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PÒRTIC 

Me veig mainatge a l'estiu. Guimbavi eixerit i mig
nut a vora mar, fent xaperotes i candeletes . Al davant 
de les barques pintades, cada glop líquid espolsat per 
l'aire lleuger eixamplava su'l sorral una fresca rialla. 
Nines i nins petjàvem la platja xupa. Enlluernats de 
mòbil claror, amb les pessigolles de l'aigua i el formi
gueig de la sorra fina a cada sola, resseguíem el mirall 
trencadís de l'ona que ens resquitllava cara amunt. 

Endevineu què hi cercàvem? Belleu una plana petxi
na rosa, la barqueta angulosa i blanca d'una sípia, un 
estel espinós o la cinta fluixa d'una alga, la llama malva 
d'un ganivet, un arceli picallat o el llis recoquill d'una 
porcellana? Ah fe que no! Cerca que cercaràs un 
d'aquells bonics corns nacarats, de cua recargolada i 
fines punxes que l'escuma deixava, lluent, su'l mullader 
de la riba. Trobat el caragol, ulls d'aranyó i bocaba
dats, n'apropàvem la conca humida de l'orella. Escol
tàvem, escoltàvem, l'alè suspès. s:omplia el joliu corn 
marí d'una misteriosa remor. Quina meravella per 
l'eirna naixent d'un infant! D'orella en orella, hi canta
va la mar. Cada u hi reconeixia el seu murmuri gron
xoladfs, la seva fressa dessossegada. Per la clara 
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alegria del nostre esperit jovenet, el caragol refistolat 
ressonava del panteix inefable i profund de les ones. 

Ben mirat, passa amb tot com amb el bonyegut corn 
marí. En cada cosa hi vibra una i! ·tusió, s'hi penjola 
un record, un goig hi fa l'aleta o hi sospira una triste
sa. En cada objecte i en tot lloc hi palpita un instant 
de vida. Així el passat respira. Se passeja a polidet de 
l'escó a la taula, de là taula al llit, salta a la placeta, 
beu a la font i somia a la serena, perd l'alè en les cimes 
de blanc cofet o esfulla pensaments en la faixa blava 
de ta costa. D'esma s'hi animen les ombres d'ahir i el 
nostre magí, en suggestió directe, hi endevina les de 
demà. N'escolti tremolós la pulsació secreta. El silen
ci mateix sembla que em parli. Es el misteri del corn 
marí que es renovella i s'amplifica. Tot ço que ens 
entorneja ressona de la minuta de vida que s'hi ha 
acocolida. 

Per aquesta raó, no en tenim prou amb ta giragonça 
temptadora d'una fórmula d'art per espletir el nostre 
concepte poètic. No hi abasta la gràcia d'una línia, ni 
l'harmonia d'un regalim de vocals dolces, ni la claretat 
eixuta d'una escumiralla, ni la cinta de colors de l'.ar• 
quet de Sant Martí. No en tenim prou, no, amb el va i 
ve ensopidor d'un vers regularment acadèmic, ni amb 
l'herbari perfumat d'unes paraules llestades, ni amb el 
rodolum presumit d'una rima encertada. Art delicat, 
per cert, és el de la línia, del color, i del matís, del 
moviment i de l'equilibri harmoniós. Mesura i claretat 
són virtuts mediterrànies que ens encanten i que hem 
de seguir. Mes procurem que la cabellera llarga de 
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l'artista no estufi el seny i la sensibilitat del poeta. 
Escoltem la remor del caragol de mar. Copsem l'es

tremiment universal i quan hi haurem abeurat el nostre 
sentiment, expressem-ne la ·vida, el ritme íntim que 
s'hi exhala, en imatges animades on passi l'aleteig 
emotiu de l'instant volador. Aqueix ritme és el respir 
del verb, és l'aima de la poesia. 

Ara veuràs, si cal, que la poesia no és tan reclosa 
com t'ho afiguraves, tot just arreconada en l'ambient 
del teulat familiar, en la calma del celler o al llindar 
del pati, ni, prou se'n falta, sempre humil i quieta com 
se conta. Oescascada, s'esbargeix també a l? plena 
llum, perd l'espardenya al ròssec aspriu del rocatam o, 
gata-manyaga, festeja la seda d'una mirada . Si te fa 
vora a tot arreu, també s'espavila a l'aire lliure, rumia 
a les palpentes o encén un fanal dins la nit, canta al sol 
com a la pluja o cau en contemplació en l'estret recolli
ment d'un corriol. Ella és en l'entusiasme vermell i gor
ragirat i és en la candorosa timidesa d'un lliri, en les 
ram ballades de ginesta com en el defalliment d'un clavell 
oblidat. A vegades, ardida, para vela més enllà dels 
límits terrenals i s'envola d'un cop d'ala camí dels estels. 

Pobres de nosaltres, no ens hem enlairat de tal ma
nera; no pateixis, lector, per la davallada. I si la nostra 
humil ploma no arribava a fer sensibles a ton ànima la 
subtil intimitat, la secreta alenada que la suggestió 
podia despertar, perdona almenys, amic, la franquesa 
cordial de la confessió. 

CARLES GRANDÓ, 

Perpinyà, 1930. 
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FA SOL I PLOU 

Fa sol i plou 
les bruixes se pentinen; 
fa sol i plou, 
les bruixes fan un ou. 

Què serà l'ou, gall o gallina? 
El sol, arrencant son cabell 
qu'un rajolí d'acer clenxina, 
li engega fletxes d'or vermell; 

i el ruixat, de sa pinta fina 
li'n tira una a una les dents ... 
Què serà l'ou, gall o gallina? 
Les bruixes ponen de valent. 

Fa sol i plou, 
les bruixes se pentinen; 
fa sol i plou, 
les bruixes fan un ou. 

13 



S'espiga el sol sota les pluges; 
l'ou ha espellit al mig dels blats; 
corren els galls de crestes roges, 
corren pels blats més espigats; 

i els cascalls d'amples barretines 
reflorint llurs pits endolats, 
al vent de les glòries llatines 
fan onejar tes llibertats. 

Fa sot i plou, 
les bruixes se pentinen 
fa sol i plou 
les bruixes han fet l'ou. 
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L'ÀVIA 

MÚSICA DEL MESTRE ENRIC MORERA 

Escolteu l'àvia, mare, mare, 
empeltant mitges su'l pedrís, 
com canta encara, 
brandant la testa, ara per ara, 
amb un tremol enyoradís, 
escolteu-la com canta encara: 

«Vo'n aneu pas d'aquest país, 
»d'aquest país que al sol s'acara 
»amb un somrís. 
» Vo'n aneu pas d'aquest país». 
-Collint punta, la broca no para ... 
La veu decau com si morís. 

« Vo'n aneu pas, fills, del breçol 
,i serveu la tradició santa 
»que s'ageganta, 
»alçant-se del mar a la planta, 

. >)de penya en penya, en excels vol, 
»Canigó amunt, de cara al sol!» 
-Collint punta la broca no para ... 
La veu decau com si morís. 
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Ai, mare, mare, 
la lluna és clara! 
Vestit de neu, 
Com un sant frare 
s'encaparutxa el Pireneu. 

I la veu passa, 
la veu se mor . . . 
Mes lo jovent reprèn més fort 
la cançó forta de la raça 
i l'himne sant esdevé un chor. 
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ROSSELLO 

A Francesc Tresserre. 

Canigó nevat, 
regalent d'argent a la matinada 

i a la mig-diada 
tot ressolant d'or; 
Canigó d'aram, lluent parador 

de l'hora vespral, fresca i vellutada 
Canigó entelat 

d'inquietes blavors, sota l'estelada, 
en les nits de calma i de solitud, 

Salut! 

