y visquessin els esposos en la caseta, vora'l mar. Llavors, ab la convivencia, en Grau veuria, per clar, si l'esposa era ò
no era digna d'estimació.
—Però vosatros us penseu que jo soch un milionari?—feu el
capità, saltant com un esperitat.—Entengueu, que si la meva dóna pot lluhir riqueses es gràcies al meu trebay. Y ademés, que no
penseu ab el dia de demà? Lo únich a fer, ja que han passat coses
que jo ni somiava, es que; la Florencia s'embarqui ab m i . —
Molt plorà la Florencia de que un cambi tant sobtós hagués
de destruhír, en un instant, totes les ilusions de refinada mondanitat. De qué l i servirien, donchs, les riqueses, si li mataven sos
gustos? Per qué la condempnaven a la vida de mar, si a ella'l mar
l'aterrava? Quin goig tindria en el vaxell, enrondada d'homes rústechs y aspres com el seu espòs, per el qual germinava en son cor
una aversió fatal? No semblava un somni que, en els primers passos nupcials, aquella fera fos estada un infant temorench qu'ella
enganyava ab ornaments d'elegancia?
Molt va plorar la pobra; però sos pares, creyent obrar ab rectitut, axis l'aconsellaren;
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—Segueix el marit, conviu ab ell, résa ab ell, y al últim l'estimaràs y potser el dominaràs com en el viatge de nuvis.—
Sots l'influencia de tal consell y de la temor inspirada per la
revolta del espòs, la Florencia se dexà embarcar en el bergantí.
Com un malalt qui sent la mort, s'acomiadava del poble y de
totes les seves afeccions. Ses companyes, veyent el coinens d'una
condempna en el viatge forsat, la planyien y compadien. Y la seva mare, considerant la magnitut del horrible sacrifici, l'abrassava
frenètica, ansiosa d'infondre un valor que no tenia.
En Grau, adonantse de tantes llàgrimes y de tants planys, amorosint la seva ronca veu, però un xich despitat, digué:
—No n'hi hà pas pera espantarse! Qualsevol se pensaria que
¡o soch un esbirro. La Florencia viurà en el barco molt estimada
de tots, perque'l barco, al cap y a la fi, es la nostra casa.—
En l'encatifada popa del millor bot del bergantí, es plassada la
Florencia. L'estol, qui roman en rescollcra, s'agita y se remou,
pera donar senyals de comiat. Llisca'l bot ràpidament vers el bergantí. La Florencia, plorant sens treva, s'entregira pera esguardar
el poble y aquella estolada, compendi de ses afeccions més pures.
Apar una primeesa en captiveri. Els tripulants s'apressen a colocar l'escala reyal, y reben y veneren l'bermosa dama, com si primeesa fos. Tots ells han treballat en polir la nau tota, car la nau,
desde llavors, se converteix en poètica llar, hont han de resoldres
les enigmàtiques amors del rústech capità.

Marejades totes les veles, la nau prouejà'l llaveig fort, qui bufava d'ensà de moltes hores, sens trasses d'amaynar y d apagarse
a posta de sol, com axis sol ocórrer en moltes jornades. La barda
compacta de núvols qui mura va l'horitzó era senyal de que més
aviat refermaria, intensificant, en conseqüència, l'onatge mogut
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qui ja's botia y encrestava gallardament, sense tenir, no obstant
imponent aspecte.
Les ones pataquejaven ab estrèpit l'amura de barí o vent, y alguna cresta escumosa estrellantshi de tant en tant, escampava en
la proa una brillant ruximada; però'l vaxell, caparrejant a cada
ona, guanyava'l barlovent ab molta rapidesa.
La Florencia, abocada a l'orla, tota en llàgrimes, clavant el seu
esguart en el poble, era talment l'imatge d'una captiva desolada.
Les ratxes de vent desnuaven sa hermosa cabellera; l'onatge ardit
esquitxava sa vestimenta blanca, y en la seva faç descomposta barrejaven les llàgrimes y el ruxím llur gotellada; però ella, ferma y
immòvil, no apartava la mirada n i un sol instant del poble qui
anava esborrantse y desaparexent sota'l velarí capvespral.
Com el mareig la vences y atuhis, son espòs l'emportà, a pes
de brassos, vers la cambra, adalerantse en cercar tots els adjutorís
que trobar podia, en be de la seva aymada esposa.
Difícil es comportar en ocasions de tristesa, les moxaynes y
afalachs d'aquell qui n'es causa. La Florencia, a prechs y compliments de son espòs, responia sempre ab axutesa y displicencia, y,
anyoradissa y malincònica, sempre sofrint, passà molts dies reclosa en la cambra remenuda, fins a un jorn de calma y de salut en
que, sorgint del antre opressor, va trobarse en mitx d'un desert
lluminós, hont la claror rairotejava. En la solitut gloriosa, en
aquella atmósfera argentada, els ulls de la Florencia lluhiren ab
l'expressió del qui frueix una emoció novella, y en son encantament fora romasa llarga estona, si d'ell no l'haguessin arrencada
els crits joyosos de la tripulació.
—Alabat sia Deu, que ja tenim sa capitana curada!
— A la bon'horal
—Tots vos any oràvem y en patíem molt.
'—Ara ja no's marejarà més.
—Voleu dir?—feya ella.
—Deu tenir una ganal fa, senyora?—preguntà en Valeri/l cuy-
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nerï—Y que m'ha fet patir! Jo vinga a escarrassarme cada dia a
fer es menjars que més l i agraden, perquè jo ja ho som preguntat
a n'en Grau, ífa capità?... y es primer dia que vostè era aquí, vaig
fer un suquet de saupes ab quatre trumfes, qu'ab prou feynes en
van dexar per m i aquets golafres. Quines saupes!
—Saupes ray! Que no sabs la dita, Valeri?: dóna y saupa tot
l'any se paupa.—
Volgué en Grau qu'en el sopar s'ajustés tota la tripulació entorn la taula, com gran familia, y oferí pera postres dues ampolles
de vi ranci.
— L i agrada l'arrós, senyora?—feu en Valeri.
—Ja ho crech.
—Ah, dós... ja me sabrà dir si n'ha menjat may d'arròs tan bo
com el que jo faig.—
L'arròs fou bo de veres. La Florencia menjà ab gust y llohà
molt l'habilitat y ciencia del cuyner, a lo que aquest, empeguit y
roig d'emoció, respongué:
—Oh, sí, lo qu'es per xò, no hi hà pas ningú, que'm passi la
mà per la cara.
—Qui'n vol més?
—Ams a mí que soch palangré;—feu un, allargant cl plat.
— Y dolsos en sabeu fer, Valeri?—preguntà la capitana.
—No senyora. M'agrada mòlt es lleminch, però de confiter
no'n som après may.
—Dós, demà farèm un pa de pessich. ¿Us agrada?
—Mare de Deu, ja ho crech!
—Ens agrada molt; però'm penso que, qui més qui menos, ja
ningú's recorda del gust que té.
—Y vostè sab fer pans de pessich? Renoy qu'irèm bel—esclamà en Liri, el noy de bordo.
—Burro, més que burro! potser si't penses que mcnjarèm pa
de pessich cada dia.—
L'encongimeut dels mariners, qui, a la primeria del apat pres"7
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ta va a la festa un ayre de fredor, desaparegué a mesura que la Florencia parlà. Ella donà ales a aquells esperits abatuts; en tal guisa,
que a l'hora dels postres, tots els comensals esteriorisaren ab dites
y acudits el sanitós engrescament de que eren amarats, y rivalisaren tots elis en agradar y complaure la capitana.
La presencia d'una dóna en el vaxell desfeya la monotonia de
la navegació. Ademes, com que la dóna aquella hi fou emmenada
contra son voler, y , per singularitats de la vida, en la nau matexa
havia de brillar la pau ó ressonar la mort de les seves amors, tots
els mariners, per poch curiosos que poguessin ésser, estaven pendents de les mirades dels esposos, axis com també de llurs paraules y actituts.
En el sopar, que fou, com ja se sab, cl primer aplech dels tripulants del bergantí, rés conegueren els mariners de la lluyta anímica dels novells esposos, car abdós se tractaren molt amablement, fins ab certa me los i tat amorosa: ell esforsantse en endevinar
y atendre allò de que sa esposa podia haver menester, y aquesta,
somrient sempre agrahida a la benevolensa del capità.
La festa closa y el sol ja post, els mariners baxaren al sollau
pera descansar; y, freturosos tots de cambiar impressions de lo que
ab tanta forsa'ls intrigava, axis parlaren:
—Que juguem a nyaus? O es cordill es tòrt ó sa paret fa pioxal Jo'm pensava veure cares llargues y... redeconxus, que cortesies!
—Dòs perquè ho sàpigues, quan ella era al llit, no s'cnrahon^ven pas gayre be.
—Tan mateix se l'ha triada un xich massa tendra!
— Y guapa! Jo poch e la conexia.
—Es un disbarat aqueix casament! Que no ho veyeu que semblen pare y filla?—barbotejà'l pilot, jove molt presumit, qui's delia internament de no haver conegut soltera la Florencia.
— Y què sabs tu d'aquestes coses?—feu l'avi Paradís, el qual,
ab sa bonhomia ingénita, s'inclinava sempre al optimisme.—Tot
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axò quc's diu... al cap y a la fi no es més que una diferencia de
gustos.—
L'ensendemà, de bon mati, la Florencia, tota gojosa de sentirse ben curada del mareig, trapejà per coberta y pel sollau ab ayres
de mestressa. A impulsos de la seva condícia, requissava calaxos
y furategava armaris, considerant, en son examen la magnitut de
la tasca a empendre pera netejar la cristalleria y sorgir un munt
de roba blanca.
Ans de llensar.se adalitada al agobiós treball de poliment, volgué presentar l'ofrena promesa als seus servents. Va fer ab molt
d'art y trassa un pa de pessich daurat y estufat, a la vista del qual
ensalivaren de cobejansa tots els mariners.
Veusaqui, donchs, que en mitx d'alegria molta, el capità, solemnement, enfonzà'l ganivet en la pasta daurada. Y quina rabia
en ell y quina sorpresa en tots, quan l'csgratinyament del ganivet
en el plat denotà que unes mans traydores havien buydat el pa,
dexantne sols la capa externa y visible! En Grau, sens dir mot,
s'axecà, y, atansantse a n'en Liri, qui, justament s'era ajupit en
aquell instant pera cullir un toballó, dexà caure sobre ell sa pesanta mà de ferro, ab tanta braó y forsa, que la Florencia, escruxida,
etzivà un aliret agudissim.
—Grau, per l'amor de Deu, no siguis axis!—
En Liri, qui, sens dubte ja preveya y temia la turbonada,
arrencà a fúger, tant com pogué. El capità'l segui enfurismat.
—Ja irà be!
—No tindrà pas fret ni rampa en Liri!
—Ja'l tindrà de mal pahir es pa de pessich!—
La Florencia, atribulada, volgué apaybngar la quimera del capità; però aquest, de manera crua y displicent, la rebutjà ab aquestos mots:
—No't fiquis ab lo que no't demanen.—
Però bastà la curta demora pera qu'en Liri, com un simi, se

