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A H~ LEO D. DEI: 

(~UUll Ull troha Ull bOll JliLlle, ell In vid I 

Ull d'aquell qu' ón ll11 (:icn (I !l'nqu li 
fill(> t,ns .l'ngrahir-III -hi (\I. t'hnjin ( 't pll r r 
Ull moment, (I t'lw.iiu dut l' I( gria ILI ('or ~ 

t gtllJt'!'l d',ID ra trohar nI llJlli i (lil')o ·hi. 
Aquí '0, porto Ull b Il e Illl' Il': I(ginl 
qn si el llegiu J" timan>\!. Vull 1)\1' nlïu l'I 
goig qu jo hl' culit flu'a.)win'u lo qut' jo 
h admirat, i si la virful d'I'¡üU 'u III ' 

munien uI IlOU l 'ct 11'.' IIlI noti llig 1 l 'IU Ulli ix 
al qu'hem sl'lItit (lli l\l l i rno.lo. 

i '1qUC ta ohm 11 l; d lligllIl, bl l rou 
que t'ho hI' elil ili lt v gall El 1(11'1' limll 
al r[ urtnrÍn e li pol r un1Íc de l'guidll, ha 
IUl 11 i lll'(l que recon tort . (~unll (lo l'llun IS-

ahol'it ja \,od.1l t'llir fI'llllqUP a. QUHll dI 

l'han ... timut ja POdl'1l ullar el ,I brell;. ho un 
llibr qu I I do d fil' 10m 11' I XIn li iu (>1 
C!or; 'llI fa r g~llf l'Ú Ull lot·h l ll1; 'Iu fil 
C!UlltUI', qUI dc, \' lla, qu dón g 1I1l dI pal" 
lar amb ls al' 'Oil gut IIlC'S tr !JPll; ,}p f r 

llI') 11 11\ tUllln d'Ull nI l'rim l' calJlillllllt qu 
)l1l 11, i brilldar nmh ·11, i (':tInbiar·l.i ('Oil 111"11 



TAItTARL HE rAR tU 

cies; que fa dalit de donar coratge an els que 
pateixen el tristesa; que fa tutejar a la bOlla 
gent i .fa dil' an els llegidors: «Tu has llegit 
el c: Tartarín»? doncs Lòcala qu'ets un bon 
home.l) 

Ja el poble, ja aque!: 'l'arascó l'escampa 
per tots costats aquêt dò de la franquesa. Jo 
110 sé si \s com al llibre nquêt poble, però fa 
ganes rle que ho sigui, i fa ganes de f!crne 
fill. Encare un no veu el dibuix d'aquells ho
mes vessant franquesa. 10llradesa, ingenuitat, 
fets de pa que Déu n'hi dò, i nohles com els 
cm"alls gro s , un yoldria fer·hi coneixellsa, 
perquè ja sap que hi sorja UlHic . rl'ots són 
l)ons. El brau capità Bravida's veu que no 
ha fet mai desgracies; els remeis d'~1l Bezu
quet se sellt que no porten malicia, i le ' arlJle~ 
d'en Coste(:!ddp,':; t: mplt:l\ llue no 1ll~S matcn 
gorres. '1'ot-hom ~.; de bé: fins ,1 110<1, fins la 
Baia, tillS el cumell i ],1 ( iligel1cia, i és tan grau 
l'atracció que un sent pel' aquells homes imu
gil Juris, mésde debò qu els de carll i ò:;sot', q e 
Ull voldria trobilf an ell Bezuquet, i dir-li tot 
agafalJt-Io pe blaç: e llé! M. Bezuquet, ¡ nóm 
Jins a ).1 Camal'guú'! i ]>cciii,.e"! com allém, 
bOll l'areeur de Costccu) e'? i alt'rement, capità 
BraviJ.a. tOl'llém a carregar la pipa» i anar a 
cantar < mb ell::-, Ja l/O. fre» i canta que cuntara 
ageguts sota Ulla olivel'U, fi I OIIlbra de Ull 
panal, veient }l >njul' le got s a'Of d'aquells 
pàmpols d'e 'meragdü . 
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I t: I. OI. 

~ Iai la tinla ha tehut dnl'íll' (' III , hil l' bu
El . ol hi hat 

ripll fm"t:l (ld !Joul . ?\-llli hi tro llI' li 1111 
de'gl'acia: I (ltH pot v ur Ull I Iloi
r s no'n I,ol er rI I tnl d clcsgralÍat; lli llJai 
hi tro areu llllll llt tg) ,i t 8 qu ) la lklW' 'Il t'll 
fuig <!t 1 q Ull { \l cJm'or a la { li' I, i j¡ I\l'udl!;u 
an l'. ninllll BOIlIl' , l'Im t e, riu i 1ll01ltn

uy('S, tot 't'I hllll):lt impatill: (l'I' tot hi 
(',lU un sol d 11 )1 li 'In f1 gall cI'at ur·lo 
:l pClldr . 

I : n 1 q\ll·t gl'lll1 rL nr\n il1 (" riur¡> hi l" 

(ram', lli· ll11dt, hi d ol'l'rt .. 11llt.: \J{ rt(·~ de 
I t:UHO. Ll OIl1l'iUfL d In g~llt ilO l'orla l'n
tL1argor nu el IllIbi d I d cllg"n,\'a li' In 
\'ida. Aquí ilO' L d úlIgullya rp . l T LI t< 11 n 
tf'ml'<; li (lollal' I !lha~t 1\ 1(' ilu"'101l8 que (les-
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TARTARi.- D E '1' RA Ú 

capdellen; aquí no hi cerqueu intL'igues, ni en· 
vejes, ni unglades, ní males passions; tot·hom 
es una familia, sempre a punt d'anar a fer cos
tellades, de tirar la gorra enlaire i de fer sortir 
les copIes, que'l malhumorat no hi pot viure. 
Aquí no'n cerqueu de neurastell ics; sang 
vermella, vi del Roden; i crits! cri 's a tot-hom 
i a tot arr u !. .. i avui dia que certs poetes del 
nort han fet una religió del silenci, avui dia 
que ta ts escriptors d'allà dalt ens ompl€'n el 
cap de tracendellcies i'ns buiden el cor d'es · 

erançes; avui que tots patim de la tessis; que 
les escoles s'empaiten i els programas s empe
ssonen; qu' nCàre no trobem una d riu la ves· 
tim de lletra maiu cula; avui que tot ho comen· 
SÒtIl arn pretenci ns i t t ho fem acabar amb 
i,<;mes, es d'agrahir de trobar un llibre burleta 
SOUBO mossegar il'onlc sonde amargor, i <¡Ut' 

cl'idi,que cridi amh ell tus. iasm ! Si amic,8.mic 
meu; la joia es la salut de l'ànima, i el tt 11 

pare va ser un gran artista i un gran metge. 
Que Déu li pagui aqu sta bona obra .... i 

JO fos m stre el l'ari' II gir als in.fants, p l'qui' 
aprenguessin, de petits, que per cstnr massa d'

rio en la vi a s'hun de tenir les orelle- molt 
llargues o l'inteligel1cia molt curta; "i fos met
ge el donaria an el mal. Its, porqu " ri· 
guessin dels mals i d aquell que no aben 
curarIo ; Sl fos escarceller un elo preSOH, ptjr
"Iu aprenguessin de co' que rient no 'a s s
"illa, i que'l riure ntcndr i . Ics ànimc .. <li 



,l' I OL 

fos mar an 1 fill, p rqui>'ls guard' l'ale
gria ... però com flll no oc r d'ai.-ò, no ml 
he pogut fer unn co fi: trnduir·Jn nIU Ja /l1(\

llor voluntat. 
Si no hc complert bé la ta en, durruc. co. 

no mós m'encol'l\tg\.'n. Qu In llum ,\('11111 IC 

tan grall, que fillS pn /lnt p l "idl' Cl1t lal,le 
la mcya trndul'ció cncare hi hauril un rng ,t el 
ol i que el tcn 1'1\1' 'm P rJonn!', . ll..rn tan b 

i f;/lbia tan a compaclil', «U' i clllcgeÍ. cll.' -
ò¡> In gloria, 11 ('Hd l fuIta qu hi trobi till!lr l 
un lllrÏl1rO d bondat, i "I ¡lll' lliurin 
que perdona. 

:..; ,'TI 00 RI I OI. 





EL JARDí 11IU. BAonAH 

La ptimern. visitn que vuig fra 'rllm« 11, hu 
quedat u la In va vida, com Illl f t ili h(ll' '11-

ble. Fa ml'. el quinze anys, <¡u vuig Ullllr hi, 
i m'en recoròo molt I\l ~tl 'IU i hngu i rut 
ahir, L'intl'cpit 'l'I\T'tnrfll, \'¡\'ia !llIlI\'or ' 
que 'entl'llYu a In vila, 11 Iu tUf('1 ra (':I LI ili 

e querra de la ruta d'Avilly6, lila '1\ 11 III 

conesa, amo el t3l'U jnH1í nI el \"/\111, balco I I 
el rrem, pureL hlulIC¡Ul, pl'rsiall V lell i 
LoL un niu d( -ira-hole III IlI0le1.- P'U «1(' Iu 
porta, jUglUJt, dormint () pl"lIlCllt {Iol, om}. 

I cap a sobro la l'l\l ~Il dI ¡llu tr , 
D> fòru, Iu ca!'!:! 110 tl'U¡1I (ap li I 
Ningú 'hauria CI' gut III d \'anl d 'li 1\ 
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TA.HTAld.- DE TAE \SCO 

d'ull heroe, però entrant-hi.., redenl, entran
t-hi! ja ho crec que'n tenia (l'a pecte! .. 