Salut, ma terra catalana, 
rojos teulats 
agermanats 
per la sardana 

entorn dels campanars pairals, 
teulats vermells viant la plana 

de pals 
de sang 
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salut serres enbalsamades, 
pics gegantins de capmall blanc 
salut, Rosselló, el més ric branc 
de la catalana brancada! 

Baixem a marina ... 
L'ona movedissa 
s'estira esllanguida 

als roents sorrals d'Argelès, i nuda, 
calçada d'escuma, 
ara dansa riolera, 
de Port-Vendre s a Cerbera, 
en-mig de les conques llises. 

S'hi emmiraIIà l'Albera morada, 
quan el sol, gelós, salti la muntanya 

i qu'en l'espill trencadís 
els estels ballin pavana 
amb botines de vernís. 

Com gavina blanca, -ala al vent parada, 
la barca curulla-cap al port fa vela; 
un llençol estès-bruny i sardaneja 
al violent bes-de la vispa freda; 
la -lluna somri-u,-damunt de la serra, 
i refila el gratlle-alegres piulets. 

Ala, pastorets! 
cerqueu balladora, 
que prima i tenora, 
qui canta i qui plora, 
responen damunt 

i el tamborinet ràpid marca el punt. 
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Quin cos té, en el ball, la gràcia del vostre, 
ninetes de Ceret, d'Illa o de Perpinyà, · 
floreta blanca, i rossa, i morena del pla? 
Sang bullenta al pit i virtut al rostre, 
les té'n altre, com tu, valent fadrí cerdà, 
roure nudós, i verd i sencer del munt nostre? 
Roja és ta sang, roja la barretina, 
blanca la cofa i blanc és nostre cor; 

Abraceu-vos, fadrí, fadrina, 
qu'ací és la terra de l'amor, 
de l'alegria i l'abundor! 

Salut, valls de Canigó, 
cendrosos olius, platges soleiades 
replans verdosencs, hortes regalades 

xupant la fresco 
de les fonts gelades, 
hortolà valent i franc 
pastorelleta anyorada, 
salut, Rosselló, el més ric branc 
de la catalana brancada! 
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A "UN TAL,,* 

La claror gal·licana, entrant a glops a casa, 
havia es pal ·lehit el tió familiar; 
i vas venir, «Un Tal», i 'n sacudint la brasa, 
tu ne vas fer una atxa i1 ·Iuminant la llar. 

I com vespillejava, en riallada encesa, 
el poble, enIIuernat, va aplaudir el teu joc 
i, bavant d'alegria, el tió, al mig del foc, 
flautejava una albada, en el temps vell apresa. 

Les ombres del passat ballen a la paret 
sobre l'emblanquinat dels paletes de l'hora, .. 
Les ombres vida han pres, gràcies a tu, Saisset, 
i, menades per tu, vénen d'eixi al defora: 

Sota els Plàtans altius, on la Ilum se trascola, 
l'Hortolana és de fira .. . un vol de fadrinets 
puja a xacamallà del goig, que se gronxola 
en els miralls espurnejants dels cavallets. 

* Un tal, seudònim d'Albert Saisset. 
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En Jaumetó de Bào persegueix la Balota, 
al compàs del címbal, ritmant el seu turment, 
mentres, emplastrissat de 11imoga, En Perota 
va mosto11ant confits embolicats d'argent. 

I animats per « Un Tal», parlen a la gent nostra 
un català tan clar, que tothom els entén 
i el pagès s'entusiasma, amb el dit se'ls· e mostra, 
i embadalit s'esclama: «aquí és la nostra gent!» 

De la teua sement, s'és dit qu'alguna grana 
borda ne va brota! Això rai! l'arer mourem! 
Es planer de porga el blat d'un altre, quan grana 
i avui ja tenim colla i, sensat, t'ho devem! 

Hem volgut fer dreça 'l teu bust, en homenatge, 
i emmotlla, al pur metal], el ca1iu dels records, 
per fer viure ton esperit amb ton imatge 
segles enllà, que per nosaltres són pas morts. 

Seràs present, al torn de la blanca toval1a, 
quan la taula és parada, a la casa pairal, 
i si, del vi escumós, ne llisca una rialla, 
hi aletejaràs tu, ànima alegre d'«Un Tal». 

Parió al raig de sol qu'escallimpa mimoses 
i esmicola sa flama en pampellugues d'or, 
Poeta, has fet reviure, al dia, tant de coses 
que, amb elles, tu viuràs, per sempre en nostre cor. 
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PARLA D'ÀGIL POSAT ... 

A Pompeu Fabra. 

Parla d'àgil posat, alè viu dels meus avis, 
tu que ha florit el dolç respir d'uns éssers cars, 
un jorn vas defallir als tremolosos llavis 
i vas reflu1 al cor, adolorit i espars. 

O verb màgic, desperta i canta! Dels <<agravis», 
o lliri decaigut entre espines de cards, 
te purifica avui el bon mestre entre els savis 
i el català, de nou, brilla de metalls rars. 

Fabra dóna a la llengua, ahir desgavellada, 
lògica ordenació: entre escardots i agrams 
cull al cotiu patern cada herbeta oblidada ... 

I lligant; bri per bri, el ric tresor de tos camps, 
Catalunya, el teu fill, d'una pura alenada, 
perfuma el teu altar d'una glòria de rams. 
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ODA ALS POETES 

Avui t'has d'espletir, mon aima, 
per aclama els nostres poetes, 
i lo que no dirà la llengua 
que al gest i en la mirada canti, 
avui t'has d'espletir, mon aima! 

Salut als que serveu dels pares 
el viu record de la paraula _ 
i qu'hi enceneu la llum més blava 
del nostre cel, salut \'Osaltres, 
Catalans o no, seu de casa. 

Obre't mon cor! i que ta flama, 
ahir als mestres manllevada, 
als cors més joves avui llisqui, 
cada polsada una vespilla 
pels nous batecs multiplicada. 

* * * 
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A l'ombra del castell plora una serenada: 
és Miquel de Palol implorant l'estimada; 

brillen dos ulls al finestral. 
Sagna el cor de Guillem i Cabestany s'endola . .. 

i de Lull cada parabola 
clava en la nit de l'eima un estel d'ideal. 

Místics, escaladant del cel les aspres sendes, 
desfilen al mirall velat de les llegendes, 

amb el joglar i el trobador, 
Sant Jordi, Auzies March, lires d'on regalima, 

titlla a titlla, una amor qu'anima 
el llucet d'un esguard entre núvols d'enyor. 

I més aprop avança, ull viu i decidida, 
senyera al vent, turons amunt, la colla ardida 

que Carles Aribau menà. 
L'aima de Verdaguer pel Canigó aleteja, 

si Maragall deixa fina enveja, 
l'univers, de genolls, saluda Guimerà . 

Llis mirall Banyulenc, alts gebrers, fonts d'Albera, 
n'heu copsat la claror, que no coneix frontera; 

fidels la reflecteu al cel 
amb la finor d' « Un Tah, en riure escampillada, 

de Talrich la veu desolada 
o del Pastorellet el raig de rossa mel. 

Salut als vells, als precursors, salut als d'ara, 
a vos Pons, que emmotlleu al vers la gràcia clara 

que el sol gronxola pels rosês. 
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L'alè del Carlit dugui a la cendra dels avis 
l'adeusiau sencer que tremola als meus llavis 
i revifi al pit jove el foc per Déu encès. 

* * * 
Guarda, poeta, la memòria 
de les be11eses del passat. 
Mi'cí el flamer, i allà és la glòria .. 
vers ella alça-lo confiat! 
L'Història te valdrà de guia, 
de mestre l'atzur estelat; 

de nit i dia, 
segueix ta via 

i si l'atxa, al teu puny, moria, 
guarda el teu cor ben abrandat! 
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LLUM NOSTRA 

Al pare B . Barceló. 