132

VIATGES D AMOR

fos enfilat trinquet amunt, fins a la cofa. Axò'l salvà, però no salvà la Florencia del següent insult:
—Si un atra vegada torna a passar una cosa semblant, les bofetades qu'havia de rebre en Liri les reberàs tu.—
El capità desaparegué. En Cruanyes, el pilot, qui's dolía internament de no haver conegut soltera la Florencia, somrigué ab
sorna y s* atreví a remugar:
—Son procediments de l'Edat Mitja.—
A lo que Tavi Paradis, respongué al acte, com si ja d'estona
endevinés la pensada del jove presumit:
—Ben fet que fa! Estaríem ben apanyats, com h i hà món, si a
bordo no hi hagués disciplina.—Y, apropantse a la Florencia, qui
romania plorícosa y encantada, li digué ab veu baxa, molt amablement:
—Capitana, escoltéu un consey de vey: les dònes no servexen
pera manar, y menos a bordo. Dexèu fer es vostro espòs, qu'ell en
sab molt.—
Les paraules del vell esvaniren la torbadora indecisió de l'ànima de la Florencia, perquè, pochs instants després, la capitana, escorreguda y cap-baxa, demanava perdó a son espòs.
Passà una tongada de singladures de bonansa. El «Tritó»—que
axis era anomenat el bergantí per l'enorme figura qui capsava'l
tallamar—navegava encar en les aygues blaves del Mediterrani;
però, de seguir la mar plana y favorable'l vent, embocaría prompte l'estret de Gibraltar y s'abocaria al imposant Atlàntich.
La Florencia comensava a interessarse y a instruhirse en la
nomenclatura de caps, arbres, veles y vergues, es a dir, tota la
màquina complicada y fina que, tant a la segura, havien de conéxer y dominar els mariners.
En certa ocasió en que, endegant la cambra, escorcollava tots
els calaxos, va trobar quintants, compassos de bitácora y azimutals, taules de logaritmes y llibres de trigonometría y astronomía.
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Enrogi de vergonya, perquè aquells obgectcs, qui no oferien cap
misteri a n'en Grau, acusan tia de soperbia, l i deyen, per clar, que
l'intelecte del seu espòs era enriquit ab tresors cienüfichs.
Quan ja en TAtlàntich, sota la llum refulgenta del sol ò Targentada celistia dels estels, el capità's valia dels instruments de
reflexió pera conéxer el punt del món hont se trobava'l vaxell, y
trassar, després, el derroter, la Florencia l'esguardava rendida y
enhartada, talment com si fos captiva d'una potestat màgica.
S'encertava, una vegada, a mirar axis, quan, de cop, el capità,
agafantla pel bras galanament, ab tendresa inusitada mormolà:
—No t'agrada més viatjar en aquest Occeà de llum que no
pas en un caxò de tren?—
Els ulls brillants s'obrien ab delicia a l'immensitat.
—Se ra'oprimex el cor sempre que penso ab el pas de Sant
Gothard. Quina tortura! Digues, no es allò un infern y no es
un cel lo que veus ara? Aqui es el regne de la claror, <veus? la
llum s'allarga fins al infinit sense una ratlla ni un'ombra que l'enteli.—
La Florencia no era pas estada orba a la poesia y hermosura
d'aquell desert lluminós; però, fondament sorpresa de la passió ab
que parlava'l seu marit, digué;
—Oh, si... ara es esplénditl... la mar tan llisa y ' l bergantí lliscantin lleugerament. Oh, si sempre fos axis! Però, y'ls temporals?
—Temporals! Jo ja voldria que vinguessin.—
A lo qual l'esposa, molt sorpresa y contorbada, replicà:
—Ara si que veig que m'has embarcat per ferme patir.—
Si de massa cogitar, la Florencia devenía anyoradissa, ja cuydaven ab apressament tots els mariners d'alentarla y d'enjoyarla.
En Jepet, molt amant de canturies, acompanyantse ab la guitarra, esgranava tot el repertori de cansons joyoses.
—Aquest també's vol Uuhir, capitana,—proferia en Valeri.—
Oh, y'n feya de dies qu'ensajava!
—Que no sabeu, capitana, lo que l i va passar a n'en Jepet?
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Dòs, se pensava tenir veu de tenor y resulta que la té dc baix.
— A h , sí! En es coro*s va posar as cap y va haver d'anar a sa
cua.—
Si no era en Jepet ab ses cansons el qui desfeya la malinconía
de la capitana, era Tavi Paradís ab ses converses, ò també en
Cruanj^es ab son aplcch de llibres noveleschs y de molt grata lectura que oferia ab cert especial deix de persona enamorada.
L'avi Paradís relatava ab tanta gracia y guardava en sa fidel
memoria tantes belles coses pera relatar, que la Florencia, se maravellava sempre de que fluís d'aquella boca rústega una verbagalia tan brillant y pintoresca. Y cosa ben singular a observar era
qu'en tots els seus relats denotava la gran admiració que pel capità sentia. Segons ell, no hi havia en tot el món un capità de tant
valor y ciencia com en Grau Lloret.
Un jorn, assegut vora'l pal dc la major, al socayre del vent,
cosía una rellinga. La Florencia, asseguda en tamburet y recalcada en aqueix pal, havia dexat caure obert en sa falda'l llibre que
llegia.
—Potser encara, capitana, no sabeu una intrepidesa de's vostro valent marit. No us la som pas may contada la facècia de San
Juan de Puerto Rico?
—Nó, no'n sé pas rés.
—Dós, encara no sabeu que sou casada ab l'home més forsut
que jo conegui.—
La Florencia, dexant de llegir, escoltà molt atentament.
—Veusaqui, dòs, qu'en el port de S. Juan de Puerto Rico,
quan estàvem a punt de sarpar àncores, comparegueren a bordo
dos francesos a demanar passatge franch... dos pillets, ¿sabeu? que
havien flayrat que's capità portava molts diners. Quan en Grau
els hi va dir que no podia ésser de cap manera y que havien de
baxar desseguida, ¿qué fan es murris?, agafen es vostro marit un
pe's coll y l'atre pe's brassos, per'espantarlo; però en mal jas anaven a cercar sa paya. Es vostro home se'n desempellega d'una es-
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trebada, y, arborant, ara Tun y després Tatre, com dues titelles, ò
com si volgués menjar dos carquinyolis,... puf, a Taygua tots dos.
—Els va tirar en mar?
—Cosa d'una exhalado. Quan nosatros vam acudirhi, es lladres ja feya estona qu'eren en remuy.
—Y's varen negar?—feu la Florencia, esferehida.
—Qué vol! Es lladres saben de nadar, per desgracia. Que
me'n dieu d'axò? Ja hi pot haver qualsevol baraya a bordo, en
comparexent es capità, tot acabat. Es un brau! Pobre Liri! A mi
devcgades també'm fa llàstima, perquè valdria més un tiro que no
pas una bofetada de's vostre marit.—
Devia haver retret espressament l'avi Paradís la facècia csplicada, pera donar curs y exida a les negres temenses que, d'ensà
d'alguns dies l'anguniaven; perquè, al cap de poca estona, quan
després de molt mirar, fou convensut de que ningú per l'encontorn corria, barbotejà ab veu baxa:
—Escoltéu, capitana: en Cruanyes us fa l'amor?—
La capitana, com si en aquell jorn atzarós, hagués atalayat, tot
d'una, un perill de mort, proferí aterrada:
—Nó. Qui gosa a dir semblant cosa?
—Ja m'ho pensava; però no'm som pogut estar de dirho.
—Dòs, no dexa d'esser un gran atreviment—També teniu rahó, y us demano que'm perdoneu. Però si
poguéssim veure tots es dintres de ses persones! Permetéume que
us ho espliqui: en Cruanyes es un orgullós, un presumit, que's
creu que totes les dònes s'enamoren d'ell. Jo l i som sentit a dir,
més d'una vegada, que's vostro casament, capitana, es un casament desgraciat; y lo certus es que, desde que vos sou a bordo,
ell s'empolayna sempre. Ara ab axò de's llibres, qui sab lo que's
pensa! Creyèume, anéuhi ab compte, perquè si l'amo hagués esment de que's pilot vos galanteja, hi hauria a bordo un ball de
companys que no us ho podeu pas pensar. Jo us aviso, perque conech el gènit d'en Grau.—
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La capitana, anorriada per la senyal preventiva de perills ignots y de passions recòndites, no dexà d'atribuhir, en part, aquell
extemporani consell a Tenveja ò malavolensa qui bullia en Tespcrit de la tripulació, car de tots els mariners havia sentides critiques de llurs companys, fins al punt de compendre quan difícil
era pera son espòs aguantar en equilibri y disciplina l'esquitx d'humanitat que a son comanament tenia.
Ab la valentia y brahó del marit si que hi va creure la Florencia, y d'axó fins ne senti esgarrifanses, com si fos emmaridada ab
un gegant fréstech.
Volgué l'etzar qu'en el mateix dia de la confidencia del vell
mariner, després d'un sopar molt fcstós, se trobessin en solctat la
Florencia y el pilot.
—Però V . ha viscut sempre en cl poble?
—Tota la vida.
—Axò si qu'es estranyi Jo vaig passarhi un estiu y no la vaig
veure enlloch.
—Vivia molt retreta aleshores.
—Jo no puch compendre com V, se decidís a embarcarse!
—Sí, per forsal—feu la dóna ingènua y espontàniament.
—Es horrible que V . hagi de sofrir les penalitats d'un llarch
viatge en bergantí.—
Un crit de comanda ressonà itnponentment en tot el vaxell.
En Cruanyes corregué a proa. Tota la tripulació, com ferida sobtosament, trapejava y treballava, ardorosa y deshexida, cassant y
aferrant veles, trincant ab guardins portalons y escotelles, y antagallant la vela quadrada pera poder capejar. El carés del temps
era del tot maligne. El bastiment socollava, com una despulla flotant. El cabrilleig del mar y una gotellada grossa y espessa anunciaven que'l xubasch arquejat, qui avensava imponentment, menaria una ventada forta. En efecte: quant més s'espessehia'l xàfech, tant més violentes y dures eren les fugades de vent.
Quin espectacle! En mitx de la foscor y del enrenou afollat,
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entre cordatges, sobre vergues, s'enfilaven, devallaven, fugien
lesfiguresdels mariners com ombres fantàstiques.
La Florencia xisclà esparveradament; però, al instant, va sentirse presa d'uns brassos forts y amanyagada de paraules dolses.
—No t'espantis, esposa meva, jo't salvaré.—
Eren feble consol les paraules del espòs, malgrat ésser molt
fermes, car l'ànima de la Florencia no s'era may encarada ab la
mort.
—No gosis pas a pujar a coberta, perquè, aleshores, no respondí de lo que't pugui passar;—digué en Grau ab veu enérgica.
Y, sens afegir mot, encaputxantse'l vestit d'aygua, desaparegué.
[Quina duresa a sufrir pera la pobra dóna, abandonada a la
soletat en la cambra fosca, ignorant la sòrt de la lluyta contra'ls
elements en follia!
L'aygua, que no podien engolir els imbornals, banyava tota
la coberta, regantellant, a xòrrechs, a cada balanceig y capbussada
de la nau. La liuyta era de resistencia. Barráis de moment en
l'ample camp tots els camins, la nau havia de capejar el vent y
probar de sostenirse y defensarse en el seu punt; no en altra manera sinó com un castell en el qual un esbart de Uuytadors
se defensen, a ultransa, deis poderosos exercits de que's veuen
circondats.
Erms de sorpresa restaven tots els tripulants al atalayar en
mitx de les tenebres la cara rienta y joyosa del capità. Tal com
un pelegrí, qui assolint el terme de son romiatge somriu de
goig, axis mateix el capità del bergantí somreya al veure com la
mar s'esbadellava en pregons abismes y reexía y s'inflava fins a
formar altes montanyes; somreya en el perill basardós, en el perill de mort, no sois perqué la seva aptesa a governar l i prestés la
confiansa de salvació, ans be per realisarse llavors el seu anhel,
molt temps hà cobejat.
Bo y atent a embestir l'onatge com se devia, anava pensant:
18
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—Sofréix ara, esposa meuay ja ho vuy que sofrcxis, perquc
axis coneguis els meus sofriments passats, mentres tu't rabejaves
en la festosa vida, entre galans afeminats. En aquest lloch voldria
veure aquells homes de saló, figurins d'elegancia, cossos dc sucre, que viuen engatlardits y vanitosos, com si del món fossin
reys. Prou t'afalagava la melodia de les paraules amoroses; però
de rés te servirien ara aquells homes empeguits en aquesta lluyta
de mort ó vida. La mar engoliria seguidament les vostres magarrufes y galanies. Compara aquells nyicris elegants ab l'home ab
qui ets casada y quc*t salvarà.—
Com el vent refermés molt, en Grau, temerós de sofrir averies, comanà la deriva pera córrer el temporal. Ràpidament, mentres uns apagaven la vela quadrada, altres issaven la trínqueta. Al
virar, malgrat la Uestesa ab que fou practicada la maniobra.'1 vaxell semblà enfonzarse en l'abim, perquè les ones l'abordaren y
assaltaren ab tota llur forsa y estrèpit; però al atènyer el vent les
dotze quartes, una volta marejada la gavia, la nau, embravida,
afuada, corregué vertiginosament, ara encrestantse en el llom de
les ones, ara devallant cap al abisme en les depressions esgarrifoses.
A bordo les impressions del dolor son molt més intenses qu'a
terra. Be pogué apreciarho la Filomena en la nit llòbrega: escabellada, groga, estemordída, tantots resava y prometia ofrenes, com
plorava amargament; en manera que'l seu dolor no tenia'l més
petit alivi.
Mentres ei vaxell navegà cenyit, la pobra dóna restà en la
cambra, obehint axis la comanda de son espòs; però, en Tafrós
instant de la virada, quan el vaxell se decantà sots l'escomesa del
onatge y en la coberta bramularen, a cop, sinistrament, les veus
rogalloses dels mariners, la Florencia, en actitut folla, empesa per
l'ardent desitx de salvació, se precipità a coberta.
El xàfech era passat.
—Hont aneu, desgraciada?—exclamà la veu d'en Paradís.—Us
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heu espantada, no fà? No ha estat rés. Hem virat per córrer es
temporal. Enlloch cstarèu millor qu'en es vostro racés. Y no heu
pàs d'espantarvos, capitana, que's vostro marit ja sab hont té la
nià dreta, y es bergantí es molt manerósl
—Hont es en Grau?—feu la capitana, revinguda del surt, ab
avidesa de contemplar l'espòs.
Pera no trampalejar, tal era'l balanceig, hagué de sostenirse en
el bras del vell mariner; però aquest mormolà incontinenti
—Ay, fietal Es meus puntals ja's comensen a corcarl Agaféuse
a n'aquest cap y no tingueu por. El veyeu es vostro marit?—
En Tayre negre y espès qui embolcallava'l bergantí, sols atalayà la Florencia la brillantor dels escumalls, talment com s'atalaya en fosca nit l'argent de les estrelles; però, a còpia de mirar,
anà descobrint en la foscor pals y cordatges, y al últim, la figura
del espòs, alta, ferma, arrogant, ab tot el relleu qu'a la seva personalitat prestava l'ambient de Iluyta.
Llavors, per primera volta, aparegué a la Florencia l'ànima del
seu company, y aparegué maravellosa y resplandenta, com totes
les ànimes dels salvadors, fent néxer en el cor femenil l'amor que
ella creya impossible.
Oh, sil En mitx del terratrèmol de la tempesta, ella comprengué la fonda cobejansa d'amor que devia sentir l'home solitari;
ella comprengué'l sacrifici del nuvi, dexant estrafer la seva ànima;
ella comprengué l'ilusió inefable del home errant en tenir un fill
pera estimar.
Arriscantse a xopollejar en la coberta, s'esmunyí, trebutxant,
fins a llensarse als brassos del espòs ab tot el rendiment d'enamorada.
Amaynat el vent, ablanit el mar, quan la cortina de bromes
espessa y aplomada s'esquexà, fent reaparéxer l'atzur brillant, en
el bergantí tempestejat tot clamava de joya. Les veles totes, regalant ayga, foren desplegades; els gallerets, issats.
.—Valeri, vuy que'ns fassis es millor dinar que puguis fer.
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-Però, capità, y de que voléu que'l fassi es bon dinar? Sense
peix, haurà d'esser minestral—
Molt se regalaren els tripulants en aquell jorn de bonansa.
Cantà en Jepet, contà en Paradís coses de sa jovenesa, volaren
acudits, ressonaren rialles. Però tots ells, celebrant el retorn de la
calma, havien esment y conciencia de que estaven celebrant on
succés que no podia exteriorisarse, axò es, les amoroses esposallas
del capità y la capitana.

Quatre mesos després, en el mati d'un jorn clarissim, el bergantí arribava al poble.
A terra, un escamot de gent arborava'ls brassos, anyorivols de
moxaynes. En ell, els pares de la Florencia esperaven frissosos y
ab temensa la revelació del gran sacrifici.
Mes llur temensa fou prompte esvanida.
Mentres els mariners abrassaven ab deliri les persones aymades, la Florencia, amarada de felicitat, balbecejant d'emoció, entre
alirets de joya y dolses llàgrimes, anuncià a sos pares l'infantament del fill del mar.

PRIMER ACCÈSSIT A LA COPA

Entréis dos mons
Bxutor

Un treboli arremolinà la fullaca rossa: li feu modular gemechs
galvànichs, Tengcgi en l'ayre ab rodament vertical, la rebaté sobre l'arbreda y l'abandonà xiulant. En l'ayre voleyava qualque
fulla ab moviments orbs, com una coa-rotja malmesa cercant redós dins la desolació de les oliveres.
Per l'espay suraven niguls endolats de morador lluminica y
de morador mate.
Dins la fredor vespertina de la derrería del autumne, el dia badallava Uangorosament ab badall ample, indefinit, de pal-lor verdosa de bronzo vell, com gola de l'eternitat oberta allà-d'-allà la
Serra per Testrem ponenti de la vall de Superna.
El campanar cantava. Dins el gemech del vent, dins la solitut
de la Serra, planyia per un defunt. Cantava un cant sense ritme,
un cant de singlots plé de monotonies y d'irregularitats folles, un
cant d'ultra tomba qui s'espandia funebrosament per la vall encalsant el moment qui llenega y fuig.
El Fosser encengué la pipa. Xuclà ab magnifica indiferencia y
se penjà la taleca a respal-la. De derrera la porta prengué la clau
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del cementiri, tota rovellosa, ab penjant de suro a una baula de
Handera; la se ficà dins la colga dels calsons y partí a esperar... el
defunt.
Feya trenta nou anys qu'era fosser, l'enamorat oficial de la
Mort a la que havia sacrificades afeccions y esperanses. Era exut,
escardelench, com format de brancons de figuera: tranzició erràtica entre'ls dos rnons, d'estremitats sarmentoses y llabis gruxats.
Les oliveres capetjaven ab tremolor xaruca; la fullaca dansava boja arrossegada pel vent ab xerroteig de cañaveres. Na Fàiïma ( i ) y m*Beuçana ( 2 ) s'abossaven dins l'ombra crexent, sostreguentse al esguart gelós del vell Galatzò (3).
El Fosser caminava com un sonàmhul, com una cosa errant,
com una molécula esbarríada dins el ñu 111 del temps.
El cami s'allargava en un estirament de tigre per la pendent
ràpida. La vall s'esbrancava en dues rames, una tirant a Ponent,
l'altra a Mitjorn. Pel fons corria la Riera voretjada de platers. Sobre11 cap pedreny de Galatzó guaytava tot indecis l'estel dels pastors. El cami girava en rodó com un revinclament de serp enfonyantse dins un replech de la inontanya, y allà, dins la pau de la
Serra, al cayre d'un barranch, enfront del Plà infinit, reposava el
cementiri, circuit d'alzinar.
Dins l'ayre flotaven bolves del cant sense ritme esquinsat pel
vent.
El Fosser obri'l retxat dexant la clau al pany. S'assegué a n'el
grahó d'una tomba; s'afonà en un capficament balder, de passivitat casi morta.
Els cipressos suspiraven torturats d'epilepsia, cl suro de la clau
dansava ab follies de febre.
La fredor del serení llepà'l cuyro del vell ab llefiscositat de
reptil. Tengué una vaga sensació de fret, y d'eyma anà a cullir un
(1) (2)
())

Montanyes.