Desd '1 sotarralli fi les golfes, tot! pell) tot! 
fins el jardí, en tenia posat'3 d'heroi me! , 

Com el jardí d'en 'l.'artarín no n'hi havia 
dos de semblants !l l'Europal Ni Ull arhre del 
terrer, ni una tiOl' de França! Res més que 
plantes ben foraster s. Allí l'arbre de la goma 
la earbac;C1a, l'arbJ'e cotoner, el pló.tl: no, lt pal
mera, un llaobal el nupals, la figuera de 
moro, la figUf ra de Berberia, alll1 de c;'eure-rs 
talment, l helI mig del cor de l'Africa. Es ela 
qne 110 era tot dc la mida naturaL el" cocoter..;, 
per €'xemple, eran com una rpmolatxú.; l bao
bab, (l'arbre fl",gunt, l' n¡-ú08 ,n i,qall lea ), estava n 
pler a dintre d'un test, prrlt i què'? Q, e no 
cra prou per Tamscó '? En tan t, Cinc les l'l'r-
oncs de la vila, quc'l <1iumcllgp hnvj('n sigil 

admesc: a C'ontemplar IbI ohl1b, s'enlorJ]avPIl 
udmÍIad '. 

Afitrnreu-vos, doncs, caYall r , l admiraei(í 
(1']( vaig l'ebre, a l'utwveçar aquell .iardí, i la 
forta sotragada al eutrar al d f'pnig do l'ltcrue, 

Aqu&t despuig, una du I s curio itats de li 
vila, t:l'U Ull el fon..: del iar<lí, oh rt a p \l pHl 
l' r una porta vidriera, iota metei . del uno

ah_ 
figur 'U-YO ulla gran ala,' tl\]llúda, gUllr, 

III dE' d lt a flaix (le ·abro. i de fu pH . Allí 
lo III na d'arme, d ,tot I pni~o d lm6n: 

lli . rrílbjn('~, rlf] ,tl'ahucs, ganivet 
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te terrible d' ca~'ucl 1''' de cnlteller ,!Ilnh .\ 
llabi de bai. - nfora i Ullfi gllll,'ota f 'l'~.t gu, 
que donava a la seva cura oe. reniU t (I ~ '1 \. 
rascó, la meteixa fnocitut houhome, qu re', 
naya en tota 1 casa. 

Aquest home eru en 'l'urtUl'íll. En Tmtllrin 
de 'raruscó. 'intrèpit, el grall; 1'llrlul'{n l'in
comparable . 

11; 
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Ullad(¿ general ane la bona vilc¿ de Tamscó 

y a.n els caçadors de g01Tes. 
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II 

ULLADA GENERAL ANE LA nON.A \1IL.A DE TARÀS-

06 I AN ELS CAÇADORS DE GORRES . 

An els temps de que parlo en Tartarin de 
Tarascó no era el Tartadn d'avui dia, no era 
el gran Tartarín, el Tartarfn tan popular en 
tot el mig-elia de França, però ja era el rei de 
Tarascó. 

Espliquém ele què li ven ia aquêt reialme. 
Pel de prompte suposo que ja sabeu qu'alli, 

de desde el més xic al més gran, tot-hom és 
donat a la caça. La caça es la passió tarasco
nesa, i ho és desde aquells temps mitològics 
que la Tarasca nadava en els aigua-molls de 
la vila i els homes de Tarascó feien batudes 
per caçar-la . .Ja veieu que fa forsa estona_ 

Encare avui dia tots els diumenges s l matí, 
tot tarasconès que ho sia surt a; fòra del recin-

19 



T ARTARÍN DE 'fXRASCÓ 

te, arn tants de sarrons a l'esquena, fusells a 
l'espatlla, i arn tan terrabastall de goços, de 
fures, de trampes i de COrDS de caça, que vos 
dic qu'és hermós de veme. Per desgracia lo 
que falta és caça. De caça no n'hi ha, ni pel' 
mostra. 

Per bestia que sia la bestia acaba per esca
marse, a la llarga. 

Als voltants de Tarascó els caus són vuits, els 
nius son abandonats, i ni una merla, ni una 
guatlla, ni ua trist conillet, ni un miserable 
culblanc es troba a més de cinc lleugues. 

l a fè de Déu que son temptadores les serre
lades tarasconeses, ab la seva flaire de murtre, 
d'espigol i de romani! que són ben mangi
vols els moscatells inflats de sucre escalonats 
aprop del Roden! ... però Tarascó és alli derre
ra, i Tarascó es molt mal vist per la gent de 
pèl i de ploma . . Les meteixes aus de pas fan 
la creu a les llibretes de ruta, i fins quan els 
anecs selvatges que atraveçan fent grans 
triangles per sobre de la Camal'gue, veuen de 
lluny els campanars de la vila, el que va a de
vant de la tropa's posa a cridar tan com pot: 
« Tarascó I Oj o! aqui hi ha Tarascó » j tot l'es
bart fa marrada. 

Total, qu'en qüestió de caça no queda més 
que una llebra en tot el pais: una lIebra vella 
i astuta; una l1ebra que s'ha escapat per un 
voler de Déu de miracle, de les setembrades 
tarasconeses i que s'ha entossunit a viure-hi. A 
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Tarascó tot-hom la coneix la talllebra. Fins 
té llom. Li diuen la Rapida, i si bé se sap 
que té el jas a les terres d'en Bompard (lo que 
sia dit entre parèntessi li ha trip]jcat el pJ"eu 
de la finca) ningL'1. ha pogut atrapar·la. 

Avui dia no més hi ha clos o tres tossuts 
que s'empenyen a empaitar-la. 

Però els altres ja'n porten dol , y la Rap'i
da ha passat fa estona a ser superstició local, 
i això que'l tarasconès n'és tan poc de natural 
supersticiós que menja orenetes en salsa, si 
es que pel' etzar en troba. 

r doncs què? 'm preguntareu. Ja qu 'esca -
seja tan la caça, què fan el diumenge els ca
çadors? 

Què fan? 
r què han deter, la bona gentl Van al camp, 

van als voltans de la vila, caminan. do o tre 
horetes, s'acoplan cinc o sis de collu, s'ajeu 11 

a l'ombra de un pou, d'uDa paret v lla, d'una 
olivera; treuen del fons del sanó un boy! de 
bou a la doba, els alls crus, el llangoniçot, le 
seves anxoves i vinga un bon eS11101'çar, veu
seuho-aqui! i que duri! i rega t de vi de l Rò
den, d'aquell vi del Roden qu'al'renca can
çons i riaUes . 

r després, i quan ja han acabat, a ixecar-s , 
x iular als goços, carregar els rusells i a cal;ar. 
Es dir, a agafar cada hu la gorra, tirar-l a tan 
enlaire com poden, i al vol, al 6, o el 5, o el 
2, o lo qu 'han convingut d'avinença, el que 

21 



T ARTAR:ÍN DE T.ARASCÓ 

ha foradat més gorres ser proclamat rei de la 
caça, i ab la gorra foradada al cap demunt del 
fusell, entrar el vespre triomfalment a Taras
eó, entre crits, copIes y gresques_ 

Conteu-bo, arn tot aquêt trangul, de quina 
manéra aumentarà el comers de gorres ,de caça. 
Fins hi arriba a baver sombrerers que'n ve
nen de foradades pels caçadors poca-manyes, 
pp,rò això sí, no's coneix més qu'en Bezuquet, 
l'apotecari, qu'en compl'i_ Es una acció que 
deshonra. 

Però, per això de caçar gorres ningú com 
en Tartarin. Cada diumenge al dematí sortia 
arn una gorra nova_ Cada diumenge a la tarde 
arribava am un pellingo_ Allí a la casa del Bao
bab els magraners n'eren plens d'aqueixes des
pulles glorioses. Tot-bom el tenia per mestre, i 
com qu'en Tartarín sabia a fons els còrucs dels 
caçadors, i com qu'bavia llegit tots els manuals 
de tota mena de caçeres, de desde la caça u. 
la gorra a la del tigre de Birmania, aquells 
senyors de la vila, en totes les discussions el 
tenie:a pel gran entès en justícia cynegètica. 

Cada dia, de tres a quatre a casa del armer 
Costecalde's veia Ull borne groixnt, seriós, 
la pipa a les dents, assegut en silló de cuiro 

. vert, al bell mig de la botiga, voltat de caça
dors de gorres, tots drets i tot-bom cridant. 
Era'l meteix TaI,tarin. En Tal'tarÍn de Ta
l'ascó, mitat Salomó mitat Nemrod, fent jus
tícia. 

22 
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NAN! NANl N AN ! 

SEGUEIX EL GOP D'ULL GENERAL SOBH.E LA l~ON.~ 

VILA DE TARAsoó. 

Ademés de la passió de la caça , la forta raça 
tarasconesa 'n tenia un 'altra de passió. Les 
romances. Lo que s'aniba a gastar de roman, 
ces an aquell F oble, fa fredat . Totes les , eliu, 
ries sentimentals que !-l'hau anat esgrogueint a 
sota de les esco bertes, es troban a Tm·ascó 
plenes de joventut i esclat. 'l'ates són alU, to· 
tes! Cada familia té la seva, i ja ho sap tot
hom per la vj[a que cada familia té la seva! .. 
Per exemple, sc sap, r¡ue la d' en Bez1.lquet, 
l'apotecaú, és de ... 

T f¿, blanca estrella q~te adm'o ... 

26 



'L'RTbRÍ~ DE TARà SCÓ 

La de l'armer Costecalde: 

Vo7s vfJ'ni?- tú , a les cabanes? .. 

La del registrador de la propietat: 

Si jo jòs invisible, ningü'm veu?"ia may! 

i aixís arreu per tot Tat'ascó. Dugues o tres 
voltes per setmana, es reuneixen per les cases, 
els uns a les cases dels altres, i un cop reunJts, 
se les canten. Lo qu'és més corprenedor, és 
que sempre són les meteixes, i que am tan 
temps que se les canten, aquests bons t?ras
conesos, no sentin desig de cambiar-les. Les 
families, de pares a fills, se les deixen, i 110 

tingueu temor que les baratin. Són sagra
des! Mai, però mai se les enmatlleven. Mai 
passarà pel magí an els Costecaldes de cantar 
les de'n Bezuquet, ni an els Bezuquet les dels 
Costecaldes, l conteu-ho si ja les deuen saber 
de cor am cuaranta anys de canta.rse-las. Però 
cada hú guarda la seva, i viu content am la 
seva_ 

Per les cançons com per les gorres, també 
en Tartarín era el primer, i la ventat ja que 
tenia per sobre'ls seus conciutadans, era una 
ventat ja tremenda! En Tartarin de Tarascó 
no tenia cançó propja . En Tartarín les tenia 
totes! 