Joguinejant sus la ventalla closa, 
un raig de sol llisca per una escletxa 
i triomfadora en la cambra se n'entra 
sa fletxa ct-'or. Els miralls se n'estranyen, 
mes lçi claror una ànima els-hi torna 
i tota cosa ara sembla renàixer 

a la llum pura. 

Així en ton ànima, o dolça Catalunya 
pogués el sol de glòria i de justícia 
d'un raig sagrat de llum llibertadora 
lleva el vel negre. Així ton digne poble 
pogués de nou sefltir en ses entranyes 
encendre's flama santa i nova vida 

amb eixa aurora. 

I l'oració per l'infinit se'n munta 
de la llum nostra: 
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O llum serena i benfactora, 
eterna mare, 
llum creadora, 

ja qu_e el mateix sol per tots brilla, 
pels forts i els dèbils, 

fes que lliurement poguem viure 
i morir sobre aquesta terra, 
o llum serena, esguard de dalt, 
i que la nit s'esvaneeixi 

del cor dels homes, 
del cor dels pobles, 

i caiguin totes les cadenes 
i mori el mal... 

Llum serena, llum d'idea], 
ix-nos de l'ombra! 

* * * 

Que s'esbatani la ventalla, 
de bat a bat s'obrin els cors, 
que el sol d'abril salti en la cambra, 
que l'amor canti a sa llum d'or 
i que dels esperits més cultes 
s'enlairin els més sants transports! 
La llibertat somriu als forts. 

Llum serena, llum d'ideal, 
ix-nos de l'ombra! 
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JUNTES LES MANS 

Al pla on riu la llum serena, 
un rotllo florit d'infants 
guimba al torn d'una palmera ... 
Quan els fillets creixeran, 
quan s'allargui la cadena, 
quin aibre entornejaran? 

Un compàs de cobla, el cor ja batega, 
un compàs de cobla els ha fet germans ... 

La visió blanca perdura 
i les mans cerquen les mans; 
ja és un poble fent rodona, 
ja és la Llibertat dansant 
la sardana on canta i plora 
Ja veu pàtria en himnes sants. 

Un compàs de cobla és tot Catalunya, 
un compàs de cobla ens ha de fer grans. 
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Sota el sol de primavera 
les ginestes floriran. 
Ai! quina florida aquella, 
quan les cobles menaran 
dels cors lliures la cadena 
su'ls grillons sardanejant! 

Un compàs de cobla ens val de senyera, 
un compàs de cobla ens fa Catalans. 
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LLEGENDA 

Vora un fressós riu 
d'aigua riallera, 
-algú diu que és l'Ebre
desfeta la trena, 
el blanc si mig nu, 
Cliò somiqueja. 

Un plor degotina 
en sa galta fresca 
i quan regalima 
en carícia humida, 
ne sembla una perla 
Hisant sus la seda. 

¿Serà presonera 
que porti cadenes? 

No ploris senyora! 
Per s'emmiralla 
en tos ulls de reina, 
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el cel s'asserena 
i la llum saluda 
la nit que se'n va. 

Su'I corser de l'alba, 
s'acosta un Cerdà: 
-<(Què vots a la mare?>) 
ella que 1i fa . . . 
-«No triguem en va, 
l'aurora ens espera». 

-<<Fill, que- Déu te guia, \) 
ja li respon Ella. 

Té el mantell morat 
i vermella faixa, 
barretina al cap 
i al pit quatrn barres; 
altre ban del riu, 
tot arreu la passa ... 

I besant els rulls 
de sa cabellera, 
ha posat el sol 
corona en sa testa, 
corona reial, 
corona de festa, 

que ja és Catalunya, 
tornà rica i plena. 
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A JOFFRE IM1l10RTAL 

Un vent de glòria en ton cel passa 
i un sot novell ja t'it ·lumina 

ma dolça pàtria, 
i aqueixa giòria d'ales blaves, 
que el sol d'immortalitat daura, 

te ve d'En Joffre. 

Sublim la tramuntana canta, 
alçant un eco en cada roca, 

sa gesta noble; 
i nat a la plana aqueix himne 
puja excels vers les neus eternes, 

etern com elles. 

I el mar immens, en alabança, 
domptant el trontoll de les ones, 

broda en l'arena 
puntes d'escuma nacarina, 
i un tità besant nostra terra 

saluda l'altre. 
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EL NIU 

No és pas morta per sempr·e, no, vostra ciutat! 
Un primer crit n'ha muntat 
i emprès un altre. Ai no! és pas mort 

el poble! El seu cor bat 
encara, i llença un cant aflamarat: 

Es l'impuls d'un cor 
que torna a la vida, 

de la terra el clam d'amor, 
d'un niu retrobat l'himne d'alegries, 

és l'hosana triomfador 
que a la nit esvaneïda 

gita, en 'strofes de sol, l'aurora dels nous dies. 

* * ;¡, 

Quan, escondit l'hivern, nos tornen les aulendres, 
cerquen, vora el teulat, el niu del passat any; 
si el troben destroçat, piulegen un breu plany 
mes tornen a emmotllar, de gilla, palla i cendres; 
llana recull la mare i el pare pasta fang; 
i arrodonit amb traça, al caliu de llur flanc, 
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,J llencen tots dos al cel un himne a la llum santa 
i al niuet pedassat la primavera canta. 

* * * 

Campanes de pau, 
esgraneu lleugeres 
hores falagueres, 
hores de cel blau; 
cada nova empenta 
qu'ens porti, valenta, 
una hora contenta, 
campanes de pau! 

* * * 

El camp, el cloquer, la tendresa, 
en pols tot se desfeïa ahir. 
La batallada avui represa, 
vessarà a tots un nou respir? 
Oronell qu'allunyà la guerra 
vola, ala estesa, vers ta terra, 
cap aquell niu que hi vas deixar, 
i si el teu cor allà se serra, 
trist exilat, no cal plorar. 

Eixuga ta llàgrima, adorm ta melangia, 
poa en la fe nova energia, 
oblida, oblida, l'eina en mà; 
i camí de la llum fent via, 

pedra a pedra, amb amor, realça, dia a dia, 
sus la dolor d'ahir tot el goig de demà._ 
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ALS VOLUNTARIS CATALANS 

Al Dr. f. Solé i Pla. 

Per cantar vostra glòria un himne ardent caldria 
esclatant en l'espai amb un ritme d'acer, 
ales obert, com vostra noble valentia, 

i ferm com un ram de llorer, 

i per tant que mon èor s'entusiasma i procura, 
no puc vos oferir, humil i adolorit 1 

que uns rams entrellissats d'olivera i de roure 
collits al marge del neguit. 

Mes si el meu cant no té ressonància guerrera, 
les fulles del meu roure un heroïc record 
vos portaran, i cada fulla d'olivera 

el verd segell del nostre amor. 

Per cantar vostra glòria un himne ardent caldria 
esclatant en l'espai amb un ritme d'acer ... 
mes el bes d'un germà, qui vos el donaria? 

Per Rosselló vinc a vo 'l fer. 

* * * 
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Dintre les venes bull la sang 
al record de vostres proeses, 
o Voluntaris catalans! 

i els cors toquen a morts al pas de les tristeses 
que nos van fer dos cops germans. 

Dintre les venes la sang bull, 
aqueixa sang que era la vostra, 
perquè teníeu encès a l'ull, 
i gravat a l'escut i pintat al franc rostre 
el foc sagrat d'un lliure orgull. 

Si bull la sang dintre les venes, 
és qu'en pau vivíeu ... ; Ileals, 
vàreu deixar les llars serenes, 

acalorant vostra aima al braser d'ideals 
on se fondrien les cadenes. 

Dintre les venes bull la sang 
i vos porta ben alt l'Història ... 
De monuments vo'n alçaran; 

mes lo qu'heu retallat amb un cisell de glòria, 
pòrtic d'honor etern al cel de la memòria, 

serà sempre el més gran. 
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FÓRMULA 

També les coses tenen ànima, 
l~ dels records que s'hi arrepleguen 
i tornen viure al costat nostre 
la vida nostra altra vegada. 