P u i g qui domina tota la serra ponentina de Mallorca.
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manat d'herba seca vorctjant les tombes. Li cali foch ab esca. D'un
recó aplegà estelles de bahul dcscntcrradcs durant l'any, les posà a
n'cl foch, y s'assegué de bell nou. La fumassa y la vermellor el
drcuhíen com un deu salvatge de tenebra. En torn fluïa pudor
d'ossos cremats, holocausto d'odors macabres.
Vegé'I passat tot tèrbol reflectit dins sa memoria com un flum
de boyra morta qui colava per la vall fins al barranch y s'esvahia
dins la glotonía del temps; y sobre aquella llisor colombrava
llany-lluny la imatge d'una dóna estimada qui'l rebutjà y la d'un
home odiat qui la se feu seva. Escupit de la vida, s'endressà a la
mort fentse fosser, y d'allavors ensà morava a una barraca entre la
vila y el cementiri, bandetjat de les dues parts, mort pels vins y
viu pels morts, moneda refuada qui rodolaria fins a pérdrese dins
les entranyes sempre àvides de la mare terra, glech de boyra qui
llenega per la cresta de la Serra, arrossegada pel vent fins a fóndrese dins l'espay sense fites. Però aquelles coses ja eren passades.
Ella, Deu sab quant hà que ja era consumida. Quan la soterrava,—
par que fos ahirl—li havia donada una besada piedosa a n'cl front,
y son glas havia convertits en cendra aquells calius de sa jovenevencsa. /://. Venemick, la causa de sa vida morta, al punt arribaria
a tríbutarli vassallatge.
Aquesta idea se remogué tota indecisa dins l'esporgim de sa
pensa atrofiada. Un sentiment de venjansa, vagarós, com si fos
d'altri, estremí lleument la Uisor de boyra y una rialla galvánica
vagà sobre sos Uabis formant fexos de rues qui s'amagaven dins
les caxeres sens alterar la seriositat empedrehida dels altres músculs facials.
En sèch son riure s'estingi. Del foch exia una pudor entabenadora. Sa mirada grisa y mate cercà els óssos socarrats, els dits rigits com unes tenalles furetetjaren dins la flama y'n tragué una
barran ien ta ennegrida y fum et jan t que liensà enfora ab absoluta
indiferencia. Carregà la pipa.
L'alzinar remoretjava resant absoltes perpètues; cl cel suanya-
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va gotes de llum. Dins i'ayre encara flotaven bol ves del cant sense ritme esquexat pel vent.
Per l'estretor desolada del cami del cementiri basava raconspanyada mortuoría9 lassa, com una caravana nòmada dins un desert de tenebra. Dins fanolets d'arranjar bestiar h i titil·laven pampellotes de llum. Sa claror frévol ab prou penes filtrava l'entelament dels vidres; Tombra de les arestes vacil·lava pe'n terra ab
balanceig: de taranta adormíssada. La foscor de la vall entenebrida
de boscatge ofegava les petjades fentles sigiloses com si volguéssen sorpendre la eternitat.
La veu rogallosa del capdavanter clamava piedosament: *Pan
nosire qui estau en h cd...» y la pregaria evangélica, única sabuda
y mitx compresa per aquelles inteligencies just embastades, s'envolava part d'allà la tenebra, insinuant, alcansadora de clemencia:
«... perdonàunos les nostres culpes,.,*
Dins el ramat volatetjaven aucells esporuguits. Sobre'] fons de
celistia s'esboyraven les carenes de la Serra. Vers el Mitjorn s'hi
endevinava'l Plà enagat de fosforescències hiperbòries. EI vent
broma dins el barrancb, el bosch suspira va:
«... se fossa la vostra voluntat axi en la terra com se f a en lo ceL*
Les barreres del Camp dels morts eren obertes de bat-en-bat,
com una boca de vas, sobre la fosca paorosa. E l suro de la clau
vogava esperitadament.
L'acompanyada entrà. El foguero s'era estingit: un buf de
vent espolsà la cendra, y la cali vera pipelletjà dins la negror nocturna com un gran ull apocaliptich. No veyen negú.
El Fosser ajupit, abrassantse'ls genolls ab una doble cadena d'òssos saldada per les mans entretexides, s'era condormit beatament.
—Hey, vos!—
No l i sabien el nom: p'entura no'n tenia!
De baix d'un ciprés se desplegà la silueta esquàlida articulantse com una visió ezequiélica.
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—Que ja es aquí? Dúylom a n'es depòsit.—
Les fulles criquetjaven sota la trepitjadissa.
Posaren la caxa en terra. Els fanals il·luminaven 1*estancia amixant pelleringos de fosca. Un portava oli: buydà l'ampolla dins el
llantió y encengué'l blé qui crepità fadigosament.
—Que no Theu tengut mal de duif—
Era una pregunta de ritualisme oficiós que ni per tafaneria fe*
va llambretjar la mirada gratallosa del Fosser.
—Pxl A ml'ximateix m'ha fet suar.
—Per portar un cadavre conforme, heu de caminà'acompassadament y heu de mudà'l mateix peu tots a la una, com es soldats; perquè si no vos aveniu, un ò s'altre passa pena y es mort
se malmena.—
Sa veu era exuta, d'articulacions geomètriques.
Tots s'eren arremolinats en torn de la caxa. El Fosser s'acalà
y destapà'l cadavre. Els acompanyants se descubriren silenciosament ab posat solemnial.
El vell se redressà poch-a-poch. Sa figura par que s'espandis
en tevelles tenebroses qui's plegaven com ales de rata-pinyada encobehint els espectadors de fredor d'ultra-tomba. Se tragué'l capell
ab lentitut magestàtica, servantlo enlayre sobre sa testa de blancor bruta qui s'esfumava dins l'ombra. Embullats ab sos cabells
guaytaven brins de palla, perduts Deu sab de quant ensà.
Sos llabis gruxats barbolletjaren un Parc-nostre. «... perdotutlinos les nostres culpes axi com nosaltres perdonant als nostres deutors.,.*
Aytals paraules l'impressionaren estranyament, com una fórmula de conjur nou. Afegí:
—Bon repòs y bon remey li dó Deu. Amen!—
El capell impermeable de suarda se tibà com una llosa sobre
sa testa el temps que pronunciava ab senzillesa macabra la seva
fiase ritual de possessorí:
—Ja es meu!—
Rés l i obgeotaren.
19
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Els acompanyants prengueren portal ab lentitut silenciosa. Fóra del cementiri, parlaren del temps.
Els fanals dibuxaven p'en terra el vogament irregular de les
tarantes adormissades.
El Fosser d'eyma visurà l'estancia. Tot era normal. Per la teginada sentí corredissa de rates:—«Rés!»—Mirà el llantió. Part
damunt sa testa l i semblà veure fugir una ombra:—«P'entura
un'òliva ò una rata-pinyada. Mal averany!»—Alsà el cap. De front,
un quadro del St. Crist cubría cl pany de paret, y sense voler la
vista grisa del vell se posà fita en la imatge divina. No vegé cap
ombra, anch que sentís volatetjar la d'aquelles paraules que suara
li semblaven estranyes: «...perdonàunos ks nostres culpes,,.'» May hi
havia parat esment pronunciantlcs no més de-cor.
Ran d'ell tenia Vinimich, Ja feya temps, des qu'ell, el Fosser,
era emigrat del món, no'l tenia per tal, car no pensava en ell; però feya una estona sentia reviscolar l'odi antích com una brulla
estemporania llecorada de fems y podridura y humitats tardanes.
—«Ja es meul»—havia dit ab un pich de fruició, y ara pensava
en la venjansa assolida, en la revenja de viure més qu'ell, de soterrarlo, de trepitjar la terra flonja qui'l cubriría...
Dexà el cadavre acondiciona! y sortí del depòsit.
D'un recó del cementiri, el més arredossat y humit, brollaven
fochs-follets, blau-verdosos, florescencia xaruca de la podridura
humana, qui malmesos pel regolf del vent se bellugaven y's morien. Qualcun en els moments de calma s'enfilava a n'els cipressos y fugia per la cuculla com gemech de llum.
EU vell se posà a siular la Balanguera, per que si, sense respondre a una emoció ni a un sentiment concrets; però el siulet, al
pérdrese dins la remor del brancàm, reconcentrava en sí totes les
malenconies y tristors humanes: gemechs de desterro, amargor
de llàgrimes, solituts d'orfe, suspirs de dolor, abandonament de
bort, desesperacions d'atribulat, y la tonada estranya feya bullir
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l'emulsió infinita de totes aquexes misèries singlotant dins la furia
del vent ab lo singlot de l'arbreda malmesa.
Al pany, el suro ballava sens aturall. El Fosser rodà clau, la
qual giscà estrídosament.
Eren les nou tocades.
Sobre un rissament d'estratificacions de nacre, emergia la lluna, casi plena, emmortallada de calitja, com una testa de pal-lor
cadavérica. Surava itnmòvil dins la solitut, vers la buydor incommensurable, de fredors blavisses.
A n'el cayre del barranch el Fosser se returà fitorant la planura, el més enllà de la Serra, hont covava lo desconegut, cap hont
tendia tot l'anhel del pobre vell. Insensiblement cessà de siular,
ullprès per l'enigma de la llunyania esborrada anegada de polsim
de sofre.
Su baix se badava'l barranch com un tall-dc-fret de la Serra,
ab sos grans llabis de pedra—un clar y un fosch—tot crivellats,
ab 11 ori Jura de vegetació selvatge. Sa roca trencada s'amollava en
un abisament de ruina, y a baix s'endolsia en llit de còdols y pedruscada, esmicaments de la roca, formant blan mátelas de seregalls. Pel fons s'escorria un'ombra de nigul com una gran au sigilosa.
La silueta del Fosser s'arborava en el cayre del abisme progectant derrera ell una llarga ombra vaporosa. El vent regolfava sordament dins el barranch assaltant la roca.
EI vell era romàs ensensat. Sa vista era més grisa y més freda,
com si allavors s'omplis de tota la fredor de sa vida, de tota la
grisor del Fià.
Una bufada l i prengué el capell emportàntlosen rodolant dins
un betzer. L'ensensaraent s'esvahi, y sense tranch, ab ¡'hirsuta cabellera alloure cinglada pel vent, encalsà el capell.—«Rcmiscla!
P'entura se seria refredat...»—y segui cap a sa barraca ab lo pensament tèrbol, difós, fosforescent com la planura.
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La vall de Superna era mullada de lluna. Galatzó, el vell soldà, s'extasiava ab la besada lleugera d'una boyra nocturna.
Li soni a camí el seu cà, l'amich del cor, bVut, lleig y sentimental, recullit dos anys enrera, quisso encara, dins una encletxa
del barranch*
La cabana era rudimentaria: quatre parets mestres de pedres
aglutinades ab fanch d'argila y teginada de canyes y teules.
No més tenia un portal etcéntrich y un fumeral qui volia ésser
xemeneya. El recinte era partit per una mitjanada sens exalbar
formant dos compartiments. Ell los anomenava cuyna y cambra.
EI vell entrà y treullà dins la foscor. Al cap d'una estona, assegut sobre'l llindar a la claror de la llunya, ab un plat verdós entre
les cames, sopava d'escudella freda. Enfilat sobre un genoll, cl cà
menjava dins el mateix plat, amigable y dignament. Després el vell
s'atepi de camcs-rotges polsades de sal y amarades de vinagre, se
begué, ab lo plat mateix, el such restant» fumà la pipada, y se'n
anà a dormir.
Dins la cambra, un tou de palla d'una cana de gruxa, feya de
llit y catifa ensemps. Flayrava resclós humit de palla y suarda.
El vell gratà una lloríguera, se senyà devotament, casi ab superstició, y se tombà ab relligiositat beata, tapantse de palla.
Quina calentoretal
Defora grinyolava el cà sentimental, enamorat de la lluna.
De matinada, el Fosser anava a la seva obligació ab l'eyna a la
espal-la, seguit del cà.
Sortint de la rama de vall mítjomenca arredossada y tebiona,
rebé una besada de glas de la Tramontana. *
El Plà era clar, trèmul de fredors; la Serra anegada d'ombres
s'esfumava dins una diafanitat balba; el vell Galatzó, engallant sa
testa sobre la serra ubaga, rebia ja les primícies de la besada d'or
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del sol, sota un cobricel nigulós qui reverberava els raigs solars
inundant la vall d'aclariments.
La remembransa del inimich, com una xerxa magnètica, embarríolà la pensa del Fosser. Devall ses celles de rossor bruta s'hi
congriava un recort dolorós:—«Me va fé'un mal-ters...!»—y sa
mà deformada y nuosa estrenyia'l mànech de l'eyna. Sa sanch
empobrida reanimaves batent ab fogors insòlites les venes ganglionades, mitx-embossades pel llims de la vellor.
Ran del cami, les ay^ucs clares d'una cíquiola se trencaven en
la macolinada del fons formant filigranes de randa de cristall.
—«Me va fé'un mal-ters; ara la'm pagarà!...»—
L'csguart del vell se reconcentrava anhelosamenL Sa inventiva toxa cercava una venjansa refinada. L i esclafaria el cap? l i xaparia'l pit ab lo càvech? Y llavors, qué tindria més? El mort no's temeria de rés!—«Nó; ja sé qué faré!»—y se gratà'l clatell ab fruidó. Sa vista llampegava de polissonada voluptuosa.
Voretjava el barranch. Un mart s'enfilà a una alzina esbrancada de llamp.
El cobricel de la montanya era esdevengut de cendra flametjant, y dins son sinus s'hi texia l'arch-de-Sant-Marti engarlandant
esplendorosament l'hieràtich Galatzò, el vell gegant moro amich
de l'encontrada cubert ab son gran turbam de pedra. El conradis
titil·lava ab verdor tímida de sementers naxents.
—«Pensat y fet! L i dexaré un peu defora, y es cans y es voltors el desenterrarán y'n fiarán una vega. Y... ja m'encalsaràs devés
la vall de Josaphat!»—
Una rialla de pedra inflà sos Uabis momentàniament.
Ab ma ges tat autocràtica, el Fosser canà tres passes desde l'estreni del ///// comensal, y clavà Taxada en terra. Poch-a-poch, com
qui té temps abastament, obri la fossa-gaveta.
Devant ell tenia la capella, de frontis blanch, ab dues finestres
laterals més amunt del portal, condonant estranyament a una tes-
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ta cayrada de cañavera. El portal era tancat ab portam negre; les
finestres, vidrades, per capturar la brutor dels aucells.
Els cops d'axada s'apagaven sordament dins l'humitat de la terra pastada ab escolíms de vida humana: energies y belleses, plers
y dolors, il·lusions y esperanses; tot mesclat, emulsionat en el podriment del insaciable femer humà.
Buydant una canalla de terra sobre el crestall de la gaveta,
n'exí una testa buyda y negra qui rodolà fins a baix. El cà se'n
ampara: l'enbestia ab fues epilèptiques, l'embocava espolsant follament y Tamollava feutla rodolar com una pilota.
£1 Fosser acabà sa tasca. Entressuat, s'assegué en el cayre de
la fossa per fer la fumada. Sa pell resseca y pansida, afeytada per
l'oratge, reabsorbía àvidament l'humor transpiratoria.
L'assaltà una hal-lucinació estranya. En el fons de la gaveta,
una cuca-orba, grassa, de lluentor mostosa, dibuxava un perfil de
closca humana, y lentament se desanellava en ondulacions de magia fins a formar un contorn de cadavre. L'individualitat del vell
se desdoblava y, tot prés d'astorament, xuclat per una fascinació
d'ultra-tomba, queya voleyant just una pampellola, sobre la silueta del inimich... s'hi aferrava... s'hi soldava, com una fusa metálica dins un mol-lo del mateix metall.
Una punyida a n'el cor feu vibrar de dolor l'organisme xaruch, esvahint l'hal-Iucinació. A l instant se refé.
Una nigulada pelegrina tapava el sol progectant una gran tristor sobre la vall. Dins l'alzinar s'hi apilotaven remors de solitut.
El vell se torçà el front ab lo call de la mà; ab un esfors fadigat redressà ses articulacions sorreres, y se dirigí a n'el depòsit
marcant l'emprempta de ses varques sobre la terra triga.
Son esperit estava en calma. El sentiment de venjansa se disclía com un glop de vapor dins la infinitut desolada de sa indiferencia,
L'inimich jaya dins la caxa comuna. Per les obertures del rostre hi vagaven mosques de lluentor metálica.
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Su ran y paralelament a la caxa, el Fosser hi col·locà el correleí dels morts,—una sola ¡larguera ab dues rodetes a un estrem y
dos raanechs en l'altre, per trasportar els cadavres del depòsit a la
fossa.—Alsà la caxa d'un costat, y trabuca. E l cadavre suquejant
caygué de panxa sobre un costat de la sola.
—«Ja es meul»—Un llampo de bestialitat irritada esquexá la
indiferencia consueta del vell. En el paroxisme de sa rabia,—4per
agombolarlo be en mitx de la sola»—li tirà una cossa qui s'ofegà
en una ñonjositat vana.—«Ja es meul» —
Agafà el carretet y l'arrossegà potoyant. En terra s'hi senyaven les ginyes paraleles engrunant l'herbey qui després se redressava lentament.
El cel s'enfosquia. Dins l'ayre s'hi congriaven tristors vagues.
Per un crull de la nigulada guaytava un tall de cel, lluminós com
una promesa.
—«Upa!»—El cadavre rodolà dins la gaveta ab xoch-xoch
d'esponja amarada.
Sojjre'ls llabis del Fosser hi vagà son riure séch qui s'amagava dels ulls.
Y obehint a una consuetut inconscient, abans de tirar la primera cavegada, se descubrí y resà un Pare nostre.
— P e r d o n à u n o s les nostres culpes.,,*—S'ensenyori d'ell com
una angoxa física, una especie de remordiment, necessitat d'una
reparació.—* Perdonhunos les nostres culpes axi com nosaltres perdonom als nostres deutors.,.*—y en expiació instintiva, devallà dins la
fossa, compongué'l cadavre delicadament y l i donà una besada.
S'axecà purificat a sos propis ulls.
El cà jugava furiosament ab la testa de mort.
La nigulada pelegrina se desfeya en pluja sobre la desolació
de la Serra.
Dret sobre'I terrer, ab lo càvech en la mà, el vell seguia resant
<...pregàíi per nosaltres pecadors ara y en l'hora de la nostra mort.*
Senti una punyida violenta en el cor. El pit se l i omplia de