Però totes! 

20 



RUSIÑOL 

El mal és que costava un bullit del diable 
de poguer-Io fer cantar. Desenganyat de jove
net, d'això dels èxits de saló, s'estimava lDés 
engolfar-se an els seus llibres de caça o passar 
la vetlla al cercle, que arrancur sospü's de 
l'ànima devant d'un piano de Nimes, entre
mig de dugues espelmes. Estava molt p -r da
munt, ell d'aquestes parades musicals. Això 
si, alguna vegadA., quan sentia gu feien mu
sica a la farmacja Bezuquet, om aquell qu ' 
entra badant, després de fer-se ben pregar, 
consentia a cantar el gran duo del (( Robert el 
Diable», am la senyora Bezuql1et, ma re, i aUi 
haurieu sentit un duo 1. . Qui no l'ha sentit 
no sap qu'és lDusica, ni ha escolta!; mai res 
que s'ho valgui ! Jo encare que visqués cent 
anys, el veuria el gran Tar-tarin, apropant-se 
vora el piano, solemnial, recolzat, amb unu 
ganyota a la cara, sota ell'eflex.everd6s de les 
boles del mostrador, pl'obant d'expressar Hmb 
aquella cara de tanta bondat bonifacia la ex· 
pressió terrible i satànica d'aquell <Robert el 
Diable!» A:ixis que havia plantat, tremolava 
tot el saló! Es veia ben bé que n'anava a pas
sar una de grossa. Després d'un silenci, la se
nyora Bezuquet, mare, e mença va, aCOlDpa
nyant-se : 

Robert, Ut, a q2,i esfJimo, 
Q2te has 1'ebut ma fèl 
Ja veus mon esglai (bis) 

27 



T .tl.RT.tl.RiN DE TARASCO 

Té-n pietat de mi ! 
l de tu també. 

i afegia, arn veu ben baixa:-Apa, Tartarín. 
A vós!. .. i en Tartarín de Tarasc6, amb els 
braços estirats, el puny clos, i les ales del nas 
tremoloses, deia dos o tres vegades amb una 
veu formidable que retrunyia com un trò en 
les entranyes del piano·: «No!" No!.. No!.". » 
pronunciant: Nan!.. Nan! .. Nan! .. com a bon 
meridional, i la senyora Bezuquet, mare, re
prenia altra vegada: 

Tén pietat de m,i ! 
l de tu també! 

l Nan! Nan! Nan! udolava en Tartarín! i ... la 
cosa quedava aquí ! J a veieu que no era llarga 
1'estrofa, però el Nan! d'en TartarÍll era tan 
ben enjegat, tan ben expressat, tan ben ende
moniat, que una frisança d 'esglai corria per la 
farmacia, i un Nan! a darrera l'altre els bi 
teien tornar a dir, fins a quatre o cinc vegades. 

Després, s'aixugava el front, somreia a les 
dames, feia l'uUet an els homes, i retirant-se 
triomfador, amb un posat desdenyós, s'en 
anava vers el cercle, i deia an els amics que 
trobava:-Vinc de casa els Bezuquets, de can
tal' el "Robert el diable l» 

l lo més bonic és que s'ho creien!.. 
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ELLS! !l 

A tot aquêt floret de mèrits, de\Tia en Tatta
rín de Tal'ascó la seva gran estima en la vila. 

Aquêt rediable d'home s'havia fet séu a 
tot-hom. 

L'exèrcit ~stava per en Tartarin. El brau 
comandant Bravida, capità de vestimenta re
tirat, deia d'ell: És un punt ; i cregueu que'l. 
comandant sabia lo qu'era un punt, arn tants 
com n'havia. vestit 

La magistratlll'a estava per en 'l'artadn. 
Dos o tres cops, i en plè tribunal, el veU pre
sident Ladeveze, bavja elit parlant d'ell: 

És un caracter, cavallers! 
En fi, el poble estava per en TartarÍll. La 

seva a.mplaria. fomida, el séu modo de cami-
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nar, aqueU aire, un aire de cavall de corneta, 
que no l'espanta el terratremol ; aquella repu
tació d'heroe que no se sap de on li verna, 
certes distribucions de centims al cira-bOtes 
de la porta, n 'havien fet un lord 8eymoU'r, de 
veïnat, i un rei dels mercats tarasconesos . 

An el moll, el diumenge a la tarde, quan 
tornava de caçar, am Ja gorra a dal t del canó, 
ben cinglada l'americana, aquells camalics del 
Ròden, el saludaven arn respecte, i ensenyant
se de cua d'ull aquells biceps gegantins que li 
rebotien pels braços, es deien, tot baLx, els uns 
an els altres : 

Això és un home sapat. Mireu-lo! «Té els 
muscles dobles.» 

Tal com sentiul ~EIs muscles dobles. » 
No Ulés hi ha Tarascó, per sentir-se aques

tes coses . 
l veieu lo que són els gènits. A pesal' de tot, 

arn tants mèrits, arn tants muscles dobles, amb 
el ben voler de tot el poble, arn la preciosa es
tima del brau comandant Bravida, capita de 
vestimenta retirat, en 'rartarín no era feliç! 
Aquêt poble, li venia estret, li pesava, i l'ofe
gava. l la veri tat sia dita, pBl' un natUl'al he
roic com era el séu natural, per un'anima 
aventurera, boja, que sols somiava en bata
lles, curses de cavhlls per les pampes, grans 
carreres, deserts de sorra, terratremols i màrn
gues d'aigua, tenir d'anar cada diumenge a fer 
la batuda a la gorra, o justicia a casa de l'ar -
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mel' Oostecalde, francame1lt, era poca cosa . 
Pobre i estimat gran home! Es clar que n 'hi 
ha pera consumir-se! 

En và per aixamplar l'horitzó, per oblidar 
una mica aquell cercle de la plaça del mercat , 
vivia entre vegetacions africanes i baobabs; 
en và apilotava armes sobre d'armes, Krists 
malais sobre Krists malais; en và s'entatxo
nava la testa de lectures novelesques, cercant, 
també en và, com l'immortal Don Quixot, a 
arrencar-se, per l'empenta dels seus somnis, 
de les esgarrifoses urpes de la realitat despie
tada . Ai ! Tot lo que probava i lo que feia per 
apagar la sed d'aventures, no servia més que 
per assedegar-lo. La vista de tanta armamenta, 
el mantenia en un estat de còlera i excitació. 
Els séus rifles, les seves fletxes, els séus las
sos, li cridaven : Batalla i Via fÒl'a I; en les 
branques del baobab hi xiulava un vent de 
viatges aconsellant-lo malament, i no més li 
faltava en Gustau Aimard, i Finimore Oooper 
pel' acabar de rematar-lo! 

Ah! qu vegades i vegades an aquells mig
dies d'estiu, quan llegia sol, voltat de les se
ves aTmes; què vegades en 'llartarín s'aixecava 
bramulant! Qu vegades llençava el llibre, i 
s'en ana, a a la paret i despenjava una espasa 
l'aquelles de la panoplia I 

El, pobre home, oblidant-se qu'era a casa 
seva, a Tarascó, amb un mocador lligat al 
cap, i no més en calsotets, posava els llibres 
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en pràctica, i exaltant-se am sa propi a veu, 
cridava alçant la destral: 

«Que vinguin , ara! Que vinguin, ells; que'ls 
espero !» 

Ells? 
l qui eran aquêts ells! 
No ho sabia del cert qui eren ! .. Eren ells! 

veus-ho-aqui! Ells era tot allò que ataca ... tot lo 
que combat... tot lo que mossega .. . tot lo que 
esgarrapa .. . tot lo que udola ... tot lo que bra
ma. Ells! .. Eren l'indio' sioux en plena dança 
guerrera amb el bJanc esclavisat; l'ós grisenc 
de les montanyes rocoses, brandejant i lle 
pant-se el morro arn la llengua plena de sang; 
el tuareg del desert, el pirata de Malaia, el 
bandoler dels Abruzos ... Ells! es dir: la gue
rra, els viatges, l'etzar, l'esclat i la gloria! .. 

Més ai! l'intrèpit tarasconès, ja podia cridar 
ells a vendre, desafiar-los i incitar-los. Ells no 
venien, ni atacaven ! 

Què hi haurien vingut a fer, bona negada 
tinguessin! 

Res no hi haurien vingut a fer!.. però en 
Tartarín els espera va. Els espera va a totes 
hores, però sobre tot a la nit! quan s'en anava 
cap al cercle. 
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QUAN EN TARTARÍN AJ.\'AVA AL CEROLE. 

El templer, preparant-se a fer una sortida 
contra l'infidel sitiador; el ti,CJ?'e mo guamint
se pel' la batalla ; el guerrer comamd entrant 
per el viarany de la guerra; no era res, com
parat amb en Tartarín de Tarascó, quan s'ar
mava de cap a peus, pel' empendre-se-les cap 
al cercle, alli a les nou de la nit, una hora des
prés d'haver tocat a nt'Í?'o, 

Xafarranxo de combat! com diuen els ma
l'mers. 

A la mà esquerra's posava un cop-de-puny, 
am punxes de ferre; a la mà dl'eta un espasí; 
a la butxaca de la esquerra, un trenca-closques; 
a la de la dreta, un revólver i un Krist malai 
a sobre el pit, entre samarreta i frauel-Ia . Això 
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si, mai cap fletxa enmantzinada; d'armes des
leials no'n gastava!.. 