Hi respira un rítmic caliu 
entre el plic ploc de la fonteta, 
l'ampla remor de l'oliveda 
i el tirolí primer del niu; 

va del bleix lleuger de la rama 
al repicat ball dels flage11s, 
del balanceig blanc de les veles 
al salt sonor dels cascabells. 

Riu en ganyidets de breçola 
o plora en cruixits de boés mort, 
quan mig-corcat el 11it dels pares 
flanca i craqueja i nos sang-glaça. 
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També les coses tenen ànima , 
són vida nostra altra vegada ... 

El mirall de la nostra vida, 
en l'escampill ritmat dels dies, 
és fet de lo que ens entorneja 
en el conjunt d'ahir i d'ara. 

Entre Jo que sem i ço que érem, 
entre el que resta i ço que passa 
aleteja l'eterna fórmula 
d'aqueixa infinita dinàmica. 

Tot el passat viu i palpita 
entre f}arets de remembrances 
i su l llinda el pedrís batega 
on per fer mitja seia l'à ia. 

També les coses tenen ànima. 



ACOLLIMENT 

A f. M. López Picó. 

Aqueixa plana, amic, germana de Ia teua, 
no la sentes com vibra anit d'un ritme igual? 
Als Plàtans, cada buf acluca un cirial, 
mes en la mà de cel qu'al fullam rós s'encreua 
la mercè d'un estel nos somriu des de a dalt. 

I veus, jo m'he pensat que a la teua tristesa 
aqueix esguard portava una nova claror: 
A l'or esfulladís divina resplendor, 
per cada ram marcit una promesa encesa 
i pel teu enyorê un brill esperançador. 

Igual llengua espompida, als teus l .avis co11ida 
s'espavila amb delit de la trona al conreu 
presta ales a la glòria i amb el permís de Déu 
pels barris eixamplats esbargeix presumida 
l'ànima de la pàtria als esplais de ta eu. 

Si l emoció perleja a ta humida parpe11a 
el flam dels mimosers beurà el teu dolç neguit ... 
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Amb la complicitat velada de la nit, 
ton esperit vindrà, lleuger com una abella, 
hi espolsar el pol ·Ien d'un record adormit. 

L'exili ofegaràs demà en una abraçada. 
Retrobaràs ardent de la Rambla el caliu 
al Castellet que sagna, a la Llotja que riu, 

· a Ja Plaça Aragó de gràcia perfumada, 
una mà a cada porta, a cada porta un niu. 

Pel maig escalfaràs ta mirada enardida 
al convit del verger galta i Jlavi vermells; 
a 1' ofrena dels horts badaran els cisteJls; 
ton cor somniarà potser una altra espellida ... ; 
hi brindarem al raig sedós dels moscatells. 

De llavi a llavi, el bes dels gir.iesters en festa, 
de llum florida clar triomf multiplicat, 
de l'Albera vers I'Empordà estremirà alat. 
Mentre un cascall de foc alci entre-mig sa cresta, 
el Corpus català hi viurà renovellat. 

Puntejaràs, al llis compàs d'una harmonia, 
ta sardana esclatant en sospirs de metall. 
En somni evocaràs, en la vivor del ball, 
el campanar nadiu que els ideals destria 
en la palpitació d'un sonor enfilall. 

L'estiu el seguirem, si vols, quan s'escambaixa 
al sorral d' Angelès, pell rosa a sol batent; 
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afluixarà el turment de l'ona el teu turment; 
del mateix mar fidel, la flonja i àgil faixa 
el caragolarà en sos plecs de viu argent. 

O bé, si t'agradava, a Font-Romeu s'iria 
a.l lluminós redòs del Carlit regalat; · 
i per retrobar l'aire ungit de Montserrat, 
Sant Martí la salut a l'aima ens portaria 
i del Canigó, al cos, l'alè purificat. 

Aquí la tradició ferma arrapa la roca: 
Una ombra violeta en la runa ha dreçat 
sa mà de lliri; al mone_stir reviscolat, 
cada pedra dirà el mèrit que li pertoca 
i els segles l'aureolaran d'eternitat. 

Aqueixa terra, amic, germana de la teua, 
no 1a sentes com vibra anit d'un ritme igual? 
Què ens fa que cada buf acluqui un cirial 
quan, en la mà de cel qu'una santa fe encreua, 
ta mercè d'un estel nos somriu des de a dalt. 
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QUATORZE D'ABRIL 

La nova es propagà com una canonada: 
La República! Amics, no Ja veieu dreçada 
a tot arreu, al moll, als portals, als palaus? 
Al poble s'han lliurat avui totes les claus 
i entusiaste les fa tindar dins sa mà ruda . 
Als barris, massa estrets, els visques fan botuda. 
Llarg de la Rambla passa aclamat Macià: 
son rostre, que l'exili atònic no esblaimà, 
sembla pàlid avui, tant la vermella afl ama 
la multitud enfebrosida que l'aclama. 

Ai, Quatorze d'Abril! de quin goig delirant 
vas sorprendre el país, en silenci comptant 
els minuts d'esperança al rellotge de l'ànima. 
Visca la Catalunya lliure! Remor íntima 
recollida amb tendresa al fons de cada pit 
i esclatant ara, al cel de glòria, en un sol crit 
ample i majestuós i alat com la Victòria 
que s'encela damunt els pòrtics de l'Història. 
Visca la Catalunya lliure! L'ideal 
vibrava a cada llavi en himne triomfal. 
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Ai, Quatorze d"Abril! quina flama serena 
vas encendre en tot cor quan, rompent la cadena 
on patia el seu ritme àvid d'humanitat, 
son batec franc li vas torna amb la llibertat. 
De banderes arreu la plaça era claferta. 
Per la ciutat, altar major, en noble oferta 
l'emoció palpitava al mateix lliure cel; 
1a fe s'ageno11ava entre el riure i l'anhel 
i les mirades fins pecaven d'alegria 
davant 1a santedat imponent d'aqueix dia 
on cada u combregava amb dolça germanor 
sota els plecs d'or viats dels pals de la dolor: 
i en l'anònim abraç que al pròxim el lligava, 
ja un plebfi/t d'amor i de pau s'ordBnava. 

Una evocació trista en mi ven a trucar. 
Pensi a tots els valents que es van sacrificar; 
llur gosadia el pas obria a la conquesta. 
Ben sovint m'he fixat al sublim de llur gesta 
i un plor ha regalat ben sovint dels meus ulls. 
Ells s,í qu'han conegut el fel dels sants orgulls. 
Prats de Molló, en aquesta nit ton record passa 
a la plena claror del flamer de la raça. 

Nit de glòria! Allà dalt, els astres han volgut 
al tumult de la terra adherir llur goig mut 
i coronar d'estels el descans d'un bell dia. 
Sol, dins l'ombra, poruc, tirà desconegut, 
camí enllà, vers l'exili, un pobre home fugia ... 
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DESPITS D'HIVERN 





FIRAL 

A Pau Berga. 

Alè d'herba i de garrofa 
l'aire en terbolí remou: 
el firal, mudat de nou, 
ha sallit de la pellofa. 

Et tall-tall de les tisores 
del calet enfaranat 
engitana per estones 
el reclam d'un esquilat: 

«Els dos ulls, dues llanternes 
i cada cama un pilar! iJ 

Prenen la gent per lluernes 
o llanuts a tosquirar. 

Dels forasters, la bolorda 
de tot ban fa taparossa; 
qui xucla bona Mallorca, 
qui de confits s,enganossa. 
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Trenes blanques dels forcs d'all, 
vinós rosari de ceba 
esgranen, firal avall 
llurs pilots que fan caplleva. 