152

ENTRE'LS DOS MONS

basca, una onada de fosca vermella entelà sa vista, una estemordida espolsà el eos xaruch, y caygué cmplomat sobre V i n i m k h , com
un tronch esbandrit pel llamp, els dits crispats, la vista tèrbola.
Hora-baxa, sa Poruga en sa vesita quotidiana trobà el cementiri obert y e h i entrà.
El Fosser estava abrassat a son inimich ab abrassada perpètua.
Ran d'ell el cà ginjolava ab plany débil de pena infinita.
El temps s'era estirat Una neula cspellissada cubría Galatzó,
el vell fantasiós qui ama sovint adornar sa testa de pedra ab vels
de boyra.
El dia badallava ab insolencia dins una serenor infinita sobre
la pau profonda de la terra.
Els vidres aguaytavcn el crepuscle ab una gran mirada d'esglay.

Abril de 1910

SEGON ACCÈSSIT A LA COPA

Rondalla de petons
ENDRESSA
Ja & algun temps, nebodes estimades, que se'm van descobrint
cntramaliadures vostres, no perquè ningú me les digui, sinó perquè jo les endevino. Ja ho sé que son tremenderies que a la vostre mare l i fan gracia y el vostre pare no'n fa esment, mes... qui
sabí
Sé que enrahoneu y riheu molt pels rccons de la casa y pels
amagatalls del jardí... Ho sé per que quan passo us trobo més series que si reséssiu el Rosari y més silencioses que si fóssiu renyides...
Me sembla que'ls paquets de polvos y els poms d'essències us
deuen durar menos que abans y m'avinch de que'ls llacets y
cintes y emmidonats y puntes us van agradant més...
La vostra cambra, el vostre tocador, son un arsenal de coUftchets
Fins per estar per casa, aneu polides com si sortissin de la capsa. May un botó descordat en vostra bata; raay una arruga en la
tivanta mitja de seda calada; may un bech més llarch que l'altre
en el gran lias de la sabatera de xarol... Les vostres testes d'or sorollen sempre ab un picaroleig rialler de tirabuxons cargoladissos,
sempre a punt
20
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Jo veig; que, al sentir un b o s t ó n , els peus us llisquen per si sols
y el bust se vos encorva com per art d'encantament, y se us dibuxa als llabis un somrisct de delicia, y'ls ulls se vos acluquen
adorable ment com en som nio sa r e v é r i e . . .
Sé que guardeu unes violetes, l'una, y Taltra uns heliotrops,
dins dels llibres de Missa... Ho sé perquè ara no vos els dexcu en
lloch encara que us descuydeu brassalets y mitencs y rosaris y almoyncrs.
Heu omplert d'inicials y lletres enllassades Tescorxa d'aquell
teli gros de la torra nova; enllassos que si be ostenten vostres lletres, les altres no son pas totes de casa... Pobre telll
Feu colecció de postals y—es clar—a totes hi hà parelles, y
jardins, y fins la lluna, y alexandrins francesos que llegiu ab arrobament y declameu ab unció, sens adonàrvosen...
Y deveniu serioses, y fins ceremonioses, y us torneu matineres y toca-tardanes alhora, —el Het ho veu tot,—y aneu fent, ab tot
conexement, l'estudi de la propia gracia...
Fa molt temps que no'm diheu qu'us conti cap rondalla...—ja
ho veig!: l'una va per setz'anys, l'altra per quinze; se us ha de posar de llarch!—y ahir, fent un esfors y un prodigi de postureria, al
demanarmen una, vàreu dir:
—Que sigui d'enamorats!
—Hola, hola! D'enamorats?
—Sí, si, que s'estimin forsal—va dir l'una.
Y l'altra va afegir:
—Que hi hagi petons, forses petons!—
Me vaig gratar la calva y vaig respòndreus que ja m'hi pensaria, car axò d'enamorats que s'estimin forsa y que hi hagi petons»
es, altrement, una branca del f o l k - l o r e diferenta.
Y...
Si, que hi he pensat! Y molt!
He rumiat tota la nit en els petons, en la rondalla y en vosaltres,—precioses meves;—car els vells no dormim gayre.

EDUART GIRBAL JAUME

15 $

Hi he pensat tant y tant, en vosaltres, en lo que sou y en lo
que podeu y hauriau de ser, he pensat tant en lo que crech qu'us
endevino y en lo que de vosaltres me fa por, que m'he anat recordant d'una rondalla que fa al cas, que fa per vosaltres y que vos
la endresso a totes dues, encara que vos sembli més groga y més
ranciosa qu'aquells meus Uibrots empipadors que tenen les ss com
ksfff y us donen tanta rabia.
Perquè
No ho sabeu pas, estimades! el mal que'n pot venir d'un petonetl
Y allà va la rondalla:

I
Héus'aqui que n'hi havia un gentil donzell, fi y esprimatxat,
ros y pié de boneses com una espiga pel Juliol, creyent y valerós,
que's deya Reynal; y n'hi havia també una damisela, petita y bonica, y colorada de cara y llabis com una rosella de foch, ab uns
ulls brillants com dues estrélleles, y una cabellera trenada negra
com la nit y Uubeuta com assabetgcs, que's deya Regina.
Y héus'aqui que Reynal y Regina se conexien de petits, de
molt petits, y s'estimaven ab tota l'ànima desde grandets, y s'ho
deyen d'amagat desde'ls dotz'anys, y s'ho declaraven a boca plena
desde'ls quinze, y's feyen promesa y sagrament d'estimarse sempre igual y encara més cada vegada, si es que podia ser estimarse
més de lo que ho feyen.
La mare de Regina ja'ls h i deya:
—Fills meus, fills meus! No sé pas que'n treuréu de tanta es.
timació!—
Reynal, cada matí, lligava un ram de flors de baladre ó un penjoll de glicynes al baldó forjat de la porta de Regina; Regina cada
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tarda l i tirava un clavell roig: de sa finestra quan passava. EU H fe.
ya una rialleta, ella li tirava'l clavell; ell l i enviava un petonet ab
la punta dels dits, ella li feya adeu fent voleyar el mocador brodat
fins que no'l veya, y ell tombava'l cap y la saludava ab el meteu
clavell gloriós fins que'l camí feya recolzada.
Y com més temps passava y com més homes se feyen, més
l'estimava ella a n'ell y més l'adorava ell a n'ella. Y axó que cada
dia'ls h i semblava qu'havien arribat a un tal punt d'estimació que
judicaven impossible superarlo. Mes—vés quines coses té l'amorl—
al endemà sempre trobaven una nova mena de somríset ò de promesa qu'encara superava en bogeria y encara traspassava en rendició al somríset y la promesa del dia abans. Sempre hi havia un
m é s , may els deturava un i m p o s s i b l e .
Ells matexos n'estaven tot maravellats de tant d'amorl
Y vivien sempre, cad'hu dels dos, en companyia de recorts y
penyores del amor del altre. Reynal portava tothora al fons de
l'escarcella de sati un mocador ó una cinta de Regina; aquesta
sempre duya sobre'l cor una flor de viola ò pensament d'un pom
de Reynal; ell duya penjat al coll, ab una cadeneta d'or, un medalló ab un rull diminut dels cabells negres de Regina; ella tenia
sempre per senyal en son breviari una plometa roja de la xia de
Reynal.
Y qué no haurien fet l'un per l'altre?
Lo qu'es Reynal, per una mirada s'hauria dexat matar, per una
rialleta de Regina s'hauria tornat foll, per un petonet, per un trist
petonet en aquells llabis de roselleta encesa, de tebior amorosa, de
contacte sedós, s'hauria venut,—Deu nos en guaiti—s'hauria venut... fins la Gloria del Cel, y que'm perdoni'l Senyor si peco!
- Oh, per un petonet! Per un petonet de Regina!
Aquell petó'l tenia ficat al cap de nit y dia, l i omplenava'l cor
de feya anys, l i encenia'l pit d'una foguerada inextingible, que li
feya de llum d'esperansa, de nort y guia...
Ay, que no ho sabia pas—pobre Reynal—la trista cosa qu'es
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un petonetl No ho sabia qu'es un Uigàm tant fort que sols es bo
per lo que no s'ha de deslligar may més.
Alguna vegada, mitx avergonyit y baxant la vista, Reynal havia insinuat el seu dcsitx.
Regina, impertorbablement, l i responia:
—Ara n ó . — Y , com a desagravi consolador y promesa calmant,
afegia:—Quan sigui hora. Qui sab què'n pot venir d'un petonetl—
Reynal, a voltes, insistia:
—No més un, Regina...—
Y ella dcya:
—Del un vindria l'altre... Ara nó; quan sigui hora... Qui sab!
Y també baxava'ls ulls avergonyida.