Avans de sortir, entre l'ombra i el silenci 
de la seva sala d'estudi, s'ensajava una esto
neta; tirava al fóns; tirava contra la paret, re
vinclava els muscles; prenia les cla~s i atra
vessava el jardi, seriament, sense portal' pressa. 
A l'inglesa, cavallers! El verdader coratge és 
a l'inglesa. Al fóns del jardí, obria la porta de 
ferre. L'obria ben bruscament, violentment, 
que rebotés contra la tanca!.. Si ells haguessin 
sigut derrera, compteu quina esclafamenta.!.. 
Però, desgraciadament, 110 hi eren 1.. Ells! No 
hi eren mai al derrera!.. 

Un cop la porta ben oberta, sortia, donava 
un cop d'ull a la dreta, un altre cop d'ull a 
l'esquerra, tancava de revolada, donava dn
gues voltes a la clau, i endevant: es posava en 
marxa! 

Per la ruta d'Avinyó no 's veia ni un gat per 
remeÏ. Portes closes, finestres apagades. Tot 
negre. Sols de tant en tant un fanal, pampa
lluguejant feblement entre la boira del Rò
den I 

Sublím, superb i reposat, en Tartarin de Ta
l'ascó, s'engolfava en plena nit, fent sonar els 
talons a compas, i fent saltar esquitxos de foc, 
arn la punta del bastó, al picar contra les pe
dres. Tant si anava pels bulevars, com pels ca
rrerons estrets, tenia especial cuidado d'anar 
pel mig de la via; precaució E'xcelent i pruden-
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ta, que vos permet veure el perill , i sobre tot 
vos prevé de que caigui a sobre vostl:O, lo que 
en les nits de Tarascó sol caure per les fines 
tres. Al veure tanta prudencia, suposo que no 
crem eu qu'en Tartarin tingués por ! No en te
nia, però's guardava. 

La proba millo]', que no'n tenia, que en 
compte d'anar·se'n al cercle per la ruta natural, 
anava a voltar per la vila, és dir: pel carni més 
llarc, pel més negre, per alli ont és plè de 
carrerons, de desde 6n s'entreveu el Ròden, 
amb una vaguetat qu'espaterra!El pobre home, 
esperava a totes hores que d'un dels recons sal
ta-marges, ells sortirien de la fosca i se li ti ra
rien a sobre. l a fè de Déu, que haurien estat 
ben rebuts! Vos juro que n 'hauria fet feina I 
Però cal per la seva mala desgracia mai, però 
mai! en Tartarín de Tal'ascó, va poder tenir 
la sòrt d 'un eneuent·ro. Resi Ni un goç l Ni un 
borratxo I Res ! 

Tot lo més una falsa alarma. Soroll de pas
sos i veus somortes. ({ Cuidada » 's deia el brau 
Tartarin, i's quedava plantat al séu lloc, son
cavant la fosquetat, prenent aire, i posant una 
orella a tElrra a la manera dels indi os ... Els 
passos s'apropaven poc a poc. Les veus es 
sentien més clares ... No hi havia dupte ... Eren 
Ells. Ells, que arribaven, ells qu 'eren alli me
teix. Ja en Tal'tarín, traient espurnes, batent-li 
el pit com una manxa, es replegava en sí me
teix com un jaguar a l'aguait, a punt del salt 
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terrible. Deixant anar el séu cri t de guerra ... 
quan de cop, del fóns de la sombra, sentia 
veus de gent de bé, cridant-lo tl'anquilament: 

- Vatua'l món ! Si és en Tartal'in. Vaja, 
bonanit, Tal'tarin. 

Maliatsiga! L'apotecari Bezuquet, que venia 
am la familia de cantar la seva cançó de casa 
dels Costecaldes I Bonanü, rondina va en Tar
tarin, furiós del seu engany; if8'rotx e, amb el 
bastó enlaire, s'enfonzava cap a la fosca! 

Ai2l..is qu'era al carrer del cercle, l'intl'èpit 
tarasconès, s'esperava encare un moment, pas-
sejant-se, avans d'entrar, amunt i avali devant 
de la porta ... Per fi, cansat d'esperar-los i sa
bent de cert qu'ells no vindrien, mirava vers 
l'ombra, am mirada de desafio, i murmurava 
:lllriós : Res! Res, i mai Res!. . 

l el bon home, entrava a fer la manilla, 
amb el séu amic el comandant. 
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ELS DOS TARTARINS 

Amb aquesta taleia d'aventures, aquesta 
necessitat d'emocions fortes, aquesta bogeria 
de viatges, de carreres a coll-i· bè del dimoni, 
cóm diantre podia ser qu'en Tartarín de Ta
rascó, no s'hagués mogut mai de Tarascó? 

I és veritat. Fins als quaranta cinc anys 
l'intrèpit tarasconès no havia ni una sola volta 
dormit a fòra de la vila. Ni tan sols havia fet 
aquell famós viatge a Marsella, que's regala 
tot bon p1"ovençal aixis qu'entra a major eduL. 
Arn prou feines si coneixia Bellcaire, i a fè 
que Bellcaire no és pas gaire lluny de 'ral'ascó, 
no més s'ba de passar el pont per anar-hi . 
Desgraciadament, aquest pont, el vent se l'ba 
endut tantes vegades, és tan llarc, tan trenca· 
díç, i el Roden és ample an el indret que l'atra· 
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vessa, que francament! Facin-se'n carrec ... 
Rès ! En TartarÍD de Tarascó s'estimava més 
la terra ... ferma . 

Lo que sí hi ha que confessar, és que a din
tre del nostre heroe, hi havia dugues naturale
ses que's portaven la contraria. "Jo'm sento 
dos homes» ha dit no· sé quin Pare de la Igle
sia. Doncs lo meteix hauria pogut dir en Tarta
rín, que portava a dintre séu l'anima de Don 
Quixot, am, sos afanys cavallerescs, am b éls 
meteixos ideals heroics, arn la meteixa follia a 
lo grandiós i romantÏc, però desgraciadamel~t 
sense tenir el còs del cèlebre hidalgo, aquell 
còs ossat i magre, aquella escusa de còs, que 
la vida material no hi podia donar dentellada, 
capaç de passar vint nits, amb un grapadet 
d'arroç i sense t reure-s la coraça_ El cos d'en 
TartarÍD, al revés, era un còs bona persona, un 
còs. gros, pesant, molt sensual, grassonet, plè 
de desitjos burgesos i d'exigencies de sa oasa; 
el còs panxut i sapat del immortal Sancho 
Panza. 

Don Qluxot i Sancho Panza, d'una peça, 
a'figureu-vos quina lliga, quina lluita i quin 
carnatge! Quin hel'mós dialeg podrien escriu
ren Sant Llucià i Sant Evremont, del dialeg 
dels dos Tartarins, el 'fartarín Quixot i el Tar
tarín 8ancho! 'fartadn Quixot exaltat, pels 
contes de Gustau Aimard, cridaria: «Marxo! » 

Tartarín Sancho, pensant en el reumatisme: 
«Em quedo _» 
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Omple-t de gloria, Tartal'ID! 

RUSIÑOJ. 

Ta?'ta?"in Sancho, (arn molta ca lma) 

Tartal'in, omple-t de franel-la, 

l'cwtarín Quixot, (més exaltat) 

Ah! aquests rifles de dos tirs! aquestes da
gues, i aquests llaços! 

Tm"tm'in Sancho, (arn més calma ) 

Ab! les ermilles de punt de mitja I les jono
lleres tebiones, les gorres de dormir am b ore
lles! 

Tarta?'ín Qtdx ot, (fòra de si) 

Una destral! Que'm donguin una destral! 

Ta?,ta?'ín Sancho, (cridant a la minyona) 

.Joana! El méu xacolatal 
l aqui, compareixia la Joana, portant-li el 

séu xacolata, calentó, espès, perfumat, am la 
torrada d 'anis, que feien riure a Tartarín San
ebo, i ofegaven la cridoria de Tartadn-Don 
Quixot, 

l veus-bo,aqui les circunstancies perquè en 
Ta:rtarín de r.rarascó, no bagués sortit de Ta
l'ascó, ni una vegada a la vida, 
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ELS E UROPEUS A SHANG-HAI 

L 'AL '.c COMERÇ . ELS T ARTRES 

T.ARTARÍN DE T l\RASCÓ ÉS UN F.ARSAN'.c ? 

EL .MIRATGE 

Doa vegada, que de què, an en Tarta rin ]i 

faltà poc, pel'qu emprengués un gran viatge. 
Els tres germans Garcio -Camus, tarascone

sos, establerts allà H Sbaog-Hai, li havien ofert 
la direcció d'un dels despatxos d'allà baix. 
Aixòl Aquesta vida feia per ell ! Negocis con 
siderables tot lUJ món de dependents a mana r; 
relaclolls comercials arn la Persia, i arn la 
Russia , i am la Turquia asi:).tica , eu fi : allò 
que s'en diu l'alt comerç! 

l quina alçari a qu,e tenia la pa.rau]a l'alt 
comerç, en boca d'en Tartal'Ín! 

I 
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Ademés, la casa dels Garcio-Camus, encare 
tenia una ventat ja. De tant en tant hi anaven 
els Tm'tres, i quan hi anaven els Tartres, a 
corra· cuita i no hi som a temps, tenien de 
tancar les portes ; els dependents prenien 
1'arma, s'issava bandera de Cónsul, i pan [ pan! 
per les finestres, aq.uest vull aquest 'no vull! 
sobre els Tartres ! 

L'entussiasme terrible am que Tarta rín Qui· 
xot va rebre la proposició, és inútil que vos el 
digui; per desgracia en T artul'in-Sancho, no 
era del meteix parer; i com que era el més 
toçut, 110 'S va poguer arreglar el negoci. En 
la vila se'n va parlar m6lt. Marxarà.? No mar
xara? Jugo que sí! Jugo que nó ! la cosa va 
ser un succés. Per fi, en Tartarín no va mar
xar, però el fe t el va honrar moltissim. Que de 
què haver estat a Shang· Hai o estar-hi, pel' 
Tarascó és lo mateix que haver-hi estat! De 
tan t parlar del viatge que havia de rel' en 
T m'tarin , van creure que ja n 'havia tornat, i 
al vespre, allí an el cassino, tots aquells se
nyors del cercle, li demanaven refel'encies de 
la vida de Sbang-Hai, sobTe les costums, sobre 
el clima, sobre 1'opi, i I alt negoci! 

