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" Oh, mai per mai! Lhtitem a tota ul-l 

[trança 
el m0J5eix amb Castella que amb la Fran

[ça, 
amb l'infern, si l'infern les ve a ajudar." 

,POESIES, de Ramon E. Bas
segddtt. 

Heus ací un llibre ben simpàtic : un 
recufi de poesies del poeta del Principat, 

1 traduí Dante, Cornei1le, D 'Annun
zio, Horaci, Musset.. . Fón, realment, una 

I fiura ben representativa dels anys en què 
vixqué, de l'escola de ¡,o etes abrandats 
de Fe, de Pàtria i d'Amor. • Ramon E. Bassegoda, que el seu fill 

J oaquím Èassegoda ha editat en llengua 
iríginària í, a més, en traducció fran
cesa. E Í prefaci, de Jacint Laporta ; la 
biografia del doctor Bassegoda, dél meu I 
estimat amic i company Llorenç J ou i . 
Olió, i uns pO'emes de Marian Amat, 
Pere R iera Riqué i Josep Franquesa i 
Gomis dedicats a la memòria del poeta i 
patrici Bassegod<l;, són a.ixí mateix, tra
duïts al francès; així com un estudi es
panyol del basc Dionisio de Azkue (De
nisxi} sobre la poètica de Bassegoda; qui, 
nat a La Bisbal el 1856. moria a Barcelo
na el 1921. 

H eus ací una mostra de la seua corda 
religiosa: 

LA VERGE DE MAIG 

É s la rosa del camp, és el lliri 
més f1a:irós que a Judea florí , 
és la: glòria i el goig de l'empiri 

l
, a qui Déu posa amo'; se:1se fi . 

És hortet segellat, regaladàl II font qi1e corre d 'Hebton per la vaf1, 'I és la t<6rre de vori prea&:i 

Bassegoda fón un poeta postverdagL1~ - , 

ri à. E ls temes que l'inspiFen, la. tèt:nica l,I 
que empra, és ben bé d 'abans de Ma~a

gall. Cristià, patriota i casolà, la vida 
del camp, l'amor de la llar, l'esperança i 
el desengany l'emocionen i el fan cantar I 
amb tonades càlides , Q u:w els temes són 
més senzills, les seues púesies, tendrals i 
f resques, són millors. 

Excd lí en el sonet. Els poemes records 
de Suïssa que sÏnserixen en este volum 
són tots sonets i, encara, t n porta d'atres. 
Tots tenen aquell punt de duresa de l'è
poca en la que ni l'idioma es prest;¡va a 
filigranes ni els temes a finors i subti
leses. 

Bassegoda vixqué en el temps del na
cioalisme heroic. A vint anys redactava 
nn periòdic manuscrit qu~ després es con
vertí en setmanari imprés, La Llar. El 
seu patriotisme exaltat li féu escriure es
tos versos: 

i de tofa puresa miraU. 
La veu seua é's la mel d'tilia oresca 

i, el cel s'obre quan ella s ~mriu, 

i s'hl froba prop seti l'omhra fresèa 
de les pa lmes de Ston a l'estiu, 
i bella és com la reina. pastora 

per qui l'harpa polsà Salomó, 
estimada del rei qui l'adora, 
ele palaus i jardins fent-li do. 

Ara només ens cal !'rHJarcar ei bon 
gust de l'editor de publicar este recull 
tot adptant-Io ortogràficament a les nor
Il?es actuals. És el que ~lauria de fer-se 
a València amb les poe~ies de Llorente 
ara que ,amb motiu del centenari de la ' 
seua renaixença s'ha d'editar novament 
el fam ós Llibret de Versos, 

CARLES SALV ADOR 