11

Héus'aqui, que tot d'un cop, una mala nova va córrer per tot
arreu, més brunzen ta que'l llamp, més terrible qu'ei trò, més pahorosa que la matexa mort qu'entranyava.
El Senyor Rey volia anar a la guerra, y, vés si'n seria de forta
y de durada, qu'ell mateix aniria en el passatge.
Y les clotxes dels campanars van comensar a tritllejar de dia
y nit, y heralts y ferraguts, y patges y reys d'armes, y missatgers
y nuncis, corrien a cavall tota la terra de cap a cap, ab teyes enceses a la mà, cridant:
—«Princeps namque! Princeps namquel...»—
Y, dalt de les montanyes, cada nit s'hi encenien fogueres altíssimes que duraven fins al dia; y'ls batlles y veguers feyen fer
pregons'; y'ls senyors feudals baxaven dels castells y de les torres
ab sos maynaders; y a les viles del Rey s'alsava'I sometent; y a
les ciutats, els consellers, ab xies vermelles y gramalles adargades,
armaven companyies a só de tabals y pifres; y'ls gremis y ger-
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mandats alsaven ses banderes y penons; y a les viles de marina, a
tòch de corns y nacres, els còmits y nàuxers més antichs feyen
cridar el Uaus ò la bona paraula, y'ls almiralls y capitans dels
ports feyen benehir les senj'ercs y, entremitx de núvols d'incens
y pluja de ginesta, les passejaven en professó fins a la platja; y
per monts y plans, selves y rostos, sols se sentia'l crit de: Guerra!
Guerra! Guerra! y altres de: Aragó! Aragó! Sometent! Sometent!
Y en un dir Jesús—alabat sia per sempre!—va escamparse la
nova.
Y, tan bon punt va saberse, tot cl reyalme va anar en renou y
tothom se maravellava del gran aparellament quc's feya, que primer a Coll-lliure'ls ferrers no feyen altra cosa sinó àncores, y tots
els mestres d'axa que hi havia al Rosselló se n'ereu anats alli a ferhi galeres, terides y buchs de tota mena; y a Roses altre tal, y lo
mateix a Torroella y a Palamós y a Sant Pol de Mar—que allavors ne deyen de la Maresma.—... Y a Barcelona, no cal dirho,
car era infinitat la obra que s'hi feya. Y lo mateix passava a Tarragona, y a Tortosa, y a Penyiscola, y a Valencia, y per tota la
costa de la marina. Y a les ciutats de terra endins feyen ballestes
y cayrells, y crochs y llanses, darts, cuyrasses, capells de ferro,
gamberes, cuxeres, escuts, pavesos y manganells; y a la marina
trabuchs y viratons y fonébols; y a les pedreres y altres llochs pedres de giny; y'ls clavetayrcs de Ripoll feyen claus y cadena; y a
les Ballesteries de Girona bones ballestes de dos peus y coltells y
dagues... Axis es que, tal era'l moviment, qu'en tot el món no's
parlava d'altra cosa y tots els reys de la terra, esporuguits, enviaven a preguntar si era contra ells que's preparava aquell exèrcit
formidable.
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III
Reynal, ig^ïal que tothom, va córrer com un llampcch al costat de son capità, a formar sota'ls plechs de la seva senyera, sense
trigar ni un dia, ni dubtar un sol instant.
Y ja podeu comptar, d'una tal guerra que'ls separava—qui sab
si per sempre mésl,—el gran desconsol, tant de Reynal com de
Regina.
Reynal no deya rés; no més se la mirava, se la mirava, bevéntseia ab els ulls, y sospirava... sospirava, y tomava a mirarla per
tot consol... Regina tampoch deya rés, y plorava, plorava muda y
serenament, plorava sense sanglots, plorava pena viva, qu'es la
més trista y més crudel y la més vera manera de plorar...
Y la mare de Regina, la santa y noble Dona Elionor, s'escoltava'ls sospirs del un y's mirava las llàgrimes de l'altra y havia
esdevingut axis mateix muda y immòvil, com una pedra marbre,
com una estàtua del dolor...
Y'ls dies—tot y ser tan llarchs y bruns y dolorosos cada hu—
anavan passant com si volessin; se fonien depressa, depressa com
els sospirs de Reynal; lliscaven corrents, fugassos com les Uagrimetes de Regina, y ' l jorn de la partida s'apropava, s'apropava com
una mala sòrt...
Y ja tot l'estol s'anava reunint; y ja de totes les dressanes n'anaven marxant les naus, y'ls buchs per la mar (qu'era tota blanca de tanta y tanta vela voladora), y les companyies per la plana
(que era tota lluhenta del brill de tants capells, tantes cuyrasses y
tants folgats canyers de llances y alabardes), s'anaven acoblant cap
a Salou, hont el Senyor Rey y tota la Cort els esperaven pera empendre'l passatge al ultramar a millor gloria de Deu Nostre Senyor y major dampnatge d'infidels.
Car ja se sabia ahont l'anava a fer la guerra'l Senyor Rey.
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IV
Y, qué us en diré jo—estimades meves—d'aquella angoxa mortal, d'aquelles hores terribles d^ Réynal y de Regina, y d'aquella
dolor espaventable y muda de Dona Elionor? Q u é us en diré?
Fins el cavall negre de Reynal, fermat al picador de la porta
de la casa, ne semblava entenedor d'aquella pena, car, cot de cap y
silenciós, ai gosava a trencar ab un renill de frisansa ò un colp de
pota en l'enllosat, aquell seguit comiat d'estones y més estones...
Arribà a la fi l'hora fatal de trencar aquell pasme dolorós, car,
a la fi, de tot n'arriba l'hora en aquesta trista vall de llàgrimes.
Regina y Dona Elionor volgueren encara acompanyar al trist
donzell fins a la Creu de terme.
Y, agafats de les mans, tots tres comensaren el camí, lents y
silenciosos, a la llum esmortida del sol que ja trasponía la montanya y arboraba'l cel com ab les guspires d'or d'una fornal immensa.
Y, darrera dek tres, com un cà fidel, el cavall de Reynal seguia ses petjades vacilantes, y caminava al mateix pas, s'aturava
quan ells s'aturaven, y reemprenia la caminada quan ells la rcnuaven.
Dona Elionor els deya:
—Ja ho veyeu, fills meus, a quines tortures y a quines dolors
us ha portat aquesta follia d'enamorament sense mesura!—
Mes Reynal, ab prous feynes la sentia. Amanyagava dintre la
seva mà la petita y fina de Regina y sentia'l vibrar dels seus ditets tremolosos entre'ls seus dits balbs y tremolosos per igual...
Sentia que'l cor l i reventavja dins del pit, que l i pantejava d'agonia, y veya lliscar cara avall de sa Regina unes llàgrimes d'argent
qu'ell hauria copsat en sos Uabis, qu'hauria evaporat ab l'escalf
reconfortant dels seus petons...
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Oh, per un petó! Ab un petó tan sols, còm seria consolat y devindria fort y coratjós, y partiria conformat, y*s tornaria irresistible, y's lliuraria de tot dany y tornaria pié de gloria!
Y, allavors, aquell petó, aquell etern petó que duya clavat al
cervell de nit y dia; aquell petó que l i amarava'l cor de sentiment
feya tants anys; que l i encenial pit ab foguerada inextingible, que
li feya de llum y d'esperansa, de nort y guia y desitx únich; se li
presentava com el sol comiat possible entre tots dos, com a postrer consol y últim adeu de rahó, després de tanta pena y tanta
angoxa...
Y va atrevirse a demanarlo.
—Oh, un bes, un bes!,—clamava'l miser.—No més un bes,
Regina! Un beset de comiat, un beset d'adeu, un bes de tnay-tnls,
un bes de sempre!—
Vés qui no li hauria concedit!
—Fésli, fésli,—va dir Dona Elionor compadida de tant d'amor,
tanta amarguesa.—Fésli, Regina, y que Deu nostre Senyor no
m'ho tingui en retret y us fassi ben felissos.—
Reynal, al sentir axò, va quedar com transfigurat; semblava
talment que'l Paradís s'hagués obert de bat a bat al damunt seu,
inondantlo de claror divina, auriolantlo ab raigs d'argent d'estrelles y ab guspireig de volves d'or de sol... Y no sabia si agenollarse ò caure en terra, ó morirse de felicitat y alegria...
Y a Regina l i somreyen les nines dels ulls a través de les darreres llagrimetes, com el cor d'un lliri, anegat de rosada, somriu
al sol ixent...
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— A la f i ! —
Y, passant el bras esquer per la cintura de Regina, y sostinguent ab sa mà dreta les dues mans albes y fines de la seva amor
de sempre, va acostarli la cara poch a poch, miràntsela dels ulls
als llabis y dels Uabis als ulls, com apamant aquell tros de divinitat, esguardant el pregon d'aquelles nines negres y lluhentes y aspirant el perfum d'aquells pètals de rosella encesa, flayrosa, copdiciada tant y tant temps.
Y , poruch y tremolós, vacilant d'engunia, decandint de joya, va
acostar els seus llabis, verges encara, a aquells llabis arnats, ab tota
la castetat d'un'ànima enamorada, com per depositarhi un sospir,
volador,sobtil, imperceptible, com per respirarhi una essència alada
fugitiva, brevissima... Com per dexarhi, com per rendirhi una vida.
Y ' l seu cor se va axamplar com si'l tomessin a un ayre de llibertat, y'ls seus ulls se varen aclarir com si hi vegés per primera
vegada, y tot ell va sentirse consolat com si la mort ja hagués
passat per sobre seu y l'hagués trobat invulnerable.
Oh, quina santa, quina divina cosa qu'es un petonet!
Mes, ayl may l'hagués fet aquell petó, car ni que'ls peus li haguessin arrelat en terra!
El sol ja era ben post y ni un ni altre podien moures d'aquell
lloch de desconsol; n i ' l bras esquer de Reynal se podia deslligar
de la cintura de Regina, ni les mans d'ella escaparse d'entre'ls dits
de la destra de Reynal, ni'ls ulls del un y Taltre desencantarse de
mirar al fons d'aquelles nines brillants y enamorades, profondes y
desitjoses, insondables y prometedores...
Y a n'aquell primer beset, tot santetat y puresa, va seguirne
un altre d'igual puresa y santetat... Y al trobarse de nou aquelles
boques, l i va semblar a Reynal sentir per primer cop, com cosa
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nova, la tebior dolsa dels llabis de Regina, y a n'ella va semblarli
percebre*! foch ardent d'aquella boca caldejada per les paraules
d'amor del estimat...
Y a n'ei segon beset va seguirne un altre, y aquell el van trobar més confortant y saborós com cosa may gustada... y un altre... y un altre... y cent... y mil...
—Oh, qué es qu'ens lliga?—
Y aquelles dues boques, embriagues ja de besos, delirantes
d'amor, varen devenir una font de petons fríssosos, desesperats, ardents, agònichs...
—Deu meu! Deu meu!—
Y aquells quatre ulls que's miraven, que s'anegaven els uns dintre dels altres, cnterbolits d'arrobament, ceguis d'idolatria, devingueren una déu de llàgrimes amargues, doloroses, callades, inextroncables...
Y'l bras esquer de Reynal estrenyia cada colp més la cintura
de Regina, fins agarrotarla...
Y les mans de Regina cada vegada s'entortolligaven més entre'Is dits de Reynal, fins a b linearlos y deprimirlos, re tersarlos y
fe ríos cru x ir...
Y'ls seus pits bategants botien Tun sobre l'altre, pantejant de
dolor...
Dona Elionor cridava y gemia errabonda per la selva, traspassada de pesar:—Oh, prou, fills meus! Perdó, Nostre Senyor!—
El cavall negre de Reynal renillava d'espant ai bell cayre dels
penyassegats y cimes, escabellant sa crinera en la foscor...
Y la nit anava entenebrintse... Y la lluna s'alsava y veya a
Reynal y a Regina en brassos l'un del altre, clavats en terra com
nna roca dura...
Regina moria, y anava refredantse, refredantse poch a poch.
Reynal sentia morirse també al contacte d'aquella fredor, d'aquella fredor amarada de llàgrimes qu'estrenyia entre sos brassos sens
voler ni poderse deslligar...
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Y, besantse, besantse, cada petó devenia més fret; més dur, més
pié d'esgarrífansa...
Y, plorant, plorant, cada llàgrima era més bullenta, més calda, més cremant y xardorosa...
Y la lluna blanca y trista y freda que'ls batia de plé, anava
blanquejantlos, blanquejantlos, ab una blancor freda y gelada com
la blancor del pedra-marbre, com la blancor d'una mortalla...
Per la selva regolfava una ventada crepitant, com un'ala immensa que s'hi agités...
Una quietut de mort imperava en la terra...
No ho sabeu pas, estimades, la mala sórt que'n vé d'un petonetl

VI
— Y qué més?—
Hèus'aqui qu'aquella matexa nit una companyia de ballesters
que baxaven d'Empordà, al traspassar la selva, varen tronarse,
despenyat al fons d'una cima, un cavall negre. Pels guarniments
y per les armes de la sella varen conéxer desseguida que la brava
bestia, calenta encara, pertanyia a algun noble cavaller que, com
ells, marxava a la campanya y que s'hauria esgarriat de camins en
plena nit.
Voltant y fent requissa, varen trobar a una dóna, de noble
semblant, transfigurada pel dolor y la desesperació, escabellada, ab
els ulls saltantli de la cara, afollada, gement y plorant com ànima
en pena, la qual, mostràntloshi una clariana de la selva batuda per
la claror de la lluna, no feya més que dir:
—Miréulos els meus fills... Els meus fills!... Son els meus
fills!—
S'hi atansaren poch a poch, y no vegeren altra cosa que dues
estàtues blanques, sorgint de la terra com per art d'encantament.
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La una representava un donzell jovenissim, esprimatxat y fi. qui
tenia abrassada una donzella, més jove encara, d'hermosura may
vista en cap imatge, y's besaven ab transport. May, may de la vida,—y be n'havien rodat de terres entre tots!—en cap catedral,
ni cementiri, ni en altre Iloch que al món sia, s'havien vist figures
d'una semblant perfecció, ab tanta expressió d'amor y de dolor a
la cara, ab tanta maravella esculpturades.
La pobra dòna'ls deya:
—Son els meus fills! Miràulos, els meus fills!—
S'hi varen atansar més. U n d'ells va palpar per tots indrets les
precioses estàtues y trobà arreu la pedra dura y freda com el marbre. Un altre va colpejaries per tres voltes ab la virolla de la Uansa, y ' l bloch soperb, a la escomesa del ferro, va treure tres grans
guspires d'or encès, com tota pedra foguera...
Y, no obstant, la pobra dóna clamava sens cessar:
—Els meus fills! Els meus fills!—y s'hi rebotia ab tot son còs,
abrassantse a les imatges ertes, incommovibles a tota balansada.
Acostantshi més y més, un dels ballesters va veure brollar
dels ulls de les figures uns fils d'aygua que regalimaven fins a terra hont feyen un reguero... Assedegats de tot un dia de caminada, un va abeurarse en la que'ls hi semblava màgica y maravellosa font... Aquel l'aygua era tèbia y amargan ta com una glopada
d'aygua de la mar de Roses... La gespa que tocava al reguerò, era
tota abatuda y recremada.
Y la lluna plena, sospesa dalt del cel com una rodella refulgent, ab un tirat sanchnós, iluminava aquella escena d'un misteri
desentranyable, d'una basarda pahorosa...
Els bons ballesters varen partir esglayats, enduhentsen atravessada a les anques del cavall a la pobra boja, cayguda sense sentits,
anorreada pel dolor.
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VII
Dies després, quan la pobra mare y els bons ballesters varen
esplicar Textranya historia, tothom va persignarse horroritzat.
Un frare Uech va dir qu'allò eren fatilleries que ofenien a Deu
Nostre Senyor.
La infelissa boja dcya a les bones vilatanes que la voltaven esporuguides y ab les llàgrimes als ulls:
—No ho sabeu pas, estimades, la trista cosa qu'es un petonetl
Es un Uigàm tan fort, que sols es bò per lo que no s'ha de deslligar may més! Si nó, fa com la cugula: escanya!—
Mes ningú la entenia. Y va quedarli la boja dels petons. Y may
més, en sa vida, va poder dir cap altra mena de paraula.
Y un jotglar de llavores se'n va empescar aquesta rondalla.
Y s'ha acabat: amen Jesús.

DISCURS D E GRÀCIES
de D, Prudenci Bertrana

DAMES. SENYORS:

Es l'hora trista del comiat; els poetes han emmudit y ' m toca
parlar a mi que no soch poeta ni tinch gayre trassa en dir les coses poèticament, com convindria al cloure aquexa admirable festa nostra.
,
Una vegada més lo desti prepara les coses a la bona de Deu.
Me dol, bo y agrahintho, que'ls meus estimats companys de Consistori, rendint tribut a la costum, m'hagin designat a mi pera endressarvos aquexes derreres paraules que, en el meu entendre, tindrien que ser les més ben dites, les més esquisitament escuUertcs,
les més sutils, les més galants y les més plenes de civiitut de quantes avuy han sigut aquí pronunciades, car elles son el coronament
d'una cerimònia d'amor y gentilesa y estan destinades a donar
mercès a Thermosura, al geni y a la dignitat.
Sols m'aconsola que desseguida aneu a sentir les del carrer,
les quotidianes, les de sempre, y aquexes... aquexes, ab tot el respecte degut a vostra ciutat y les costums de vostres conciutadans,
sospito que seràn al menys tan prosayques y tan mancades d'originalitat y galanura com les qu'acabo de pronunciar.
Oh! gentils damiselest respetables dames y honorables senyors!
Jo no puch pas contribuhir a n'aquexa festa ciutadana ab altra cosa
22
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qu'ab lo que tinch, qu'ab lo qu'he après visquent la vida desordenada y lliure d'artista primitiu, qu*ab lo que m'han donat les montanyes y la solitut de les montanyes; asprors y sinceritat.
Disfressarme ab refinaments urbans en aquexa ocasió, seria
mentirvos, y jo no mentexo ni pera fruir de vostre aplaudiment
qu'es, per ara, la més alta mercè que mon esperit desitja.
Remenbrèu que us parla un migrat prosista qu'ha corregut
ab la seva ilusió per rutes y curriols; qu'ha creat la seva obra modesta entre'ls humils, en les llars dels pobres, corprès de pietat;
que feu estada pels hostals, en les cabanes dels bosquerols, en els
racesos dels marges, y aduch a la presó: un petit ciutadà d'una ciutat trista, llòbrega, mitgeval, hont els gestes son poruchs, les veus
hipòcrites; hont sols hi hà atreviment y grandesa en les pedres,
hont sols hi hà sumptuositats en els campanars y en les runes; un
home, en ñ, ab vocació de vagabon, que no sab distingir de perfums, ni còm fer una reverencia, ni còm donar un tractament; que
no resisteix els gpants, ni altres indumentàries més fàcils de resistir.
Y be: jo haig de complimentarvos en nom del Consistori, jo
haig de donarvos mercès a tots en l'hora present, mercès que caldria tinguessin quelcom profondament distingit, un cert ayre de
cortesanía com n'es merexedora l'excelcitut de la nostra regina;
l'alta representació de les autoritats y'ls mèrits dels homes ilustres que'ns honoren ab llur presencia; la gloria dels poetes vencedors y la resignació dels vensuts; unes mercès que fossin dignes
del primer diumenge de Maig, de la jovenesa que palpita al entorn, de la esperansa que brilla en els esguarts y de la joya que
somriu en les boques.
Mes, ah! que jo no puch pas fer que'l meu remerciar sigui
més expressiu de lo qu'ha sigut en altres ocasions, en les quals un
ver agrahiment ha contorbat la meva ànima, cubrint d'austeritat
els llabis y de dolcesa'ls ulls.
Si sapiguéssiu compendre'l meu silenci, jo emmudiria tot seguit; però sou masses y esteu massa lluny, y jo soch per vosaltres
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massa incoiiegut pera que vostra discreció ciutadana puga veure
en lo que no's veu, com el meu cor supleix en tremolor lo que al
meu parlar hi manca en eloqüència.
Axis, ja que no m'està permès callar, permeteu que us ofreni,
a la manera senzilla y pura qu'acostumem a ferho'ls montanyesos,
l'expressió de gratitut meva y dels meus companys a tots els que
haveu contribuint al explendor d'aqueix acte tan enaltidor de nostra Catalunya.
Les mercès que jo us dongui, serán breus, serán les meves
mercès, les mercès qu'acostumo a donar als qui m'han ofert un
sopluig en dies inclements, als qu'han parat per mi la taula ab
blanques estovalles posanthi vi del llur y pa del llur, als qu'han
encès la seva llar apagada expressament pera retornarme del fret y
la melanconia, y als que m'han fet lloch en l'ombra d'una font al
vèurem arribarhi acalorat. Y ells n'han estat contents del meu expressarme vulgar; n'han estat contents perquè junt ab les paraules,
exia una alenada coral, quelcom qu'era perfum de sinceritat y
d'emoció. Veritat que'ls meus benfactors eren gent mès senzilla
que jo mateix: vianants coberts de pols, carboners que flay raven a
honradesa, pagesos que generosament me donaren les pomes que
tenien desades en la vella ca xa per un dia excepcional, cassadors
feréstechs de rostres colrats y ulls de gosadia, y—¿per què no esmentarho?—presoners, si, presoners, homes que complien una pena, la dissort dels quals, incomparabiement més trista que la meva, els permetia encara alleugerir el meu capti ver i ab petites atencions y lleugers obsequis.
Oh, la meva ingratitut no tindria límits si al esmentar totes
aquexes coses no pensés també en vostra hospitalaria ciutat, y en
alguns amichs que tinch en aquesta ciutat, als qui no anomenaré,
car jo no acostumo pas a pagar els meus deutes aparatosament en
públich.
Perxò a la solemnitat de nostres Jochs Florals, alhora qu'hi
veig tota la representació d'un anhel de poesia, hi trobo també un
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íntim recort de favors inoblidables. Es la ciutat generosa y culta
enamorada de lo bell y lo just que miro en aqueix instant. La solemnitat present no es pas accidental; ella's renova cad'any al reviure de la Natura, al esclatar les flors y al aclarirse'l cel. En ella's
consagren els poetes y'ls escriptors de tot Catalunya, en ella's demostra l'explendor d'un poble que té dònes hermoses, cantayres
inspirats, sabis y artistes. Es Barcelona qui per un dia dexa governar els poetes. Es Barcelona qui per unes hores axeca un trono
fastuós a la beutat. Es Barcelona qui, al mitx del tràfech y inquietuts modernes, dedica un jorn al dols romanticisme dels qui canten
y estimen. Es Barcelona qui crida, jutja y honora a tots els obrers
del ideal escampats per terres catalanes. Es Barcelona generosa y
expléndida qui celebra generosament y expléndidament un torneig d'ingeni y posa en unes mans blanques l'ofrena destinada al
triomfador.
Per lo mateix, jo no'm dirigiré a la magestat de nostra regina,
símbol d'ilusió y de gloria, a qui acato ab tot el fervor de la meva
rudesa; jo no'm dirigiré tampoch a les personalitats qu'han vingut
a rendir un tribut d'admiració als qui sovint passen per la vida
sense honors y sense diners, richs solsament ab llur inspiració, orgullosos de la propia lloansa; tampoch me dirigiré als héroes
d'aquexa diada, ni als qui han aportat llur esfors a la lluyta y no
han sigut recompensats; jo, en nom dels que hi son y dels que no
hi son, juntant mon agrahiment íntim pels qui han fet possible la
meva assistència a n'aquest acte, homes respresentatius de Barcelona,—ells saben lo que vull dir,—al agrahiment de totes les encontrades de Catalunya a llur superba capital, diré ben secatnent,
tan fort com m'ho permeti la meva emoció y tan clar com ho desitja'l meu entusiasme pera que tots n'hagueu la part que us correspon, aquexes soles paraules:
Mercès, ciutat clara y suaul
Mercès, Barcelona!
HE DIT.
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VÍCTOR BALAGUER, proclamat en so de Juny de 1861.
GERONI ROSSELLÓ, proclamat en 4 de Maig de 1862.
JOAQUIM RUBIÓ T ORS, proclamat en j de Maig de 186}.
MARIAN AGUILÓ T FUSTER, proclamat en 6 de Maig de ¡866,
JOSEPH LLUÍS PONS Y GALLARZA, proclamat en $ de Maig de 1867.
ADOLF BLANCH Y CORTADA, proclamat en } de Maig de 1868.
FRANCESC H PELAT BRIZ, proclamat en 2 de Maig de 1869.
JAUME COLLELL T BANCBLLS, proclamat en 7 de Maig de 1871.
f TOMÀS FORTEZA, proclamat en $ de Maig de ¡87$.
FRANCESCH UBACH Y VINYETA, proclamat en J de Maig de 1874.
•f FREDERIGH SOLER, proclamat en 3 de Maig de 187$.
ANGEL GUIMERÀ, proclamat en 6 de Maig de 1877.
T DAMÀS CALVET, proclamat en 5 de Maig de 1878.
i* JACINTO VERDAGUER, proclamat en 2 de Maig de 1880.
JOSEPH FRANQUESA Y GOMIS, proclamat en 6 de Maig de iSSj.
RAMON PICÓ Y CAMPAMAR, proclamat en $ de Maig de 188$.
f TERENCI THOS Y CODINA, proclamat en 1 de Maig de 1887.
JOAQUIM RIERA Y BERTRAN, proclamat en 11 de Maig de i8$o
JACINTO TORRES Y REYETÓ, proclamat en 11 de Maig de 1890.
JOSEPH MARTÍ Y FOLGUERA, proclamat en 8 de Maig de ¡893.
FERRAN AGULLÓ Y VIDAL, proclamat en 7 de Maig de 189}.
f ANICET DE PAGÈS DE PUIG, proclamat en í de Maig de 1896.
FRANCESCH MATHEU, proclamat en 3 de Maig de ¡897.
GUILLEM AUGUST TELL Y LAFONT,/roc&imaí en 6 de Maig de 1900.
MIQUEL COSTA T LLOBERA, proclamat en ¡r de Novembre de 1903.
JOAN MARAGALL, proclamat en I de Maig de ¡904.
ARTUR MASRIERA, proclamat en 7 de Maig de /po/.
APELES MESTRES, proclamat en 3 de Maig de 1908.
JOAN ALCOVER, proclamat en 9 de Maig de 1909.
JOAN M. GUASCH, proclamat en p de Maig de ¡909.
JOSEPH CARNER, ploclamat en 1 de Maig de 1910.
LLORENS RIBER, proclamat en r de Maig de 1910.

EX-REYNES DE LA FESTA

1859 f

Dona María Mendoza de Vives.

1860 f
1861 i*

» Elísea Lluch de Rubió.
* Carme de Bofarull.

1862 *}*

> María Josefa Massanès de González.

r863 f

S . A.

1864 f

StTtnis&imí SXA. Duquesa de Montpensier.

Dona Victoria Penya d'Amer.

186$ -i*

> Elena Cavaller de Roca.

1866 f

> Manuela Luna Méndez de Vigo.

1867
1868
1869

* Dolors Llopart de Muns.
' Carme Mercader.
» Mercè Estrada.

1870

> Francisca Nanot Renart.

1871

> Antonia Sacanella de Blanch.

1872 f
1873
Excma. Sra.

> María Hubert.
» Oriola Serra de Quintana.

1874

> Antonia Ubach y Gutiérrez.

1875 i*

> Rosa Pigrau.

1876 f
1877

> Emilia Palau y González de Quijano.
» Josefina Sabater d'Aldavert.

1878

Excma. Sra.

» Carme Cendra de Domingo.

1879

> Teresa Gasset.

1880

> Clotilde París.

1881 i*
1882
I88J f

litre. Sra.

> Dolors Caballero de Mercader, Cornea ^ JV^/WA.
> Aurea Clavé de Ferrer.
> Josefa Salvat d'Onyós.

1884

> Irene Archer de Sanromi.

1885
(886 +
1887

> Isabel López de Güell.
> Rosa Marquès de Uyà.
* Dolors de Carles de Roben.
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Dona Maria Cristina d'Absburg-Lorena, Reyna Rfgfnt fEtpanya, Com tesa de Barcelona.

1889
1890

» Maria Assumpta Sabé de Brosa.
Excma. Sra.

» Lluïsa Goldmann de Fastenrath.

1891

> Isabel Güell y Lòpex.

1892
189*

> Franciscà Bonncmaison y Famols.
> Maria del Carme Jora!.

1894

> Lluïsa Llorach y Dolsa.

189$
1896

> Elisa Planas y Font.
» Pilar de Puig de Fonsdeviela, Marquesa de \a Torre.

Excma. Sra.

1897

> Maria Oller y Rabassa.

1898 -fr

»

1899 f
1900

> Pilar de Febrer y Cunill.
> Teresa Novellas de Molina de Teli.

1901 +

litre. Sia.

Maria Permanyer y Pcrmanycr.

> Pilar de Sarricra, Marquesa de Puerto Nuevo.

1902
19OJ

* Maria de la Concepció Picó de Riera.
> Rosa M. Pratjusà de Villar.

1904

> Clara Noble de Maragall.

190;;

> Pelegrina Benet d'Alandi.

1906
1907

> Carme Amat y Matas.
» Agata Sanllehy y Girona.

1908

> Maria Ricart y Roger.

1909
1910

> Angela Calvet de Haro.
> Teresa Alcover y Surada.
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f
f
^
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f

M.
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f VÍCTOR BALAGUER
f Andreu Balaguer y Merino
i* Joseph Balari y Jovany
+ Celestí Barallat y Falguera
Teodor Baró
Maurici Barris
Francisco Bartrína d ' A i x e m ú s
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Felip Bertran
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M.
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M.
S.
M.
M.
M.
M.
M.
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S. 1876, M . 1877
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Antoni Bori y Fontestà

S. 1905, M . 1904
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f Alfred Brafios
+ F . PELAY BRIZ
V í c t o r Brosa y Sangerman
Casimir Brugucs
f Joseph Brunet y Bcllet
Joaquim Cabot y Rovira
i* DAMÀS CALVET
Artur Campi on
i* Antoni Camps y Fabrés
Antoni de P. Campmany
JOSEPH CAKNKR
Pelegrí Casades y Gramatxes
Joaquim Casas-Carbò
f Raymond Casellas
+ Joseph Coll y V e h í
JAUME COLLELL T BANCELLS
•j- G a y e t à Cornet y Mas
f Joseph Coroleu
•f- Joan Cortada
MIQUEL COSTA T LLOBERA
Pompeu Creuhet
f L l u í s Cutchet
Otto Den k
L l u í s D o m è n e c h y Muntaner
Eveli Doria
i* Manuel Duràn y Bas
L l u í s D u r à n y Ventosa
Joseph de Echegaray
Antoni d'Hspona y de Nuix
Joseph Estanyol y Colom
f P a u Estorch y S i q u é s
f F è l i x M . * Falguera
Sebastià Farnés
f Joseph Feliu y Codina
^ Joan B . Ferrer
•J- Rafel Ferrer y Bigné
Joseph L . F e u
f Marian Flotats y C o m abella
Pau Font de Kubinai
•h Joaquim Fontanals del Castillo
+ Marian Fonts
Carles de Fortuny
f Brauli F o z
JOSEPH FRANQUESA Y GOMIS

189)
P- 1875
S. [9.02, M. 190)
M . 1894
M . 1897
S . 1888, M . 1889
S. 1864, M . 186$, 1876, 1879
M . 1891
M . 1864, 187?, 1874
M . 1891
M . 1907
S. 1898, M . 1899
M . 1907
M.

M.1896

1862, 1874
1887, 1908, S . 187}
M . 1886
S. 1872, M. 187?» 1878, 189)
P. 1864, M . 1859
P. 1906, M . 1908
S . 1906, M . 1907
P. 1876, M . 1861
M . 1894
P. 1895, M . 1881
S. 1909 '
M.
P.

P.1884

S. 1897, M. 1898
M . 1896
M . 1909
M . 189$
M . 1861
M . 1872
S. 1890, M . 1891
M . 1882
M . 1882
M . 1871
M . 1861
M . 1860
M . 1892
M . 187$
M . 1867
M . 1910
P. 186*
P. I90),S. 1884, M . 1885, 189), 1901,1908

ANY 191I
Joseph Galvany y Parladé
Artur Gallard
f Antoni Gallissà
Angel Garriga
j- Narcís Gay
f Víctor Gebhardt
Marti Genis y Aguilar
•f* Enrich C. Girbal
Emili Guanyabens
Joan M. Guasch
Eussebi Güell y Bacigalupi
ANGEL GUIMERÀ
Ignasi Iglesias
f Joan Illas y Vidal
f Joseph Ixart y Moragas
f Jacinto Labaila
Jacinto Laporta
Miquel Laporta
•f- Gregori A. Larrosa
+ Manuel de Lasarte
f Joseph *de Letamendí
Albert Llanas
f Joseph Llausàs
f P. A. Llobet y Vall-llosera
f Xavier Llorens y Barba
Teodor Llorente
Joan Maluquer y Viladot
f Joan Mañé y Flaquer
JOAN MARAGALL
f Miquel A. Martí
JOSEPH MARTÍ Y FOLGUERA
j; Francesch Masferrer y Arquimbau
f Francisco Maspons y Labrds
•f- Marian Maspons y Labros
ARTUR MASRIERA
Joseph Masriera
Jaume Massó y Torrents
FRANCESCH MATHEU
Marceli Menéndez Pelayo
f Salvador Mestres
f Manuel Mili y Fontanals
Lluís Millet y Pagès
^ Francisco Miquel y Badia
Ramon Miquel y Planas

l8l

M. 1905
M. 1882
S. 1896, M. 1897
M. 1909
M. 1864
S. 18Ó5,M. 1866
M. 1890, 1903
M. 1876
M. 1910
M. 1910
P. 1900
P. 1889. S. 1878, M. 1879» 1888, 1908
M. 1904
P. 1862
S. 1885,M. 1886
M. 1868
M. 1881, 1907
M. 1905
M. 1864
S. 1861, M. 1879
P. 1872
M. 1898
M. 1862
M. 1860
M. 1871
P. 1880, M. 1866
M. 1909
M, 1860
M. 1897, 1905» '9o8
M. 1S62
M. 1899, 1908
M. 1874
P. 1897, S. 1867, M. 1868, 1886
M. 1885
S. 1908
M. 1SS4
M. 1899
P. 1902, S. 1880, M. 1881, 1899, 1908
M. 1888
M. 1870
P. 1859, 1883, M. 1863
M. 1899
S, 1868, M. 1869, 1877
M. 1907
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Joaquim Miret y Sans
•f- Ignasi R . M i r ó

M . 1906
M . 1870

Ernest M o l i n é y Brases

S. 1892, M . 189)

Joan M o neva

M . 1910

Dolors Monserdà de Macià

P. 1909

Manuel de Montoliu

S . i.904

Joan Montserrat y A r c h s

S . 1871, M . 1872

Vicents de Moragas

M.1904
S.1907
M.1900
M.1866
M . 1909
P. 189)
M . 1865
M . 1890
M . 1906
M. 1874
P. 1910, M . 1897
M . 1895
P. 1896, S. i88i7M. 1882
S. 1870, M . 1871
S. 186)
M . 188$
M . 1879
M . 189$
M.1884
M . 1892
P.1860
P. 1891, M . 1889
M . 1901
P. 1892, M . 1881, 1886, 1900, 1908
M . 1892
S. 1882, M . 188]
P. 1901
S. 1899, M . 1900
P. 1861
P. 1870, 1878, M . 1859, 1885
M . 189)
M . 1906
S,189}
M . 1870
P. 1885, M . 1872
M . 1904
P. 1874. M . 187J

Joseph Morató
Enrich Moren
T Francisco Morera
Magí Morera y Galicia
-f- Joseph Morgades y G i l i
4* Francisco Muns
Manuel Murguia
L l u i s B . Nadal
f Pere Nanot-Renart
Miquel S . Oliver
Hermili de Oloriz
Narcís O l l e r
Joseph de Palau y de Huguet
f Eussebi Pascual y Casas
f Francisco Manel P a u
Joseph Pella y Porgas
f Joseph L l u i s Pellicer
+ Justí Pepratx
f Joseph M . * de Pereda
+ Francisco Per man yer y Tuyet
Joan J . Permanyer
Ricart Permanyer

RAMON PICÓ T CAMPANAR
Joseph Pin y Soler
Caries Pirozzini
f Francisco P i y Margall
Claudi Planas y Font
f L l u í s G. de Pons y de Fuster

+ JOSEPH LLUÍS PONS YGALLARZA
Joan Pons y Massaveu
Joseph Pous y P a g è s
Joseph P u i g y Cadafalch
f Joseph Puiggarí
t Vicens W . Querol
Ferran de Querol
f Albert de Quintana