En Tartadn, ben in fo rmat, els donava ama· 
blement, tots els detalls que demanaven, i 
a la llarga, fins el bon home, :ja no sabia de 
cert, i hi havia estat a Sbang·Hai ! Aixís és 
que de contar per centes vegades una corre
ria de Tartres, acabava per dir naturalment: 
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«Allavors vaig armar la dependencia, vaig fer 
issar la bandera consu lar, j pap I pap! per les 
finestres, vinga fer foc an els Tartres! 

l quan sentien contar això, tot el cercle tre
molava. 

-Doncs airis, en Tartarín, era un grandís
sim embustero ? 

-Nò, i mil cops nò! No en tenia l'es d'em
bustero. 

-Però, bé ho devia saber que no hi havia 
estat a Shang-Hai? 

Es cla que sí, que ho sabia. Però ... 
Però ... escolteu. Ja és hora, que Ull cop 

per tots acabem de posar en clar aquesta re
putació d'embusteros que'ls del Nort ban ca
rregat an els del Mig·diu. No n 'hi ha de men
tiders al Mig-dia. No n'hi ba ni a Nimes, ni a 
Marsella, ni a Tolosa, ni a Tat'ascó. L'home 
del Mig-dia, no menteix. S 'enganya. No diu 
sempre la veritat, però ell sempre's pensa 
dir-la .. Les mentides que diu, no'n són . Són , 
com si diguessem, un miratge ... 

Un miratge!.. l si'm voleu compendre del 
tot, aneu al Mig-dia, i bo veureu ... Veureu que 
an aquell diable de terra, el Sol ho transforma 
tot, i bo fa tot més gran de lo qu'és. Veureu 
que les serralades, no més altes 11 la Provença 
que'l turonet de Montmartre, vos semblarhn 
gegantines; veureu que la Maison-Cul'l'e, de 
Nimes,- una joieta de vitóna- vos semblarà 
com Not?'e D ame. Veureu ... Velll'eu, ai! que si 
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algun embustero lli ha al Mig-dia, es el Sol!.. 
El Sol, que tot lo que toca exagera . Què era 
Sparta a,n els temps del séu esplendor? Era 
Ull barri . Què era Atenas? Tot lo més, un po
blet de segon ordre!.. i ja veieu que al lluny 
de la historia, ens semblen viles immenses! 
És el Sol que les hi ha tornades!.. 

Vos estranyareu, ara, qu'el Sol, aquêt me
teix Sol, caient sobre Tarascó, hagi pogut arri
bar a fer, del capità de vestimenta Bravida, el 
brau comandant Bravida? d'un nap, un bao
bab? i d'un home que casi ha estat a Shang
Rai, un home que ja's creu tornar-ne? 
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LES FERES D 'EN ÑIITh.INE 

UN LLEÓ DE I:.A~'LAS A T ARA SCÓ 

TERRIBLE l SOLEMNI.AL ENTREVISTA 

I ara, ja que vos bavem presentat en Tar
tarin tal com era ane la seva vida privada, 
avans que la gloria li hagués besat el 'front, 
coronant-lo de llHurer vell; ara que ja vos ba
vem contat la seva vida d'heroisme dins de sa 
vida modesta , sense alegries, sense penes, sen
se somnis i sense espenmces,. cui tém d 'arri baI' 
a les fulles d'e la seva gran h istoria, i al re
marcable fet que devia domlr aixampJes an 
el seu destí incomparable. 

Fou un dematí a casa del armer Costecalde: 
E n Tartarin de 'f arascó ensenyava a UllS afi 
cionats el maneig de uu fusell d'agulla, alta -
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vors de gran novetat. Tot d'una's va obrh 
la porta j un d'aquells caçadors de gorres va 
entrar ab gran esverament a dintre de la bo
tiga. Un lleó ! Un lleól. .. Espatarrament gene
ral, terror, empentes i tropell. En Tartarin 
desseguida va calar la baioneta, en Costecalde 
va correr a tancar la porta. Es volta el caça
dor, se'l pregunta, se li dóna pressa a parlar, 
i veus-en -aqui l'aigua clara. En Mitaine , en 
Mitaine ab les seves feres, tornant de la fira 
de Bellcaire, havia consentit a parar-se uns 
quants dias a Tarascó, i acabava d'instalar-se 
a la plaça de la vila amb un bé de Déu de 
boes, de foques, de cocodrils i amb un superb 
lleó de l'Atlas. 

A Tarascó un lleó de l'Atlas! Mai recorda
ven els més vells haver vist una cosa sem
blant. Conteu arn l'orgull que's miraren els 
braus caçadors de gorres. El resplendiment 
que brillà an aquelles cares mascles_ Les es
tretes de ma. silencioses que pels recons de 
la botiga anava donant en Costecalde! L'emo
ció fou tan imprevista, tan gran i tan fonda, 
que ningú sabia què dir, ni ningú trobava pa
raules ... 

Ni el meteix Tartarín en trobava. Groc, 
tremolóf3, amb el fusell d'agulla als dits, so
miava dl'et, alli a devant del taulell. Un lleó. 
Un lleó de l'Atlas alli, alli a Ja vora, a dos pas
sos d'alli me.teix! Un lleó, es dir: la bestia 
més fera i més heroica pel' sobre de totes les 
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besties! el rei de les feres, el cap de caça dels 
seus somnis, quelcom com el primer galant de 
la companyia ideal, que a dins de sa imagina
ció representava t.ants bells dl'amas, 

Un lleó, bona reira! 
l com qui no diu res, de l'Atlas! Vaja, 

qu'això ja era massa pel nostre gran Tm'tarin! 
Tot d'una li va pujar un ram de sangs que 

li va enrogir la cara! 
Li van brillar els ulls. D 'un geste convul

sionat, es va posar el fusell a l'espatlla i gi
l'ant-se tot d'un plegat vers el brau coman
dant Bravida, antic capüà de vestimenta, li 
digué amb una veu de tr6: « Aném a veure 
això comandant. » 

-Ep! Epl El meu fuselll Que vos emporteu 
el meu fusell! es va atrevir a insinuar tímida
ment el nostre pruden't Costecalde; l erò en 
Tartarín qui sap ont era; ja havia tombat el 
carrer seguit dels caçadors de gorres que ca
minaven arn fiel'esa. 

Qnan varen arribar a la barraca h i havia 
ja molta gent. rrarascó, raça heroica, privada 
per massa temps d'espectacles sensacionals, 
havia entrat a casa Gn Mitaine i l'havia pre
sa per assalt. Conteu la grossa Madame Mitai
ne si n'estava de contenta. Am trajo kàbila, 
els braços nusos fins als colzes, amb un fuet a 
una mà i a l'altre un pollastre viu però plo
mat, la molt jlustre senyora feia els honors de 
la casa a tots els tarasconesos; i com qu'ella 
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també ien:ia lo que'n deien muscles dobles, 
casi' tenia tan d 'è:xit com els meteixos pensio
nistes_ 

L'entrada d'en Tartarín, amb el fusell a l'es
patlla, va fer una mena de fredor! 

Aquells bons tarasconesos gue's passejaven 
tranquilament devant de les gabies de les fe
res, sense armes, sense desconfiança, sense 
sospitar cap perill, van tenir un esglai soptat, 
i es ben natural que'l tinguessin, al veure en
trar a la barraca el gran TartarÍll de Tarasc6 
amb els seus enginys de guerra_ Quin perill 
hi devia haver, quan ell, quan el meteix hé-
roe ___ Eu un obri i tancar d'ulls, tot el devant 
de les gabies va quedar fet un desert_ Els 
infants cridaven de por, les dames miraven 
la porta, i :fins l'apotecari Beznquet va esca
bullir-se per dauera dient qu 'anava a cercar 
un fuselL 

S'ha de dir, i es veritat, que de mica en 
mica el posat de'n Tartarin els va tranquilisar 
bona cosa_ Arn calma, amb el cap alt, l'intrè
pjt tarasconès va donar la volta a la barraca; 
va passar sense aturar-se devant del safreig 
de la foca, va mirar de un ull despreciatiu la 
caixa llarga plena d'ordi aon la boa digeria, 
un pollastre sense plomes i cró, i per fi de
vant de la gabia dellleó's va plantar arn fie
resa! 

Vaia una solemnial entrevista I El lleó de 
Tarascó i el lleó de Atlas cara a cara! D'una 

68 



R.usIÑor. 

banda en Tartarm, dret, un genoll enibra, 
apoiat de braços al rifle; de l'altre e11186, un 
Ueó gegant, revolcant-se sobre la pa.lla, enso
pit, mirant de cua d'ull, arn la gran perruca 
groga apoiada sobre les potes, i tots dos serens 
i mirant-se. 

l veieu lo que són les coses! siga que'l fu
sell d·'agulla el va posar de mal humor, siga 
que va ensumar un enemic de la seva metei
xa raça, ellle6 que fins allavores havia müat 
tot tarasconès amb el més sobirà despreci ba
dallant-los a tots a la crua, tot de cop va inca· 
modar-se. De primer va rondinar, després va 
murmurar arn veu fosca, va aixamplar les un
gles i estirar les potes; després va aixecar-se, 
alçà el cap, espolsà la cabellera, i obrint una 
boca immensa's va dirigir an en Tal'tarín i 
va fer un bram fOl'mida ble. 