Alè d'herba i de garrofa 
l'aire en terbolí remou: 
el firal, mudat de nou, 
ha sallit de la pellofa. 

* * * 

Tapet de l'estoig 
antic de la vila, 
el Castellet roig 
son caire perfila. 

Faixa que penjola, 
clar polsim de quisses, 
gent menant tibola 
i gent que espapissa. 

Cua escalibada 
de por que'l sou tindi, 
rosa porcellada 
morreja blat-indi. 

Agra fuetada 
en el vent claqueja . .. 
La mula enflocada 
d'espant galopeja. 
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Blusa blava escolta 
el barret de copa: 
aqueix fa la sopa, 
l'altre la beu tota. 

Al firal plou duros 
cada any més i més: 
tant com hi haurà burros 
hi haurà cavallers. 

Arri, Martí! tira, 
qu'això va tot sol! 
I la terra gira 
a la llum del sol. 
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CARNAVALADA 

A Alexandre Butart Rialp. 

El Carnaval ven xano-xano, 
panxa de grut, nas de paper, 
mentres el sol obre el seu vano 
de llum, de salut i de pler. 

Sota la careta vermella, 
n'hi ha que l'alegria encén: 
n'hi ha que frunziran la cella; 
Prenim com són la gent i el vent. 

Ran-pa-ta-plan, 
salts i camades, 
les mascarades 
quin bé nos fan! 

Voleu, poncelles i mirades 
preses al llaç dels serpentins! 
Quantes n'hi haurà de peltrigades, 
quantes floriran cors endins? 
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Buidem la saca de rialles, 
tira d'ací, dóna la mà; 
amb el delit qu'avui degalles 
faràs el goig clar de demà. 

Ran-pa-ta-plan, 
salts i camades, 
les mascarades 
quin bé nos fan! 

Si el riure agrelenc d'un fals nas 
disfressa mal calca tristesa, 
al ritme estorlocat del jazz 
vivim un somni de riquesa. 

Bufa sonet, truca tabal, 
als mals de cap fem la traveta! 
¿Què és la vida? Un vell carnaval 
que nos fa a tots la figareta. 

Ran-pa-ta -plan, 
salts i camades; 
les mascarades 
quin bé nos fan! 
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ELS MANLLEVATS 

«Març marseja ... » 

Buf de tramontana, 
pluja al revessill 
se topen de gana ... 

Llisca dru en les lloses 
un fresc escampill 
de lluïssors roses. 

La canal rebufa 
i el clavegueró 
de ras s'empatufa. 

Retruca i borbolla 
l'aigua, en la grogò 
del fang on xipolla 

i xisclen mollanes 
mil rajolinetes 
llarg de les ventanes. 

D'un brusc espetec 
el llamp escoixeta 
la soca a l'en-sec. 
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Si s'esfilagarça 
aque)l esbrollanc, 
serà ca1amarça; 

i s'esterrufant, 
en fent xaperotes, 
les oques se'n van. 

Polsen ]es goteres 
als guinys dels pa11ers 
segues ploraneres. 

Sense compliment, 
el tell ·fa polsina 
de granets d'argent; 

test que degotina, 
balcó rega1ent, 
llisa cascarina. _-_ 

I com la granada 
s'espassa amb 1a fina, 
amb una ventada! 

Un so] aganyit 
guinya i fa enaigueta 
al c1oquê enlluït, 

i cada caseta 
ja seca apulit 
sa caputxa neta. 
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ENSOPIMENT ... 

La primavera m'ha rigut a la finestra 
que dóna su'l jardí de la batllia. 
No ha esvaït el deix de melangia 

del bronze femení de Mallol. 
El ressol 

enlluerna atrevit els pilars somniosos. 
Assedegada d'aire, 

del canalot, a glops, l'aigua al bassí resquit11a, 
s'hi escambaixa pegosa en plecs i doblecs fütixos. 

Com hi guinya la vida! 
Sus la Llotja, flò espellida, 
passen transparències roses, 
braços nuts i palla nova, 
una rosa a cada galta. 

Aqueixa fulla recta 
d'escaires sus 1a taula, 

tota neta 
tota blanca, 

m'és un pur convit d'ensomni 
en la gràcia de 1a tarda. 
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T'hi fondràs voluptuosa, mon ànima, 
amb l'alè tebi de l'abril. 

L'oreig que palpita amb una fre.ssa d'ales, 
el regalim que galeteja, 

l'esguard encès d'un llis perfil 
han precipitat tes polsades, 
o cor! obre't com la flor 
i tu, esperit, vola que vola, 
vola enaiguat d'il·lusió! 

La vista es fa tèrbola 
i a l'esperit li dol, 
l'ensopeix, ara per ara, 

la fulla clara 
com el ressol, 

com les titlles de llum que ploriquegen, 

plic-ploc, escallimpant la pedra de la pila. 
I m'escapa dels dits la ploma ... 

Mirada i pensament, pesats, com parpellegen 
de la viva claró 
en el mofle abandó 

del respir esllanguit que els-e breça ... 

Embriac de primavera, 
al seu primer somrís, 
ulls clucs m'ensopiria 
sense el drinc saltadís 

del tramvia . 
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MA T/ D'ABRIL 

Su'ls vidres, d'amagatòtis, 
ja fa el rat el sol naixent. 
Als teulats sagnen llipòtis 
on mostollen pluja i vent. 

El matí de rosa galta 
s'espolsa dins ia claror 
i el seu llavi prim s'esmalta 
.al riure d'una cançó. 

L'aiguatge, en la fresca prada 
clenxina l'herbei humit: 
Ja dimosela enaiguada 
l'alè ne perd i el delit. 

El sàlzer que degotina 
li encomana un plor distret; 
el caragol banya-fred 
espigola una espertina; 

i 1a vinya coll-torçada, 
mes el cor de saba encès, 
vers la terra, resignada, 
poa mel a cada bes. 
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IDIL·LI 

L'oreig polsa 
en or major 

un clar caprici sus la molsa; 
un fresc idil ·li de blancor 
ha entrelluscat cada flor; 
quin esplai verge palpita 
i es desfà en desig ardent? 

Pel juny somrient, 
cada espelliment 
serà una collita. 

El parpallolet, pètal volejant, 
al pètal encès de la c1avellina 
deixa una carícia i, de seda fina, 
els fa un cobrecel l'aranya filant, 
mentres el ric-ric toca mandolina. 

Passen parelles 
pel camí vell ... 
-<.<El riu, no'I saltes»? 
Roses les galtes, 
elJa va amb ell 
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i ells van amb elles, 
baixes les celles, 
camí novell. 

Hora de la feina, en ton blanc camí. 
Baldamens l'amor pura protegisses! 
Els canyissats d'or rublerts són de quisses 
i al llorer reial floreix el verí, 
hom dels valents, canta a les verdisses! 

Tornen parelles, 
camí novell ... 
-«El riu, ja'I saltes»? 
Roges les galtes, 
ella va amb ell 

·¡ ells van amb elles, 
cluques parpelles, 
pel camí vell. .. 

I uneix el treball llur fe; és el treball 
la garba d'amor pels homes lligada. 
Oferint ginesta, aguanteu l'aixada, 
obrer de la ploma o mestre del mall, 
feu espelli al sol la gran poncellada! 

Quin esplai verge palpita ... ? 

Pel juny somrient, 
cada espelliment 
serà una collita. 
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SANT-JOANENCA 

Pel juny delitós 
Sant Joan fa via ... 
Ovira una flor 
tota galania: 
- «Ai! no 'm deixeu, no 
que 'm corsecaria; 
si 'm cullíeu, amb vós 
al cel aniria.>) 

Collida la flor, 
se desfà en vespilles 
i són focs i focs 
per la rodalia. 
Sant Joan d'amor 
té l'aima ferida, 
i un estel, i dos, 
dos estels més brillen. 