AKY 1 9 I I
Frederích Ka hola
-]• Jaume Ramon y Vidales
•j- Frederích Renyé y Viladot
Isidro Reventós y Amiguct
f Estanislau Reynals y Rabassa
Manuel Ribot y Serra
JoAauiM RIERA V BERTRAN
f Francesch Rierola
Alexandre de Ríquer
f Roben Robert
Joseph M* Roca
f Joaquim Roca y Comet
f Narcís Roca y Farreras
f Lluís Roca y Florejachs
Joseph Roca y Roca
Manuel Rocamora
Francisco Romaní y Puigdengolas
f Antoni Ros de Olano
f GEKONI ROSSELLÓ
+ Pere de Rosselló
Conrat Roure
Antoni Rubió y Lluch
f JOAQUIM RUBIÓ Y ORS
Jaume Rusiñol
f Fidel de Sagarmínaga
+ Felip Jacinto Sala
Honorat de Saleta
f Pau Sans y Guitart
f Joan Sardà y Lloret
•i* Ferran Sellarès
f Joseph Serra y Campdelacreu
Rossendo Serra y Pagès
•f* Gonzalo Serraclara
f Ramon de Sisear
f Joaquim Sitjar y Bulcegura
i* FREDERÍCH SOLER
T Joseph Subirana
GUILLEM A'. TELL T LAFONT
Silvino Thos y Codina
f TERENCI THOS Y CODINA
f Francisco X. Tobella
Cèsar A. Torras
Joseph Torras y Bages
JACINTO TORRES r REYETÓ
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M. 190)
M. 1895
M. 1894
M. 1889, 1909
P. 1871
M. 1905
P. 1904,5. 1877» M. 1870,1878,1900,1908
M. 1897
M. 189S
S. 1866, M. 1867
M. 1902
M, 1860
M. i879
M. 1865, 187J
S. 1875, M. 1869, 1876
S. 1894, M. 189$
P. 1898, M. 1867
P. 1877
P. 187), M. 1865, 18S3
S. 1869, M. 1870, 1876
M. 1880
P. 1907,M. 1884
P. 1890, M. 1859, 18Ó1
M. 1894
M. 1889
M. 1868
M. 1884
S. 1887, M. 1888
S. 1874, M- 1880
M. 1872
M. 1896
S. 190Ç
P. 1879, M. 1877
M. 1880
M. 1867
P. 1882, M. 1868, 1878
M.. 186?
M.. 1902, 1908
M,. 1866
M. | | |
M ! 1891
S. 1886,M. 1887
P. 1899
M . 1881, 1891, 1901, 1908
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Bcrnart Torroja
Carles de Tourtoulon
Sebastià Trullol y Plana

M. 1SS7
M. 18S8
S. 1900, M. 1901

FRAKCESCH UBACH T VINYETA

P. 1905, M. 1878,

1908

Modest Urgell
Joseph M.a Vallès y Ribot
f Pau Valls
f Joseph M.* Valls y Vicens
f Marian Vayreda
Alvar Verdaguer

M.
M.
P.
M.
M.
M.

1902
1885
1866
1890
1902
1880

f JACINTO VERDAGUER

P. 1881, M. 1869,

Narcís Verdaguer y Callis
Pere Vidal
f Eduart Vidal y Valenciano
Enrich X. Vidal y Valenciano
+ Gayeti Vidal y Valenciano
f Emili Vilanova
Salvador Vilaregut
Geroni Zanné

S. 1891, M. 1892
M. 1903
M. 1866
M. 1890
M. 1867
S. 1879, M. 1880, 1901
S. 1901, M. 1902
M. 1906

1888

AUTORS PREMIATS

ORDINARIS EXTRAÜRD. ACCÈSSITS

7 MARIAN AGUILÓ FUSTER.

. '

f Tomis Aguiló

FERRAN AGULLÓ Y VIDAL.
Joseph Aladern

JOAM ALCOVER
Gabriel Alomar
Miquel Victorià Amer

Víctor Amor
Rosa Anals de Roumanille
A g n è s Armengol de Badia
Joseph d'Argullol y Serra
f Antoni Aulestia y Pijoan

f VÍCTOR BALAGUER
i

.

.

.

.

Vicens Balansò y Echevarría .
Lluís Bard

Francisco Bartrina
.
f Joaquim M.a Bartrina

.

.

.

Bonaventura Bassegoda y A m i g ó
Ramon E . Bassegoda y A m i g ó
T Maria de Bell-Uoch (Pilar Maspons)
+ Pau Bertran y Bros
.
.
.
.
Prudenci Bertrana

.

.

.

T ADOLF BLANCH Y CORTADA .
f Joseph Blanch y Romaní,
f Antoni de Bofarull y de Brocà
Jaume Bofill y Matas
Jaume Bolois
Joseph Bonafont
Antoni Bori Fontestà
Salvador Bover y Salvador

f FRANCESCH PELAY Y BRIZ
Víctor Brosa y Sangerman
Antoni Busquets y Punset

f DAMÀS CALVET
Joseph Calzada

.
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ORDINARIS EXTRAORD. ACCÈSSITS

Rafel Campalans Puig
T Antoni Camps y Fabrés
*i* Lo Cançoner de Miramar (G. ROSSELLÓ) . . .
•J" Lo Cançoner de Vilatort (Francisco Muns) . . .
Jacinto Capella .
. •:. Antoni Careta y Vidal
JOSEPH CARNER

i

i
3

Francesch Carreras y Candi
Joan Manel Casademunt
T Francisco Casas y Amigó
T Raymon Casellas
i* Enrích Castelnau
Víctor Català
Frederlch Glasear y Saneu
F. Clasclar y Sanou y N. Font y Sagué . . .
Emili Coca y Collado
Ramon Colom y Virgili
. . . . . .
JAUME COLLELL Y BANCEIXS

i
g
j
i
i
\

1

9

3

1
2
4

1
1
I
1
1
1
6

Ramon Nonat Comas
f Joseph Corolcu Inglada
•}• Coloren y Pella

4

4

2
1
1

MIQUEL COSTA Y LLOBERA

f Pere Coartáis
Lluís Charrasse
Laureà Dalmau
Alfons Damians
Juli Delpont
Fèlix Descourt
-}• Manuel Duran y Duran
Marian Escriu y Fortuny
f Salvador Estrada
Pompen Fabra
•f* Ün fadrí de Montanya (J. VERDAGUER)
Bartomeu Ferrà y Perelló
Miquel Ferrà
f Joan B. Ferrer .
Joaquim Folch y Torres
Joseph M.a Folch y Torres
Manel Folch y Torres
f Norbcrt Font y Sagué
f Marian Fonts
+ Guillem Foiteza y Valentí

i
i

}

1

1
I
1
1
1
1
I
1
. . . .
1

1
1
2
6
J

1
1

1
3
2

5
5
?
1

ANY
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OKDINARIS EXTRAORD. ACCÈSSITS

f TROMAS FORTEZA
JOSEPH FRANQUESA V GOMIS .
f Joseph Franquet y Serra
Enrich de Fuentes.
Salvador C a l m é s
Artur Gallard

.

.

.

.

Joseph Garriga y Llirò

.

.

.

.

.

.

Angel Garriga y Baixador
f Víctor Gebhardt
. . .

*

Martí Genis y Aguilar

.

.

.

.

.

JOAN MARIA GUASCH

.

.

.

.

Joseph G u d í o l y C u n i l l

.

.

.

.

Salvador Genis
Eduart Girbal Jaume
Adrià G u a l

ANGEL GUIMERÀ
+ Joan Guiraud
Joseph Iglesias y Guizard.

f Jordi (MARIAN AGUILÓ Y FUSTER)
f Manel de Lasarte
Víctor Líentaud
Joseph M . L ó p e z P i c ó

.

.

.

.

Gabriel Llebrés y Quintana .
Joan Llongueras
Teodor Llorente

Pere de Maldar (JOSEPH CARNER) .
JOAN MARAGALL
JOSEPH MARTÍ Y FOLGUKRA .

10

Oriol Martorell
Alfons Maseras
f Francisco de P. Masferrer y Arqaimbau
Ramon Masilem

ARTUR MASRIERA Y COLOMER
f Josefa Massanès de G o n z á l e z .

FRANCESCH MAT HEU

.

.

.

.

f Gabriel Maura

APELES MESTRES.
f Manel M i l i y F o n t a n a l s . . . .
í Antoni Molins y Sirera
.
.
.
.
Joan M o u n é
Dolors Monserdà de Macià
Pere Montanyola

.
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Armengol de Monisech (Sil vino T h o s ) .
*h Joan Montserrat y Archs

.

.

.

.

Joseph Morató
•J- Francisco Muns
U u i s B . Nadal
f

Pere Nanot Renart
Anton Navarro

T Joan Nebot y Casas ( F . PELAT BRTZ)
Jaume Novellas de Molins

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Pere Nubiola y E s p i n ó s
f Mateu Obrador y Bennassar
Joan O l l e r y Rabassa
N a r c í s Oller y Moragas
Claudi Ornar y B a r r e n

f ANXCET DE PAGÈS DE PUIG

.

Joseph de Palau y de Huguet
Pere Palau y G o n z á l e z de Qpijano.
Miquel de Palol
Joseph Paradeda y Sala
^ Victoria Penya d'Amer
f Pere d1 Alcántara Penya y Nicolau,

f Pere Pi y Parera (FREDBRECH SOLER) .
RAMON PICÓ T CAMPAMAR
f Felip Pirozzini y Martí
4* F è l i x Pizcueta
Claudi Planas y Font.
-t Joan Planas y Feliu
Jaume Pomar y Fuster

+ Carles Pons de Gmehreda (FREDERXCH SOLER)
Joan Pons y Massaveu

f JOSEPH LLUÍS PONS T GALLARZA .
Enrích Prat de la Riba
Joseph Puig y Cadafalch
J . Puig y Cadafalch y Cassimir B r u g u è s .
Francesch Pujols
f

Albert de Qjuntana
Frederich Rahola y T r è m o l s

+ Jaume Ramon y Vidales ,

.
.

.
.

•}• Frederich R e n y é y Viladot

.

.
.

.

.
.

Isidro R e v e n t ó s y Amiguet
i

Genis Domingo Reventós ( F . Anglada).
Joan Ribas y Carreras.

.

.

.

.
.

ii
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ORDINARIS EXTRAORD. ACCÈSSITS
LLORENS RIBER T CAMPINS .
.
.
Manel Ribot y Serra
Joseph Ricart y Giralt
JOAQUIM RIERA Y BERTRAN .
.
.
•J- Lluís Roca y Florejachs
Joseph Roca y Roca
Manel Rocamora
Miquel Roger y Crosa .
.
.
.
f GERONI ROSSELLÓ
.
.
•
•
Joaquim Rosselló y Roure .
.
.
Mateu Rotger y Capllonch
•f* JOAQUIM RUBIÓ Y ORS
Joaquim Ruyra y Oms .
.
.
Joseph Sala Bonfill
Pere A. Salada
Salvador Sampere y Miquel .
. \. .
Sebastià Sans y Bori.
.
.
• Í£ >
f Joan Segura
Jaume Serra y Iglesias
Joseph M.ft Serra y Valls
Ernest Soler de les Cases
f FREDERICH SOLER .
. i.-1 .
Joseph Sorríbas y Riera .
*}• Emilia Sureda . . .
.
.
Ramon Surífiach Senties.
.
.
.
•i* Joseph Taronjí y Cortès .
. ^ .
GUILLEU A. TELL T LAFONT .
.
.
Silvino Thos y Codina .
.
.
.
f THERENCI THOS Y CODINA .
.
.
\ Francisco Tomàs y Estruch .
.
.

,

1
2
1
12

.

4

2

5
2

,
.

,
,
.
.
.
.

Joseph Torras y Bages
. v; ' .
JACINTO TORRES Y RBYBTÓ .
•ï •
Joseph M. Tous y Maroto. .
.
.
,
f E l Trobador de Montserrat (V. BALAGUER)
Sebastià Trullo! y Plana
. . . .
FRANCESCH UBACH Y VINYETA .
Lluís Valen
V .
Agustí Valls y Vicens
. . . .
\ Marian Vayreda
t Pere Antoni Ventalló
. . . .
•h JACINTO VERDAGUER
. . . .
f Joseph Verdú y Feliu

1?

2
2
'9
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ORDINARIS EXTRAORD. ACCESITS

Lluis V u
Antoni Vicens y Santandreu .
Cosme Vidal
+ Eduart Vidal y Valenciano
•J- Gayeti Vidal y Valenciano .
f Pere Ramon Vidal (F. PELAT BUZ)
^ Emili Vilanova
Antoni Vila y Sala
. . . .
f Isabel de Villamartin.
Virgilius (Martí Gen is y Aguilar) .
Xavier Viurà
f Joseph Yxart
Miquel Zavaleta
Anònims.

PREMI FASTENRATH
Víctor Català.
.
JOAN MARAGALL. .
ANGEL GUIMERÀ .

Any 1909
>

1910

>

1911

ADJUNTS HONORARIS

Bxcm. Ajuntament de Barcelona.
Excma. Diputació de Barcelona.
Lluïsa Goldmann Vda. de Fastenrath.

Los MESTRES EN GAT SABER.

ADJUNTS PROTECTORS

1874 Eusscbi Güell y Bacigalupi.
1880 Marquès de Castellbell.
t88] Marquès de Comillas.
1895
>
»
»
»
»
*
»
1896
»
»
»
»

Enrich Batllò.
Isidro Bonsoms.
Marquesa de Castellar.
Joseph Carreras.
Joan Girona.
Marquès de Santa Isabel.
Duch de Solferino.
Pere de Sotolongo.
Concepció Dolsa, Vda. de Llorach.
Joseph Mansana.
Pere Grau Maristany.
Joseph O. Marti y Ballés.
Joaquim Pena y Costa.

1897 Lliga Regional de Manresa.
>
Ajuntament de Mataró.
>
de Sabadell.
>
»
de Vich,
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>
1900
»
>
>
>
>
1901
>
>
1905
1906
1907
1909
1910
»
»
>
»

Ateneu Barcelonès.
Ramon Montaner.
Ajuntament de Manresa.
>
de Figueres.
Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del Pais.
Fomento del Trabajo Nacional.
Lliga Regionalista de Barcelona.
Lluís Marian Vidal.
Baró de Quadras.
Ajuntament de Sarrià.
Unió Catalanista.
Enrích Tu rull y Comadran.
Manel Girona y Vidal.
March Rocamora y Rosés.
Jaume Queraltó.
Marquès d'Alella.
Marqués d'Alfarràs.
Pere Milà y Camps.
Joseph Monegal y Nogués.
Lluís Muntadas y Rovira.