Un crit d'esglai va contestar-li. Tarascó, 
Tarascó en pes, esbojarrat, es va atropeliar 
vers la porta! Tot-hom! dònes, infants, cama
lics, caçadors de gorres, fins el brau coman
dant Bravida, hi van anar a parar a la porta! 
No més ell, en TartafÍn de Tarascó, no's va 
moure. Allfs va quedar clavat, ferm i re
solt, devant per devant de la gabia, amb els 
ulls com llampecs i arn la ganyota terrible que 
tot el poble coneixia. Al cap d'un momenL, 
quan els caçadors de gorres, una mica més 
segurs pel posat d'en Tartal'ín i per la gruxa
ria del reixat, es vau apropar al seu amo, van 
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sentir que murmurava, anant-se mirant el 
lleó: 

«.Ajxò és una caça! » 

l en TartarÍn de 'Iarascó Ja n 'havia dit 
prou per aquell dia. 
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IX 

EFECTES ESTRL\.NYS DEL MlRATGE 

No sols n'havia dit prou aquell dia en Tar
tarin de Tarascó, sino que n'havia dit massa. 
, L'endemà, en tota la vi la no's parlava de 

res més q ne de la marxa d'en Turtado a l' lU
gerja, per anar a caçar lleons I 

Lectors estimats: vosaltres són testimonis, 
que'l bon home no n'havia dit ni una paraula, 
però ja sabeu lo qu'és el miratge I 

l no's parlava de res més! 
Al passeig, al cercle, a casa en Costecalde, 

la gent s'apropaven esverats ! 
-Altrament, ja deveu saber la noticia, al 

menos? 
-Qu'altrament, en TartarÍll ens marxa, al 

menos! 
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P erquè a Tar'ascó, tot comeuça per altra
ment, que pronuncien aut1'ement, i tot acaba 
per al menas, i aqueU dia molt més que altres, 
hi havia cada a-u,t?'ement i cada al menas, que 
feia trontollar els vidres_ ' 

L'home més sorprès de la vila, al saber que 
marxava a l'Africa, va ser el meteix 'l'artal'in. 
Però lo. qu'és la vanitat! En comptes de contes
tar, senzillament, que no marxava ! que mai 
havia tingut intenció d 'anar-se'n! el pobre 
d'en Tartarín,-el primer cop que li van par
lar del viatge,-va fer un posat evasiu, .. que 
bé! bé! .. que quí sab!. . que devegades !. , Ei se
g6n cop, més acostumat a l'idea, va respon
dre: que potser sí.., que qui sab .. , i que era 
probable I i a la tercera, que hi auava! 

Per TI , al ser el vespre, an el cercle i a casa 
d' en Costeca.lde, engrescat p'el ponch a l'ou-, els 
bravos i la llum; ubriagat pel xivarri que 
la seva anada bavia mogut pel' la vila, el des
graciat va declarar i formalmen t, que estava 
tip de caçar gOlTes, i que aviat marxaria a 
perseguir els lleons de l'At las! 

Aquesta declaració va ser acuDida amb un 
visca fOl'mida ble, i vinga ponchs a l' a~~ altra 
vegada, i estretes de mà, i més br indis, i mar
xa de teieres, i gresca :fins a mitja nit, a la 
casa del Baobab! 

Es clar qu'en Tartarín Sancho no va estar 
gaire contentl Aquesta pensada d' auar- se'n a 
caçar lleons a l'AfTica, li douava pell de galli-
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Da, i aixis que va entrar a la casa, mentres la 
serenada d'honoT tocava sota les finestres, va 
fer an en Tartarin Quixot una escena esgarri
fosa. Que de lacat, visionari, imprudent, re
boig, beneit, que alli estaven esperant tota 
mena de catastrofes, que naufragis, que reu
matismes, que febres negres .i grogues, que 
dissenteria i pesta negra, que elefantiasis, i 
lo de més enllà, i lo altre, no va deixar res per 
dir-}j 1 

Era Ïnutil qu'en TartarÍn Quixot, li jurés 
que no farÏa imprudencies, que sempre anÏI-ia 
acotxat, que s'emportaria de tot! En Tartarín 
Sancho, ni menos se l'escoltava I El pobre 
home, es veia ja esbocinat pels lleons, colgat 
de sorra an el desert, com li havia passat an en 
Cambise; tant, que l'altre Tartarin, DO més el 
va poguer calmar, esplicant que no duia pres
sa, que aixó no era desseguida, i que qui sap 
si marxarien! 

És natural, que un no s'embarca aL-TIS com 
aix:ís, sense pendre precaucions, per una tal 
expedició! Bé's té de saber ont es và, què 
diable! L'home no és aucell per anar-se'n 
d'una volada! 

Primerament, va volguer llegir arn cuidada 
les relacions dels grans turistes que havien 
anat per l'Africa. En Mungo-Park, en Caillè, 
en Livingstone, en Helll'i Duveyrier, i els al
tres, i va veure tot llegint-los, que aquests in
trèpits viatgers, avans no's calçaven les san-
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dalies, per aqueÏxes excursions llunyanes, no 
s'havien pas preparat poc temps, per suportar 
la fam, la sed, les marxes forçades, j les pri
vacions de tota mena!.. En Tartarin, natural· 
ment., va volguer fer lo meteu qu'ells; per de 
prompte, fòra aliments! Res de menjar! No 
més tastar que aigua bullida, i aigua bullida, 
a Tarascó, vol dir llesques de pà arn b aigua 
calenta; un grà d'all, un brot de llorer. i un 
brotet de farigola, i amb aquest regim tan 
serio, ja podeu contar la ganyota que devia 
fer-hi el pobre Sancho! .. 

A l'entrenament d'aigua bullida, en Tarta
rin hi va afegir altres prf.\ctiques prudelltes. 
Per avesar-se a marxes llargues, voltar cada 
dematí, vintiset o villtivuit cops la vila, ja a 
pas llarg, ja a pas gimnastic, amb els colzes 
apropats al cos, i arn dues pedres a les butxa
ques, com era us a l'antiguetat. Per fer-se a la 
frescor del vespre, a les boires, i a la rosada, 
bauar cada nit an el jardí, i estar-s'hi sol, fins 
a les onze, vigilant amb el fusell, derrera del 
baobab. l per fi anar a can Mitaine, mentres 
va haver-hi les feres. Tots els caçadors de go
rres, que s'havien entretingut a casa d'en Cos
tecalde, podien veure, allà a l'ombra, un home 
misteriós, que's passejava amunt i avall, de
l'rera de la barraca. 

Era en rrartarín de Tarascó, que s'anava 
acostumant a sentir, sense estremir-se, el bra
mular dels lleóns, en la nit fosca. 
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A V A.NS DE LA MARXA 

Mentres en Tartarrn s'entrenava pel' tots 
aquests meélis heroics, tot Tal'ascó li tenia 
l'ull a sobre. No's parlava talment d'altre 
cosa. La caça a la gorra no anava més que a 
mitja marxa i les romances feien vaga. A casa 
en Bezuquet, l'apotecari, el piano es consomia 
a sota la funda verda, i Iee mosques s'hi asse
caven panxa enlaire. L'expedició d'en 'l'arta
rin havia aturat .fins els negocis. 

S'havia de veure el succés que tenia el ta 
rasconès, per creure-ho. Se'l élisputaven, se'l 
arrencaven, se'l enmatllevaven i se'l robaven . 
L'honor més gran que podia tenir una senyo
ra, era anar a veure les feres donant el braç 
an en Tartarín, i devant de la gavia del lleó 
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fer-se esplicar com s'arreglaven per caçar 
aquestes bestiasses, aon s'havia d'apuntar, i 
a quantes passes, i si hi ha via moltes desgra. 
cies i etc., etc. i etc. 

En 'J.'artarin donava tantes esplicacions com 
volien i li demanaven. Havia llegit en Juli 
Gerard, i coneixia la caça dellle6 lo que's cliu 
pel cap dels dits lo meteix que si hi hagués es· 
tat, i parlava d'aquestes coses arn la més gran 
eloqüencia. 

Però aont estava més herm6s era al ves· 
pre, quan dinava a casa el president Ladeve
ze. El brau comandant Bravida, antic capità 
de vestimenta, quan havien dut el cafè, apro· 
pava les cadires i li feien esplicar les seves 
caceres futures. 

De colze en les estovalles i el nas dintre me· 
teix del moka, allavores arn veu commoguda 
l'hèroe contava els perills que 1'esperaven allà 
baix!' .. Contava les llargues hores d'estar-se 
esperant en l'aguait, sense lluna, ane 'ls aigua· 
molls pestilencials; els rius terribles que's tro
baven enmatzinats per les fulles dels bala
dres, les neus, els sols de foc, els escorpins, 
les plujes i la plaga de la llagosta. Contava 
també els usos i les costums d'aquells lleo
nassos de l'Atlas, la seva mena de combatre, 
la seva força espantosa i la ferocitat terrible 
de quan era el temps de la cria. 

Després exaltant-se per sa meteixa narració 
s'aL"{ecava soptat de taula, feia un bot al mig 
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de la sala imitant el crit del lleó, el soroll de 
la carrabina i pan! pan! i vinga el xiulet de les 
bales, i pff, pff, movia les ales, roncava, cri
dava i feia caure les cadires. 

Al vol de la taula tot-bom se tornava groc. 
Els homes feien anar el cap i es mÏl'aven ells 
amb ells; les senyores tancaven els ulls i feien 
xisclets de terror; els vells alçaven els bastons 
amb actitut de batalla, i en el quarto del cos
tat els infants, que'ls fan anar al llit aviat, es 
despertaven esvarats al sentil' aquells crits i 
fusellades, i com que tenien por volien que'ls 
portessin llum. 

I mentres tant en Tartal'Íu ... no marxava. 
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XI 

ESPASADES, SENYORS; ESPASADES, PERÒ NO 

PUNYIDES D'AGULLA 

Tenia realment l'intenció de marxar? Es 
una qüestió tan delicada, que 'ls historiadors 
d'en Tartarín es veuràn ben apurats pel' res
pondre-la. 

El cas és que les feres d'en Mitaine feia tres 
mesos qu'eren fÒ l'a i en Tartal'Ín no's movia. 
Aneu a saber si el nostre h¿roe, cegat per un 
al~re miratge, s'afigurés de bona fè que ja hi 
havia anat a Argelia. Potser de tan espliear 
les caceres qu'havia de fer, s'imaginava ha
ver-les fetes! No s'havia cregut de bona fè 
issar la bandera consular i pan I pau ! tira! 
sobre els tar tres ? 