En la nit aràent 
de les flors de flama, 
així canta el vent: 

62 



«Un vot qui el farà. 
mirant l'estelada, 
ja l'assolirà.» 

Goitant els estels 
de vostra mirada, 
he manat al cel, 

i ha begut mon ànima 
tota la claror 
de dos ulls de flama, 
estels de l'amor 
en la nit ardent. 
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ALBADA 

Dorm, nina estimada, 
bressada en l'oblit. 
La lluna argentada 
per tu vetlla anit. 
Quan el cel claregi 
per marina i llà 
l'alba els horts festegi, 
te despertarà 

dels somnis d'amor 
la cançó bonica 
que, de mica en mica, 
nos brolla del cor, 
la cançó bonica 
dels somnis d'amor. 

Si el teu cor somia 
un jove aixorit, 
fresc la nit i el dia 
com un ram florit, 
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aquí sem l'aimia, 
àvids d'infinit 
i, quan vinga el dia, 
pel balcó espanyit 

llençaràs la flor 
a qui més t'agrada 
i de ta mirada 
a tots la dolçor, 
a qui més t'agrada 
llençaràs la flor. 

De l'ampla miranda 
la nina, al llinda, 
una porta allanda, 
bon dia nos dà. 
Ella no dormia 
mentres, bo i cantant, 
cadascú esplatia 
son festeig galan: 

i un bes perfumat 
a cada un donava; 
adéu qui pensava 
sol n'és~ê estimat: 
a cada un donava 
un bes perfumat. 
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BALL 

Quillats sobre el prestatge! en un recó de plaça, 
els joglars ceretencs han obert el sarau; 
tothom s'hi arrotlla; al mig, el jovent, sempre en caça, 
s'apreta, embadalit per la sort que li escau. 

Com dansarà la més primeta 
amb un punteig d'allò encertat. 
Aleta a esquerra i blinc a dreta, 
ala peu-peu, tresca cameta, 

que el ball arrenca i gira alegre i pimparat. 

I ja, en l'esparverada clica, 
els parells boi embarbostits 
d'amor, de terra i de musica, 
demés la .pols que els embolica 

s'enventen, volt a volt, l'un a l'altre anyurpits. 

D~ campanules volanderes 
s'arremolina el giravolt 
i amb alimàries falagueres 
parpallolegen més lleugeres 

al braç del jove, a la rodona, en lluït vol. 
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Entortolliga't guimbera 
a la faldilla baldera; 

l'espardenya ha de saltar 
a la senyal de joglar; 

i per fê espelli una rosa 
a la galta més hermosa, 

t'has d'enllestir, fadrinet, 
que ballen el ramellet. 

El cornet tarat ·Jareja, 
el trombó 
retruny de bo, 

la prima que berloqueja 
plora i riu, 
i els tenors, 

tan burlaners com sonors, 
en solfa, com l'escarneixen, i amb quin briu. 

Corriu al Barri ninetes, 
corriu-hi! 

La cobla vos fa enaiguetes; 
fareu ballar de puntetes 
la graneta amb el padrí. 
El sol encén la placeta 
d'un clar polsim dansarí; 
serà, al mig, ball de floretes 
i a l'entorn n'és un jardí, 

salta fadrí! 
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Ara el ritme s'eixampla i es desplega en esplai 
o més espompit rellisca 
emmenucat, per l'espai. 

Per un ai 
la prima guisca, 

mê el tenor, a contre-peu, 
la renya arreu. 

Un oboe segon s'arrisca 
a espicassar menudet 
la cadència del cuplet; 
l'aguda remingolada 
pel flaviol esgranada 
saltirona a caballet 
del truc sec del tabalet; 

i la nota més alta esclata, enfaranada, 
amb un últim refilet 

en desmai. . . 
Ala, mainada; 
que és ara o mai! 

Un ram de margaridetes 
amb la cofa de gairell, 
cotilló al vent, 

cada minyó enlaira i sostén; 
i l'aleteig de les manetes 
mou un vol de blanques cercetes 
per alt d'un cirerer vermell. 

Ajuntats, aquí aquí, mà per mà, a la rodona, 
engarlanden el ball d'una mòbil corona, 
idíl·lica sardana en l'atzur volejant. .. 
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I les velles, 
a prop d'elles, 

ai! Déu meu, com van xerrant! 

Balla que balla, 
saca de palla, 
saca de plom; 
el més petit, 
com un cabrit 
fa un rodolum. 
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ESTAC/O FLORIDA 

Un xiulet, un trontoll ... Mirada esquiva . .. 

vora el rall estirant sa claror viva, 
riu la blanca estació de teulat rosa. 
Entre esbufecs de fum, ardida arriba 
un flaira de rosa just desclosa. 
Una nina d'ulls blaus, bes de cirera, 
fibla un esguard lluent d'agulla fina. 
Ella igual que 1a flor sembla sincera, 
com la clara franquesa de l'aurora. 
Qui més enganya, ai las? Serà la nina 
o bé la rosa? En les dues alhora 
per sota el tendre pètal lluu l'espina. 

Un xiulet, un trontoll ... Un adéu fina. 
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IV 

PALPITA L'ESTIU 





ESTIUENCA 

A Enric Morera. 

Vora voreta el corriol 
irem a collir la ginesta, 
floretes d'or i rams de sol. 
A qui l'encerta, a qui la llesta, 
per l'oferia la seva amor 
en ramellets de sol i d'or. 

Qui la cantarà l'albada d'estiu 
brunzenta de vida en l'ardent besada 
del clar llavi encès de la soleiada? 
Pels marges, la llum aleteja i riu 
i glateix la terra en l'ampla abraçada. 

Una sirena. 
a l'horitzó 
de rossa trena 

enjoiarà l'alba serena 
amb un petó. 
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N'és de blau el cel aquest dematí. 
Ginesta florida en les mans flameja; 
ara afegirem la rosella aqueixa 
i lligarem tot amb el jonc més fi 
perlejat dels plors que l'aiguatge hi deixa. 

Pastors catalans, amb aqueixes flors 
de vermell cascall i de ginestera, 
qui aneu a florir d'allà de l'Albera? 
-Anem a florir les nostres dolors 
amb els dos colors de nostra bandera . 

Una sirena 
a l'horitzó 
de rossa trena 

enjoiarà l'alba serena 
amb un petó. . 
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SIMFONIA DE 11LA BARRE11 

A Horaci Chauvet. 

l. · MATf SERÈ 

Barre i mercat 
fan veïnat: 
al dematí, d'aquí, d'allí, 
quin xerbellí! 
Topada ací, botsida enllà, 
com se refrega el bugallà! 

Cobi i cistell, al braç penjats, 
balim, balam, van gronxolats, 

cobi i cistell 
van de parell 

de recapte corruntumats. 
Passen de pressa els llargs filats, 
penjim, penjoi, la penjorlina 
deixa un perfum de fruita fina, 
i tom i top, amb quin delit 

compten empentes 
cistell vernit, cobi vermell, 

cabàs florit. 
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11. · CRITS DEL POBLE 

-«A les calentes!» 
Tinda J' esquellí del tamborellaire 
i dels pellerots les tonades lentes 
d'un reclam agut garrafinyen l'aire ... 

I quin devassall 
de veus rioleres 
eixampla el seu vol! 

-Ous frescos amb aII! 
-A les mastegueres, 
dones! Al cargol! 

-Anem, al barato! 
de xirments, qui'n vol 
per deu sous un fato? 

-Ruca per l'auce]]! 
Xicoia amarganta! 
-Rosquilla i tortell! 

En l'ampla gresala, 
l'oli nou regala 
de l'antic citrell 

i canta que canta 
sa vella complanta 
el dia novell. 
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Que vagi, que vinga, 
carrisqueja i dringa 
el tramvia ros; 

para; un cos s'hi blinga 
al frunzit sedós 
d'un genoll que flinga. 