ADJUNTS NUMERARIS

1898
1879
1910
1901
1904
1908
1888
1905
1870
1888
1879
1902
1880
1906
1906
1869
1896
1859
1880
1895
1901»
1S84

Abadal y Caldero, Ramon de
Abella y Vinyas, Pere
Alcántara y Colomer, Manuel
Aguiló y Miró, Angel
Alandi y Canela, Joan
Albareda y Parés, Joaquim
Alcaydc, Francisco de P.
Alcover, Antoni M.8
Aldavert, Pere
Aldrich, Albert
Aleu, Antoni de P.
Alfons y Sans, Antoni
Almirall y Forasté, Joan
Alòs, Joseph M.a de
Alós, Ramon M.a de
Amat, Gervasi
Amat y Llobcras, Jaume
Amer, Miquel Victorià
Amigó de Cabo, Pere
Aràjol, Ramon
Argimon y Sabatús, Miquel
Amó y Maristany, Pere

1907 Artigas, Joseph

1886
1896
1S99
190)
1901
1880
1909
1904
1862
1908
1908
1902
1906
1909
1898
1888
1910
1881
1888
1888
1887
1902
1894

1 9 0 ; Associació Catalanista *t Gent l·Io- 1879
va*, de Badalona

1905 Associació Protectora de la Enscnyansa Catalana
1907 Associació Catalunya Vella, de
1888
1888
1899
1879
1892
1884

Vich.
Bach de PortoU, Antoni
Balansò, Llorens
Barde ra y B arderá, Joan
Bardera, Joseph
6artolÍ,Joan
Bartrina, Francisco

1911 Basas y Sibèria, Francesch
1909 Bassa, Serafí

'899

1900
1906
1884
1907
1901
1869
1888
1880
1880
1879
1900
•899

Bassegoda, Bonaventura
Bassegoda, Ramon E .
Basté, Jaume
Basté y Fugarolas, Pete
Batlle, Joan Bautista
Batlló, Frederích
Baucells y Prat, Joseph
Bcdós, Francisco de P.
Bertran y d1Amat, Felip
Bertran y Serra, Eussebi
Biosca y Jové, Antoni
Blanxart, Miquel
Boada Güell, Joan
Bonay y Carbó, Alfons
Bonet, Angel
Borràs, Valentí
Bosch y Alsina, Ròmul
Boter, Francesch de
Bozzo y Rius, Jaume
Brocà, Guillem M.ft de
Brosa y Sargerman, Víctor
Brugarolas, Jaume
Brugués, Cassimir
Bulbena, Artur
Buhó y Sen, Francisco
Bnrjalés y Solà, Adolf
Buxcda y Birba, Joseph
Cabot y Robira, Joaquim
Calderó y Coronas, Feo. X .
Calvet, Pere
Camin, Alvar M.* de
Campmany, Antoni de P.
Camprodon, Joan
Capdevila, Millan de la C .
Capella, Bonaventura
Capella, Joseph Manel
Card ús y Arqué, Joseph
25
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1890
1891
190J
1908
1895
1888

Carles, Emili
Carreras y Candi, Francesch
Casajoana y Gaset, Joan
Casany y Hsturi, Antoni
Casas Carbó, Joaquim
Casas y Font, Francisco

1888
1908
1905
1905
1889
ï 890
1889
1888
1907
1901
1903
1904
1889
1904
1888
1901
1888
1877
1903
1910
1889
1890
1894
1908
' 1889
1877
1898
1888
1907

Castellvell, Jaume
Casino de Sans
Centre Català, de Sabadell
Círculo SabadclUs
Clapers y Berenguer, Joseph
Coll y Escofet, Pere
Collasso, Enrich
Colom, Gabriel
Conill, Bonaventura
Costa y Avellaneda, Antoni
Costa y Deu, Joan
Cruells y Jornet, Pere
Cuadras y Feliu, Antoni de
Cuffí y Corominas, Joan
Daniel, Eussebi
Daroca y Carulla, Andreu
Domènech, Eduart
Domènech, Lluís
Doria y Bonaplata, Evcli
Dublineau, Lluís Emili
Duran, Joaquim
Duran y Folguera, Modest
Duran y Ventosa, Lluis
Escayola y Valls, Joaquim
Escuder, Manel
Escubós, Albert
Estany, Martí
Estanyol, Joseph
Estapà, Lluís

1900
1888
1907
1911
1905
1901
1898
1907
1894

Estrany y Laserna, Celestí
Fàbregas, Francisco
Fàbregas y Santamaría, Lluís
Fàbregues, Joseph M. de
Fages y Vilà, Feliu
Feliu, Antoni
Ferrer y Bàrbara, Joseph
Ferrer y Solervicens, Joan
Ferrer-Vidal y Soler, Lluis G

1901
1888
1886
1888

Ferrer y Parellada, Jaume
Flos y Calcat, Francisco
Folguera y Duran, Manel
Font de Rubinat, Pau

1902
1910
1888
1899
1888
1888
1894
1899
1876
1906
1909
1905
1902
1888
1877
1910
1896
1908
1868

Fort y Romeu, Joan
Fortuny, Carles de
Freixas y Freixas, Joan
Freginals, Cristòfol
Fullà, Francisco
Fuster y Domingo, Narcís
Galbany y Parladé, Joseph
Gallardo y Martínez, Antoni
Gallart, Artur
Gallissà y Codina, Joseph M.
Gambús y Ballvé, Xavier
Carreta, Joseph
Gaspar, Miquel
Gatius y Duran, Just
Gaza y Rosselló, Alfrei
Gelabert, Eduart
Genis y Aguilar, Martí
Girbal y Jaume, Eduart
Girona, Ignasi

1908
1888
1907
1898
1901
1911
1908
1908
1900
1888
1876
1907

Girona y Llagostera, Daniel
Gorchs y Esteve, Ceferí
Gorchs y Solanllonch, Ceferí
Grau y Gosa, Felip
Grau y Sàbat, Joseph
Gomis y Canals, Francisco
Gorgot y Gorgot, Jaume
Guarro, Lluís
Gudiol y Cunill, Joseph
Hill y Feliu, Jaume
Imbert, Eduart
Jané y Baqués, Joan

1903
1902
1885
1905
r888
1889
1889
1901
1896

Janer y de Milà de la Roca, Ign.
Lapona, Jacinto
Llagostera, Lluis
Lltga Regionalista de Sabadell
Llopis y Bofill, Joan
Llopis, Manel
Llorens y Munsech, Jaume
Lluhí y Ríssech, Joaquim
Macià, Narcís

ANY

1S98 Malla y Grané, Ramon
1S75 Maluquer y Viladot, Joan
1890 Maristany, Fèlix
10S3 Marqués, Mane!
1896 Marsans, Lluís
1888 Marti, Julià
1896 Marti y Bey a, Miquel
1901 Marti y Julià, Domingo
1906 Martí y Marull, Jaume
1905 Marti y Pcydró, Pere
1907 Mariorell, Bemardi
1SS5 Mas y Ramis, Domingo
1902 Mas pons y Anglasell, Fran. de P.
1867 Masriera, Joseph
1890 Massó y Torrents, Jaume
1908 Massot y Palmers, Joseph
1911 Mata, Lamben
1879 Matas y Burgués, Miquel
1881 Matheu y Fornells, Joaquim
1910 MUlet, Joan
1898 Millet, Lluis
1894 Millet y Villà, Per* A.
1904 Miquel y Planas, Ramon
I88J Miquelerena, Pelay de
190} Miret y Sans, Joaquim
1891
189$
1907
1900
1892
1907
1906
1902
1898
1896
1907
1896
1888
1887
1887
1898
1906
1877

Molíiié y Brasés, Ernest
Mon y Bascós, Joan
Monegal y Nogués, Ramon
Monegal y Nogués, Trinitat
Muntaflola, Pere
Montcys, Santiago
Mora, Arthur
Mora, Joseph
Moragas y Barret, Francesch
Moragas y Rodes, Vicens de
Mundó y Freixas, Manel
Nadal, Lluís B.
Nicolau, Antoni
Noguera y Vila, Lluís
Novellas de Molins, Jaume
Olivar, Antoni
Oliver, Miquel dels S.
Oller, Narcís

1898 Orfeó Català

IQII
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1867 Palau y d'Huguet, Joseph de
1892 Papirer y Portabella, Carles
1909 Par y Tusquets, Alfons
1909 Partagàs y Lluch, Rossendo
1908 Pella y Porgas, Joseph
1902 Perdigó y Cortès, Manel
1868 Permanyer, Joan
1895 Permanyer, Ricart
1879 Perpinyà y Pujol, Ferran
1871 Perpinyà y Pujol, Joan
1897 Pibernat, Artur
1898 Piera, Joseph
1870 Pirozzini, Carles
1902 Pla y Deniel, Narcís
1895 Planas y Font, Claudi
1906 Planas y Serrabassa, Antoni
190) Plans y Colomer, Joan
1904 Poch y Mogas, Unís
1876 Pons y Massaveu, Joan
187 5 Purear y Tió, Manel
1906 Prat y Maignon, Joseph LI.
1890 Prat de la Riba, Enrích
1901 Puig y Sais, Hermenegild
1905 Puig y Alfonso, Francesch
1889 Puig y Cadafalch, Joseph
1903 Puig y Deulofeu, Endalt
1888 Puigpíqné, Francisco
1907 Qucr Boule, Unís
1880 Quintana, Sixt
1900 Rahola y Trèmols, Frederích
1888 Ravell, Rafel
1877 Raventós y Jener, Joseph
1890 Ribas y Serra, Joseph
1906 Ribelles, Baró de
1882 Ribot y Serra, Manel
[ 888 Rivera, Joaquim
1900 Roca, Joseph M.*
1907 Roca y Porgas, Pere
188) Rocamora, Manel
1898 Rogent, Joseph
1906 Roger y Crosa, Miquel
1910 Roger y Closa, Marti
1909 Roig y Blanch, Ramon
1888 Roig y Punyet, Jaume

196
1886
1861
1895
1910
1907
1902
1901
1911
1898
1888
1894
1894
1909
1910
1908
1903
1879
1906
1904
1887
1901
1871
1898
1888
1902
1908
1910
1905
1907
1909
1901;
1878
1906
1903
1890
1895
1888
1902
1887
1901
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Roig y Punyet, Joseph
Romaní y Puigdengolas, Fco.
Romaní y Romaní, Antoni
Rosés, Gaspar
Rosich y Rubiera, Joseph
Roura y Peypoch, Llorens
Roura y Rocasalhas, Frederich
Roure, Conrat
Roviralta, Joseph
Rubió y Lluch, Antoni
Rusifiol, Jaume
Sagnier, Leopold
Sala Bonfill, Joseph
Saltor y Madorell, Joseph
Salvador y Miralles, Joaquim
Salvat y Espasa, Ramon
Sandiumenge, Magí
Sanmarti, Primitiu
Sanpere, Víctor
Sans, Ramon
Sans, Jaume
Santaló, Pere
Santonja, Joseph
Selva y Rubí, Emili
Serra, Joseph
Serra y Bohigas, Jacinto
Serra y Moret, Manel
Serra y Pag¿s, Rossendo
Serra y Puiguriguer, Pere
Serraclara y Hubert, Carles
Serrahima y de Camin, Lluís
Serrall ús, Pere
Sindreu y Òliba, Joseph
Societat Barcelonesa d'Amichs de
la Instrucció
Solà. Baldomer
Solà, Vicens
Soler y Palet, Joseph
Soler y Escofet, Ignasi
Sunyol, Antoni
Sunyol y Casanovas, Ildefons

1904
1888
1904
1910
1887
1879
1861
1882
1873
1900
1888
1907
1899
1896
1888
1902
1880
1869
1901
1909
1910
1904
ï 899
1880
1906
1867
1888
1889
189$
1908
1877
1903
1901
1907
1901
1900
1888
1910
1894
1888
1906

Sufiol y Alcalde, Lluis
Surribas y Riera, Joseph
Tarragó y Lostaló, Joseph
Termes, Timoteu
Terré, Emili
Tintorer, Rafel
Thos y Codina, Silviuo
Torcin y Garrigolas, Rafel
Torras, Cèsar A.
Torras y Pujalt, Joaquim
Torres y Vilaró, Ramir
Torrus y Arabía, Joseph
Traba), Lluis
Trabal, Jaume
Trilla, Wifret
Trínxet, Antoni
Tusquets, Joan
Ubach y Vinyeta, Joseph
Uyà y Solernou, Frederich de
Vall mitjana, Alfons
Valls, Francisco de P.
Valls, Manel
Valls y Vicens, Agustí
Vallès y Ribot, Joseph M *
Vendrell y Sala, Joseph
Verdaguer, Alvar
Verdaguer y Callis, Narcís
Verdú y Puigjener, Manuel
Vía, Lluís
Viada y Lluch, Lluís Carles
Vidal, Enrich X.
Vilajeliu, Joseph
Vilanova, Joan
Vilanova, Antoni
Vilaregut y Martí, Salvador
Vilaseca y Magarre, Joseph M.a
Vilumara, Ricart
Vingut y Coris, Miquel
Vintró, Juli
Vives, Alfret
Vives y Juncosa, Ricart

ADJUNT FORÀ.—Sant Celoni.—1874 Draper, Miquel

MEMORIA
Ilfgida peí Sr. Secretan del Consell Directiu en la Junta general ordinaria del Còs
d'Adjunts el dia 38 d'Octuhre de 1910.

SENTORS ADJUNTS:
* Després de la detallada Memoria que, ara fa un any, tingui Hionor de Uegirvos respecte de la gestió del primer Consell Directiu dels Jochs Florals quasi podríem escusamos de dirvos rés en aquesta nova Junta general, tota vegada que'l
segon Consell, format de les matexes persones que'l primer, no ha fet més que
seguir el camí obert en l'exercici anterior.
Una lleugera modificació sufri'l nou Consell al constitnhirse. No poguérem
conseguir que'l senyor Guimerà continués en el Uoch de la presidencia, hont per
tothom menys per ell estava tan be, y haguérem de dcstinarli successor en la persona del senyor Matheu, passant ell a ocupar el lloch d'Arxiver y quedant els demés càrrechs exercits pels matexos consellers del any anterior.
Respecte dels comptes generals ja se us dirà pel senyor Tresorer les particularitats que hi haja a observar, y podrèu fervos càrrech de que anam seguint una
marxa econòmica normal, per més que, com vos diré més endevant, el Consell
s'està preocupant temps hà de castigar en tot lo possible'ls gastos de la festa, que
considera excessius.
Dita festa se celebrà, com sabeu, cl di; tradicional, ò sia'l primer diumenge
de Maig, ab una sola variació: la de ferse al mati en lloch de la tarde, per no coincidir ab altra festa popular, completament nova, compresa en el programa de festes de primavera, que celebrava l'Ajuntament, a petició del qual se feu dita variació, que per uns fou censurada y per altres fou aplaudida. Creu el Consell que lo
mellor es celebrar la festa a la tarde, a l'hora en que s'havia celebrada aquets darrers anys, y axis té'l propòsit de ferho, comptant endevinar el desitx de la gran
majoria del Consistori.
De la matexa manera que s'havia fel l'any anterior ab el monument d'en Ma-
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riàn Aguiló, els Mantenedors y Consellers prengueren part aquest any en Vinauguració del d'en Víctor Balaguer, cofundador dels Jochs Florals y primer Mestre
en Gay Saber; lo qual no hem dubtat may un sol moment que havia de merèxer
l'aprobació unànim dels senyors Adjunts.
La concessió del premi Fastenrath ha seguit, com heu vist, el camí marcat en
nostre conveni ab l'Ajuntament. En virtut del mateix conveni toca en el certamen
vinent adjudicar el referit premi a la mellor obra dramàtica representada dintre'ls
sis anys anteriors, tomant ja a comensar el tom en els Jochs Florals de 1912.
En la Memoria anterior se'n parlava de lo molt que'ns ocupàrem l'any passat
en l'elecció del local per la festa, dexantvos entendre que, a pesar d'haver optat
unànimement per la Sala de Llotja, no havíem pas quedat satisfets, de manera que
si aquest any li hem repetida, ha estat ab igual recansa que l'anterior. Obligats,
com vos deya, a guarnir la sala en una nit, els inconvenients que axò porta son
tan grans, pel qui ho esperímenta de prop, que cada vegada que se'n parla en
Consell nos esforsam en sospesar per tots cantons el problema sens lograr donarli
una solució definitiva. El major d'aquexos inconvenients es el desmesurat gasto
que porta la decoració del local, feta en tan especials circunstancies. Y, com el
Consell està ferventment empenyat en reduhirlo aquest gasto y en obviarlos tots
aqucxos inconvenients, perxò vos ne parlam ara, com un esplay en familia; a niés
de que, com tots hi esteu interesáis y empenyats igualment que nosaltres, de tots
tenim dret a esperar que'ns secundeu y ajudeu a la solució del conflicte. Per la festa vinent estem empenyats en tenir resolta aquesta qüestió, única que s'oposa a
la marxa normal y regular de la nostra estimada y veneranda Institució.
Y acabo ab la matexa excitació de la Memoria anterior: afanyàuvos tots en
buscar als Jochs Florals nous amichs y colaboradors. Per sa part aquest any ha
conseguit el Consell, encara que en reduhida escala, aumentar la llista d'Adjunts
protectors. Si'ns hi ajudau tots en aquesta feyna, aquexa llista y la dels Adjunts
numeraris crexeràn desseguida considerablement y axis la vida econòmica de la
Institució podrà estar segura de resistir a totes les contrarietats, essent base ferma
y segura de sa vida literaria, la gloria de la qual no conseguirán mimvar nt les
modes per estravagants que sien, ni les campanyes qu'en contra d'ella's fassen,
que, com tantes que n'han passades ja, seràn sempre vensudes.
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