Si, desgraciadament per ell, en Tarbarín de 
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Tarascó era victima del miratge, però aquêt 
cop els tal'asconesos no lli creien. Quan als 
tres mesos d'esperar la gent va adonar-se que 
no havia fet ni una maleta, van començar a 
murmurar. 

/! Vaja, això serà 10 de Sang-Rai » va dir 
somrient en Costecalde, i el mot de l'armer va 
fer forrolla, en la vila. Ja no lli havia ningú 
que lli cregués am lo que deia en Tartarín. 

Els mansos, els dropos, els homes com en 
Bezuquet, que una pus sa els feia fugir i que 
no podien tirar un tir sense haver de tancar 
els ulls, van ser els més despietats. Al cercle, 
a l'esplanada, aturaven en Tartarin i li deien 
arn tò impertinent: 

Y alt:rament, quan és el viatge? 
A la botiga d'en Costecalde, el seu parer ja 

no era Ull dogma. Fins els caçadors de gorres 
renegaven del seu quefa. 

l per acabar-ho d'adobar si varen barrejar 
els epigrames. El president Ladeveze, que en 
les hores de platxeria feia alguna passada poé· 
tica a les muses provençals, va composar en 
llengua barruera una cançó que tingué gran 
éxit. Es tractava de un cert caçador que's deia 
mestre Gervasi, que tenia un fusell terrible, 
amb el <¡u'havia d'exterminar fins el darrer 
lleó de l'Africa, però pel' desgracia o per pega 
aquell diable de fusell era d'una mena extra
nya; se'l carregava i mai tirava. 

« i Mai tirava [ » Què tall' alusió? 
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En un tancar i obrir d'ulls la cançó's va 
fer pop'l.uar; i quan passava en Ta rtarÍll , tots 
els camàlics del moll, els cirn-bòtes de la por
ta's posaven a cantar a chor ': 

Lou jüSÍ,Oü de mestre Gervai 
TouJo'u lOlA, cm'gon, tO'U:70'lL lou ca?"gon. 
Lmt fiisioü de mestre Gervai 
TouJ'ou lo'u cm"gon, pa1't jamai, 

Però això sí, ho cantaven de lluny per res
pecte als" , muscles dobles. 

Oh flagilitat de Tarascó, quan comença a 
anar tip d'una cosa ! 

El gran home feia veure que no veia, que 
no sentia res de lo que deieo, però an el fons 
de la seva ~tlJima, aq uesta guerra civil, sorda, 
terrible i emmatzinada'l feria malLI Molt, el 
feria! Sen tia que Tarascó li rellisca va dels li ts, 
que l'au1'a de la popularitat se 'n anava V8rs 
els altres, i això el feia sofrir molt; el reia so
frir horriblement an en pobre Tartar1n I 

Qu'es bó de seure's a la taula del ranxo de 
la popularitat I però quin escaldament quan es 
vessa I 

Apesar dels sofriments el nostre rrarta rl.o 
somreia i duia la vida de pau com si no ha
gués passat res, 

Però, tan meteix, alguna vegada, la careta 
d'alegra tan'se'm-endóna, arn que per Bereaa 
s'havia tapat la cara, li queia de cop, i allavo-
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res en comptes del riure, el dolor i l'indigna. 
ció se li veien ben clarament. 

Airis és que un dematí qu'aquells petits 
cira-bòtes cantaven sota ses finestres: LOltjii· 
siau de mestre Gervai, i que les veus dels mi· 
serables van arribar fins au el quarto aont el 
gran home s'afeitava (en Tartarín duia bar· 
ba, però com que se li tornava massa espessa 
la tenia de vigilar) va obrir la finestra violent· 
ment i traient tot el cos, en camisa, amb es· 
trenya-caps i tot plè de blanc de sabonera, va 
cridar arn veu formidable onejant la bronja i 
la navaja: 

«Espasades, senyors; espasades!... Però prou 
punyides d'agulles! » 

Paraules dignes de l'historia, que no tenien 
altre tara que ser endreçades a jan-fulres, pe· 
tits com la capsa del llustre! a gentilhoms io· 
capaços de saber manejar una espasa! 
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DE LO QUE FOU DIT A LA CASETA DEL BAOllAll 

Entre la sublevació general, l'exèrcit es 
l'únic qu'aguantava ferm al costat de'n Tar
tarÍll. 

El brau comandant Bravida, antic capità de 
vestimenta, continuava tenint-lo en el meteix 
respecte de sempre. «Es un gran punt! » s'ha
via entoçunit a dir: i el parer del capità'm 
penso que valia tan com el del apotecari Be
zuquet. Ni una sola volta el comandant havia 
fet cap a!usió an aquell viatge a l'Africa, però 
quan el rum-rum va ser prou públic es va 
decidir a parlar. 

Un vespre el malaventurat Tartadn esta
va sol en el seu cuarto, pensant ay! en coses 
tristes, quan va ",eme entrar el comandant, 
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serio, arn guants negres i cordat fins a le 
orelles. 

« Tartarín » va dir l'antic capità arn tota 
l' autoritat: « Tartarin, teniu de marxar», i a 
sota el marc de porta's va quedar tiesso i 
gran com l'imatge del deber. 

Tot lo que tancaven les paraules « Tar tarIn , 
teniu de marxar li ho va compendre clarament 
en TartarÍn de Tarascó. 

Va alçar-se tot groc, va mirar de Ull ull en· 
ternit aquell hermós quarto dels seus somnis, 
tan reclòs, tan íntim, tan plè de caliu i de 
llum, aquell silló tan ample i tan cómodo, 
aquells llibres i aquella catjfa, les grans cor· 
tinetes blanques penjant d'aquella finestra, de 
aont es veien tremolosos els branquillons del 
jardinet; i avançant vers el comandant li aga· 
fà la mà, li va estrenyer am tota la seva ener· 
gia i amb una veu estoica però plorosa, li va 
dir: « Mar~aré, Bra vida! » 

l tal dit tal fet, va marxar. Això sí, no va 
marxar desseguida. Bé havia de preparar·se. 

De prompte va encomanar a casa en Bom· 
part dos baguls forrats de cuiro, ab una placa 
llarga al devant que duya aquesta inscripció: 

TARTARÍN DE TARASCÓ 
CAIXA D'ARMES. 

Pels forros i pel gravat tan sols ja's va ha· 
ver de menester molt temps. Després va en-
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carregar a casa en Tastavin un magn1:fic al
bum de vjatge per escriure-hi les impressions, 
perquè també es pensa pel cami encare que's 
cassi al lleó ¡què diable! 

Després va fer venir de Marsella tot un 
carregament de conserves; després pastilles de 
Pemmican per fer caldo, una tenda-abric de 
un nou model, montant-se i desmontant· se 
al minut; bòtes de mariner, dos paraigues, lU1 

water-proof, dugues ulleres blaves per pre
venir les ophtalmies, i per fi l'apotecal'i Be
zuquet li va confeccionar una farmacia peti
ta però trasportable, entatxonada de canfre 
d'àrnica, d'espara-drap i de vinagre dels qua
tre lladres. 

Pobre TartarÍll I Cregueu que IlO feia per ell 
aquesta rem enamen ta, però esperava a co'pia 
de precaucions i d'ateucions delicades, arl'ibuJ; 
a calmar an en Tal'tarÍll Sancho, que des de 
que lo de marxar era cosa decidida, no estava 
tranquil nit ni dia. 
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LA MARXA 

Per fi va arribar el jorn solemnial. El gran 
dia. 

Desde l' auba, s'havia llevat tot Tarascó om
plint el camí d'Avinyó i els vols de la caseta 
del Baobab. 

Per tot arreu gent: per les finestres, per les 
teulades, i dalt dels arbres. Alli ma riners del 
Ròden, camalics, ci l'a-bòtes, burgesos, escom
briaires, els del cercle, i tot el poble; després 
gent de Bellcaire, que hayjen passat el pont; 
recaders dels arrabals, carretes tirades per vu
ques, bremadors dalt el'hermoses mules, guar
nides de llaços, ele flocs, de cascabell!;J, de nu
sos, i de campanetes, i .fias de tant en tant 
noies d'Arlés, que havien vingut empolaina-
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des amb un llaç blau voltant-les la testa, mun· 
tades amb els seus galants, a la gropa dels ca· 
ballets color de cer que's crien a la Camarga. 

l tota aquesta munió, s'apretava, s'empe
nyia a la porta d'en Tartarín, d'aquest bon 
senyor rrartarín, 'que se'n anava al país del 
Moro, no més per matar lleons. 

Per Tarascó, 1'Argelia i l' Mrica, la Grecia, 
La Persia i la Turquia, i :fins la Mesopotamia 
formen com un país perdut, Ull país casi mi
tologic, i d'això se'n diú «el Moro »! (1) 

Al mig d'aquesta gentada, els bons caçadors 
de gorres no paraven ni un moment; anaven, 
veniell, orgullosos del triomf del séu quefe, i 
deixant darrera séu com una ratlla gloriosa I 

Devant de la casa del Baobab hi havieu du· 
gues carretes ... De tant en tant la porta de la 
casa s'obria, i es podien veure algunes perso
lles que's passejaven gravement a dintre del 
jardinet. Passaven homes arn baguls, am cai
xes, i am sacs de nit, i els anaven apilotant a 
dintre de les carretes. 

A cada llaU buIto que sortia, la multitud 
tremolava. En veu alta s'anaven dient els ob
gectes: «Això, és la tenda-abrigo Això, les con
serves, les cajxes d'armes, la farmacia, » i els 
hans caçadors de gorres anaven fent la espIï 
cació ... 

(1) Els Teurs, (Turces). Posém èll'l'Iol'o, perquè aquí 
té una significació semblant.-N del T. 
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rfot d'una, per alli a les dèu, la gentada va 
fer moviment. Les frontices de la porta del 
jardi's varen obrir arn violencia. 