Ill. - MIGDIA 

Un pols de clar metall migdia esgrana en flama, 
en l'àurea flonjor de l'aire il·luminat. 
Tiva bé la mitja, amb la lligacama, 
estirgonya el cos, que caurà pintat! 
A empolvar ta galta, posa traça i manya 
i d'un torn de mà refés la castanya 
i els fressosos rulls del teu clenxinat! 
I llisa, i ressalta a per les escales, 
rebotint lleugera a cada graó, 
que el vel diàfan del teu faldilló 
s'alci, en el balanç, en un frissar d'ales. 

* * * 

Una nena, dues nenes, 
tots els tallers plegaran, 
jo me'n vaig i tu te'n venes. 
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Tots els tallers plegaran, 
les nenes faran cadenes 
i el daler destacaran. 

Jo me'n vaig i tu te'n venes, 
pel carrer s'esbullaran · 
les entrellisades trenes. 

En lo va i ve 
gronxoladís, 
l'ullet serè 
fa vis a vis 
al trico-trico 
que broqueja, 
al xano-xano 
enyoradís; 
i flor de vano 
en caputxeta 

i clavellina de poeta, 
per Barre avall l Barre amunt, 
fil a l'agulla, fan punt-punt 
de la vida en poms clars desfeta. 

IV. - PASSEIG 

A bracet, a bracet, 
com les dones de Canet! 

Les minyonetes van a bracet. 
com les donetes, 
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taló d'un .dit i de puntetes 
i amb quin piulet! 

Amunt, avall, fan i desfan 
florides branques, 

clares garlandes, se 'n vénen blanques 
roses se 'n van. 

La més guapa, 
xipa-xapa, 

balanceja els seus pompills. 
Quan el vent se caragola . 
pels entrellums de puntills, 

sa nuesa s'aureola 
d'un forfoll de recoquills. 

I quin relleu viu de mirades, 
quin riure alat! 

Un)resc ramell de garronades 
s'és esbadat. 

I en graciosa Ilisareta, 
tot tremolor, 

al sé de cada minyoneta 
salta una flor. 

A bracet, a bracet, 
com les dones de Canet. 
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V. - CAP AL TARD 

En la galeria, de gent botonada, 
pesuc i arrufit, mostatxa pintada, 
un gall sense cresta fa l'estalonada. 

I plantificat i bocabadat 
vet aquí el soldat 

nimbant d'un alè el mirall perlejat 
d'una primparada 
i encesa parada. 

Calques rugbymans 
d'arrel i de soca 
fan de peus i mans 
patrica-patroca. 

Dels estudiants, 
al sallir d'escola, 
al llarg del carrer 
l'eixam cridaner 
mena xirinola; 

i gorra-girat 
un deselapat 
grinyola un punyat 

de castanyons secs que mòlt i esmicola. 

Sus l'estel macat d'un vidre esquerdat 
l'últim raig de sol burlaner fa el rat. 

80 



6 

VI. - LES PEDRES 

Be'n deu servar de secrets 
l'ensopida filarella 
dels pilars llisos i freds! 

Un film etern s'hi encapde1la 
. en l'estretor dels quadrets 

on cada humà fa 'l titella. 

Endolada i l'ull distret, 
la Llotja a la finestrella 
arruga el seu front inquiet; 

pensa a l'esplendor aque11a 
i solemne, en sa paret, 
suspira la Llotja vella 

en guardant et seu secret. 

VII. - NOCTURN 

Els sospirs de les flors desmaiades 
glateixen pels humans jardins 
on corren ombres esblaimades, 

pètals d'oblit 
brodats al xale de la nit. 
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S'oïria el llisar d'un alè al fil de l'aire, 
l'emmudit pedruscall s'és velat dolçament 

i fina el moviment 
en un ritme perdut de pas 11unyà, que 'l vent 

escampa al primer caire. 

De garripautes, l'ombra en el porxo s'ajau, 
la fosca és traïdora i va d'amagatotis, 

la maldat s'hi complau ... 
Déu voldrà pas anit qu'als seus paranys t'acotis, 
satalia perduda en el silenci blau. 

La pau 
somriu, 
aneu, 
passeu, 
s'ou pas 
un piu 
ni un pas, 
dormiu! 
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MARINES 

. PLATOE CA T ALANA 

A Maria del Carme Nicolau. 

A vap del vilatge 
s'obre el mar joliu; 
camí del ribatge, 
cada casa riu; 
d'or fos és la platge, 
l'ona d'argent viu. 

L'amor s'hi refresca, 
rodola i m<:m gresca, 
i mig-nu l'estiu 
s'hi encendrà com l'esca ... 
Lo qu'al cor no diu, 
la mirada ho pesca. 

La barca pintada 
saluda, enaigada 
passa 1 passa llis ... 
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i la vela bada, 
blanca Ilepissada 
sobre un cel blavís. 

* * * 

Tu, claqueja, aquissa. 
tu, fes xipa-xapa: 
quan l'una s'eriça, 
una altra s'aclapa. 

L'aigua sedalina 
glop a glop resquitlla 
i en polsina fina 
salta cada titlla. 

* * * 

Oia 
que som sola! 
te'n venes, me'n vau, 
l'ona caragola 
el fluix setí blau; 
cada plec gronxola 
les barques, fliu-flau, 

i l'ona recau, 
i l'ona es botuda 

i en l'ardent sorral palpita i mor nuda ... 

* * * 
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Del cos espanyit 
salten carnors roses; 
el mar és cenyit 
de gràcies descloses; 
l'amor riurà anit 
al clar port de Roses! 

Ai! quina recança 
de no ser fadrins! 
Mirarem la dansa 
de lluny, com els pins, 
fites d'esperança 
terra, terra endins. 
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FESTA AL PORT 

Clar record de festa 
al port soleiós; 
goig i remolesta 
i festejados. 
Acaball del riure, 
s'alegra Colliure, 
ull viu, cama lliure 
i dits atrevits, 
cavallets que giren, 
joves que se miren, 
mainatjons que estiren 
pasta de confits. 

La cobla que passa 
a tots dóna afany; 
el marxant de glaça 
fa diners per l'any. 
Al port s'emmirallen 
les veles que hi ballen 
i al cel se retallen 
Sant Vicens i el fort. 
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Avall la penya orre, 
de flama és la sorra, 
sembla d'or la torre 
i de plata el port. 

Sarau a la plaça 
fins a mitja-nit. 
Ficarem carbassa 
al més presumit. 
Vent de farandola, 
bufa encesa vola, 
un bes se gronxola 
llarg d'un coll nevat; 
el desig s'arrela, 
cau bufa i candela, 
cada ull una estela ... 

i al mar del pecat 
l'amor para vela. 
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CREPUSCLE A COLLIURE 

A Tomàs Garcés. 

Ganyida el barc, bruny el cordatge, 
claqueja al vent la blanca vela; 
a l'horitzó el sol fa candela 
i Sant Vicens guarda el vilatge 

alt de tot, retallat su'l cel que el vespre entela. 

Els teulats flamegen; al port 
l'ona té brills d'aram i plata: 

' blau s'alça un plec, vermell s'acata 
i als promontoris d'or se mor 

en pols de vidre i flocs d'oata. 

Glop a glop sus la platge xupa, 
l'ona s'esclafa i riu planera; 
ara rossega ploranera 
i capbussa, fluixa i sense upa, 

i un altra, escatejant, espolsa sa crinera. 

Prop de la torre, una parella 
d'un bes segella una amistança ... 
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El sol amorosit balança 
un adéu sus la torre vella 
i el fa)- hi encén una esperança. 

Au! mariner, 1a nit s'acosta, 
el firmament ja és estelat; 
desplega i llença el teu filat. 
Demà, su'ls palets de la costa, 
fresc saltarà el peix platejat. 