-És ell! És ell! -va cridar tot-born. 
l verdaderament, era ell. 
Ell, que quan va ser an el replà, va fe r 

arrencar un crit a tot-born: 
-És un moro! 
-I porta ulleres! 
l era cert! En Tartarín de Tarascó bavi a 

cregut obligatori, de desde'l moment que ana
va a Alger, de posar· se'l trajo algerí. Ample 
pantalon dels inflats, armilla am botons de 
metaU, dos pams de cinturó carmesí que li 
voltessin el ventrell, el coll nú, el front afeitat, 
i chechia al cap, es dir : fez turc, d'una mida 
extraordinaria, amb una borla penjant, que 
allí hauriau vist lo qu'és una borla! Després 
dos fusells: o sia un fusell a cada espatlla; un 
gran ganivet de caça a dintre del guarda·ven
tres ; un revolver a les anques, gronxant-se 
continuament dintre d'una funda de cuiro, i, 
per de pl'ompte, res més. És dir, l'es més: em 
descuidava les ulleres. Dugues colossals uUa
res blaves, d'aquellas fetes espl'esses per miti
gar el posat terrible que bauria pogut tenir el 
nostre héroe. 

« Visca en Tartal'Ln! » «Visca en Tm'tarin l '& 

va udolar talment el poble aixís que'l va veu
re sortir, i el gran home va somriure, i si bé 
no va saludar, va ser per motiu dels fusells 
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que li feien molta nosa. Ademés, ja'n podia 
tenir experiencia de lo qu 'és la estima popu. 
lar, i quí sab, si anà ane'l fons de la seva àni. 
ma els arribà a maleir aquells terribles com· 
patriotes, que l'obligaven a marxar, i a deixar 
¡ai! la seva casona , amb aquelles parets tan 
blanques i aquelles persianes tan verdes I .. 
Però això llO se li notava. 

Serè i altiu, encare qu'esgrogueit, va avan· 
çar fins a la entrada, es va mirar les carretes, 
i veient que tot estava a punt, va pend.l'e ma
gestuosament el cami de l'estació, sense girar· 
se ni una volta vers la casa del Baobab. Segui
ren darrera d 'ell, el brau comandant Bravida, 
antig capità de vestimenta, el president Lade· 
veze, l'armer Costecalde, tots els caçadors de 
gorres, i les carretes, i el poble. 

An el anden, el quefe d 'estació l'esperava, 
(Ull vell africà de 1830), j li va estrényer la 
mà am calor, varis cops. 

L'exprés Paris-Marsella encare no havia 
arribat. En Tartarin i l'estat major, van entrar 
a la sala d'espera, i per evitar les empentes, 
quan tots varen haver entrat, el quefe d 'esta· 
ció en persona, va fer tancar les portelles. 

Un quart d'hora's va passejar en Tartaríll, 
amUllt i avall de la sala, entre'ls caçadors de 
gorres. Els parlava del séu viatge i de la caça, 
i els prometia enviarIos-hi pells. S'inscribien 
una pell ane'l carnet, com qui apunta una 
contra-dança. 
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rrranquil i bò lo mateix que Sócrates, avans 
de beure la cicuta, l'intrepit tarasconès, tenia 
un mot per cada hó, i un somriure per tot
hom. Parlava sencillament, afable. Qualsevol 
bauria dit, que avans de marxar alli aont 
anava, volia deixar derrera séu, com una cúa 
de gracia, d'anyorança, j de bons records. De 
sentir parlar aixis al séu Je:Jè, tots els caçadors 
de gorres, tenien els ulls plens de llagrimes, i 
fins n'hi havien alguns, com el president La
deveze i l'apotecari Bezuquet, que'l corcò del 
remordiment els travallava per dintre. 

Alli an els recons, ploraven els moços de la 
carga; a la part de fòra, el poble mirava pel' 
entre'l reixat, i cridava: Visca en TartarIn! 

Per fi va tocar la campana. Se senti un 1'0-

dsment sord, un xiulet estrident que va rel' 
tremolar les voltes, i al coche! tot-hom al co 
che, señores! 

«Adéu, Tartarín I .. Adéu, Tartal'Íl1l .. Adéu I. 
Adéu, tot-hom; murmurà. el gran Tartarín, 

i sobre les galtes den Bravida, va Xel' un petó 
a Tarascól 

Després es va llençar a la via, i va entrar fi 

un vagó, que anava plè de l arisenques, que 
al véurer arribar aqueU home, tan estrany, i 
tan armat de carrabines i revolvel's, van creu
re morir d'esglai! 
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XlV 

EL PORT DE MARSELLA 

Era el J.er de decernbre :de 186 ... a 1illg-dia 
feia un sol d'ruvern provençal; un temps elaT, 
brillant i magnífic, quan els marsellesos esva
rats varen veure desembarcar al mig de la 
Canebière, un moro, però allò que se'n diu un 
moro . Com aquell 00 n 'havien vist mai cap, i 
Déu sap si n 'hi han a Marsella ! 

El moro de que's tracta, naturalment era'n 
Tartarin, el gran Tarharin de Tal'ascó; que 
anant-se 'n cap avall dels molls seguit de les 
caixes d'armes, de la farmacia i de les conser
ves, cercava l'embarcade!' de la companyia 
Tonacbe i el barco «Le Zuave», que devia 
endur-se'l... enllà. 
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Xiulant-li encare en les orelles els aplaudi· 
ments tarasconesos, borratxo de la llum del 
cel i de la flaire del mar, caminava radiant 
amb els fusells a les espatlles, el cap alt i mi· 
l'ant am tota la vista aquell merevellós port de 
Marsella, que veia per primera volta i que 
talment l'enlluernava. El pobre bome's creia 
sommiar. Li semblava que's deia Silvat el 
mariné, i qu'anava caminant pel' una d'aque· 
lles viles fantastiques que hi ban a les Mil i 
una nits. 

Fins aont arribava la vista allò era un 
lligament de pals, d'entenes i de lligams 
creuant-se per tot Rrreu. AlU senyeres de tots 
els païssos del món: senyeres russes, sueques, 
gregues, tunecïnes i ameri calles. Allí els basti· 
ments devant del moll amb els pals mirant 
enlaire lo meteL,{ que baionetes. A sota les 
naia des, les deeses, les mares de Déu, ï els 
mascarons de proa escnJturats que donen el 
nom ane'ls barcos; i tot menjat per la mar, 
rovellat i goteijant. Aqui i allà, entre'ls bas· 
timents, un boçi de mal' tacat d'oli, en tre l'en· 
trelligat de les vergues un esvart de blanques 
gavines fent hermoses taques blanques sobre la 
blavor del cel, i bailets a tot arreu cridant en 
tota mena de llengues. 

An el moll, entre les aigues que baixaven 
de les fabriques de sabó, fent reguerons verts i 
espeços, negrosos i ca l'rega ts d'oli, tot un po
ble de carrabiners, de recadel's, de camal ics, 
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amb els seus carros liirats per cavalls petit-s de 
CÓl'cega. 

Arreu magatzems extranys, plens de coses 
impossibles . Aquí i allà barraques fumades 
amb els mariners coent el dlnar; mar -ants de 
pipes, marxants de micos, de cotorres, de te les 
de vela; un encant de coses fantastiques, non 
s'instalavell barrejades gl:'ans llanternes de co
lor d'or al costat de galledes velles; canons 
vells al costat d'ancores desdentades; cordes 
velles i cOl'retjes velles al costat de orna·veus 
vells, de xarxes, d'arns del temps den Joan 
de Bart o de l'época den Duguay·'l'roub. Les 
venedores de musclos esvalota ven arrupides a 
elevant de les petxines, i passaven per tot ma
riners portant un pot de quitrà, o la ca<;ola 
fUl~ant, o cistells plens ele grans pops gu'ana
ven a rentar a la font. 

Arreu un apilotament prodigiós de Dl rca
deries de tot género: sedes, minerals, trens de 
fusta, salmons de plom, sucres, fruites, rega
lessia i canya de sucre. L'orient i l'occident ba
rrejat. Pilots de formatges d'Holanda q n'aUí 
meteix arn les mans els tenyien de roig els ge
novesos. 

Allí , més lluny, el moU del blat. Carnalics 
descarregant de sobre de grans bastides, els 
sacs de blat, que com un riu d'or relliscaven 
suaument per entre una f umera l'óssa. Els 
homes arn fer vermell anaven marcant l'em
belatge i carregant-lo en carretes que s'anaven 
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allunyant, seguides d 'un regiment d'infants, 
de dònes i de marrecs amb els seus cistells i 
cabaços. Més lluny la darsena de carenar, amb 
els burcos ajeguts sobre un costat, que'ls creo 
maven amb encenalls per treuren les algues del 
mar; amb els pals mullant-se a ne l'aigua, 
amb una gran flaire de resina i el picar dels 
calafats, blindant el casque del navili amb 
amples plaques de coure. 

Devegades entre'ls pals hi havia una claria· 
na, i allavores en Tartarin veia l'entrada del 
port am l'anar i venir dels vaixells. Una fra· 
gata inglesa que marxava cap a Ma!ta, ele· 
gant i nèta, aD?-b els oficials duent guanta 
grocs; un brick marsellés fondejant entre 
crits, renecs i esvalot, amb un capità gros al 
darrera, d'americana i barret de seda, manant 
la maniobra en provençal. Barcas que se'n 
anaven corrent am totes les veles e'steses, i 
altres allà baix, al lluny, qu 'arriven poc a poc, 
en plè sol, com si caminessin 'enlaire. 

r per tot un soron terrible, i un rodar de 
carros, i "oh hissa » i mariners, i renecs, i 
cants i xiulet>s dels vapors, i els tambors i les 
trompetes arribant del fort san Joan i del fort 
san Nicolao, del des aaaoules, del de san Víc
tor, i per sobre de tot el mistral que feia tots 
els sorolls, tots els crits i totes les veus, i ro
dava, i empenyia, confonent-se arn si meteix 
j fent una musica folla, selvatje, hermosa i 
heroica, com una banda magestuosa que do· 
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nava dalit de marxar, d'anar lluny i de temI' 
ales. 

Al sò d 'aquesta grandiosa orqnesta l'intré
pit Tartarrn va marxar vers el pais dels lleons 
de l'Atlas. 
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