A l'endret els fanals s'encenen 
un a un, amb ulls de bondat 
i allà, dansant el vent salat, 
les primeres veles estenen, 
so_bre els destins que les malmenen, 

llur blanc triangle immaculat. 
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AIRES DEL VERNET 

l. · L'ENDRET 

D'un roig manglaner florit 
la muntanya és coronada: 
cada flor una teulada, 
cada teulada un bon llit. 

Quina serà l'estimada 
que ens oferirà la nit; 
jo ne tinc l'aima enaigada, 
jo ne tinc l'ull mig-ferit. 

Del manglanê envermellit, 
si no tasta cap manglana, 
ditxós qui n'haurà collit 
en passant la flor galana 

sus d'un llavi amorosit . 
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II. - LA PARADA DE L'ALFRED 

L'auto d'hortalissa 
ha arribat curulla; 
en eixint de missa, 
cada grup s'hi arrotlla. 

Llarg de Ja parada, 
seda a flocs, colJ dret, 
sina entrelJuscada 
paren per l'Alfred. 

Al còbit clafert 
de fruites madures 
corren, sense acert, 
les mans insegures: 

qui palpa, qui 11esta, 
qui espicassa un gra, 
aquelJa o bé aquesta, 
qui l'encertarà 

el meló ensucrat, 
les peres macades? 
Suspesem l'arpat 
i vinguin grapades. 

Rim botat de galta 
o préssec molla 
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amb delit ja salta 
romanes enllà. 

Ne riu la criada 
i riu el marxant, 
ja que ella li agrada 
i que eII és galant. 

A ran d'una desca 
plegant el zum-zum, 
l'abella fa bresca 
d'un fissó de llum. 

Avui dia és festa, 
és dia d'enfit... 
Ni el rebotam resta; 
hem tot despedit! 

Ill. - CAMÍ DEL TENNf S 

Com tot canta entorn de mi, 
el Cadí, el vent, les campanes, 
els rics-rics, vora camí 
ritmen aguts balls tziganes. 
Jo aquí voldria dormi 
i fruir de l'hora blava 
en el dia que s'acaba, 
breçat per l'ampla remor 
del riu fresc que galopeja 
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tot delit i tot claror; 
i llisca, i salta, i glopeja 
pel corriol del tennis, 
on se cull més d'una enveja, 
on se cull més d'un somrís. 

La serp de plata s'espolsa 
en brills enlluernadors 
com s'espolsen les amors 
del crepuscle a l'hora dolça. 

IV. - NINA AL SOL 

Tot flama és la plaça, 
gent d'ací, d'allà, 
clar cotilló passa, 
¿qui el saludarà? 

El sol, quina traça, 
de raigs opalins 
l'encén i l'enllaça, 
perfilant endins, 

sedós rodondum, 
la línia nua 
nimbada de llum 

d'una viva i mòbil i pura estàtua. 
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V. · CAMBRA D'ESTIU 

A f. M. Gaasch. 

La meua cambra d'estiu 
és de blau de cel pintada; 
si hi entres mig pensatiu 
n'ixes l'ànima encelada. 

El mirall de paret té 
l'ull clavat al de l'armari: 
en mi clareja el va i ve 
de llur lluminós desvari. 

El llit és d'un blanc de neu, 
els llençols blancs de bugada, 
i el balcó, de nits, fa meu 
c~da esguard de l'estelada. 

He espanyit el balcó xup 
de mullena vespertina; 
la lluna entre els pins arrup 
els plecs de sa crinolina ... 

D'un ull entès, somrient, 
ha encès, a cada agulleta, 
una perla d'orient 
que al meu desig fa enaigueta. 
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L'aire pessiga la pell 
i als pulmons que vivifica, 
del Canigó porta amb ell 
la salut de mica en mica. 

I somio amb dolç enyor, 
si d'un ai mon goig se vela, 
que per mi un esguard d'amor 
parpelleja a cada estela. 

VI. . CLAR DE LLUNA 

(Adaptat d'una poesia d'Albert Bausil) 

... Es l'adagi del clar de lluna ... Dolç oblit. 
Aquí l'orquestra, en la miranda s'endevina: 
el violí preludia, espletint-se a sordina: 
és l'ai ma de la nit que plora. No has oït 
la veu de Beethoven a llisa en les glicines? 

Nit excelsa i divina! En l'extàtic secret, 
cada núta voleja i com un alè es posa. 
El somni de mon cor i del mestre l'arquet 
combreguen en l'encantament del jardí quiet: 
la veu de Beethoven escallimpa les roses. 

Els llumenets se són aclucats, ells per ells; 
el parc és blau; i ni una fressa, i solet fora. 
La lluna en tremolors d'argent vibra su'ls tells; 
i en el brollador clar que vers ella s'arbora, 
la veu de Beethoven damunt dels gladis plora. 
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SOTA EL PONT DEL CERET 

(CANÇÓ ROSSELLONESA) 

A Joan Am ad e. 

Sota del vell pont de Ceret, 
una mala aranya embruixada, 
quan les nines molien bugada, 
sol emprutir lo que ja és net; 

i cada cop de batadó 
marca el compàs d'una llenguada; 
hom s'emmascara fent bugada, 
visca l'aranya i l'aranyó! 

Sodrillant l'escumiraila, 
l'aigua espolsa sa cançó; 
un ric•ric, que s'hi emmiralla, 
fa el contre, de trascantó; 
i un grapau, boig d'alegria 
d'oi el rall a fer mies-macs, 
a l'aranya diu: «Bon dia» 
en afinant els seus coacs. 

96 



7 

Xiu, pan! xiu, pan! xiu-xiu, pan-pan! 
l'aranya balla la gavota, 
filant maldats ... i xiu, pan-pan! 
com se deslliguen la Uengota 
les nines del Ceret g alan, 
boi picant roba i repicant! 

* * * 

-El nas li serveix de puntal 
a la Xica dels Tints pobreta 
i li forada la careta 
quan se la posa al Carnaval. 

-Estrena un cos prim com un tel 
la mossenya de Nogareda. 
- Para una estregina de seda 
als moscatins que cerquen mel. 

Dels mosquits, les xafardanes 
s'espavilen pel canyer; 
·un lluert té repatanes 
de capgirells su'I graver; 
la parpallola, atrevida, 
festeja un lliri espompit 
i en el foc d'una premida, 
li roba el pols d'or del pit. 

Xiu, pan! xiu, pan! xiu-xiu, pan-pan! 
l'aranya balla la gavota, 
filant maldats, ... i xiu pan-pan! 
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com se deslliguen la llengota 
les nines del Ceret galan, 
boi pkant roba i repicant! 

* * * 
Per acabar nostra cançó, 
vos direm q11e l'aranya és morta; 
cap Ceretenca, ara, no porta 
tan llarg ni punxut el fissó 

i si, en les blaves nits d'estiu, 
fan rall, encara; a la serena, 
el fil d'aranya que els-e mena 
és pas aquell qu'embruixà el riu; 

Això és com de la granyota 
que sonava el flaviol 
o bé el conte d'En Jepota 
o les banyes del Cargol; 
i per fer com En Ventura, 
I'esque11í nos cal sonar, 
que fa prou temps qu'això dura ' 
i ja és hora d'acabar: 

Xiu, pan! xiu, pan! xiu-xiu, pan-pan! 
l'aranya balla la gavota, 
filant maldats ... i xiu pan-pan! -
Per nos deslligar la llengota, 
ninetes del Ceret galan, 
matem l'aranya tot cantant! 
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EL FULL D'AHIR 

A Francesc Matheu. 

A mos ulls com van i vénen 
de l'infància els vells records 
mudats dels dies de festa, 

-ben florits com allavors. 

L'esperit hi joga alegre 
i regirant el full blanc 
de nostra vida primera, 
per una hora hom torna infant. 

Quina gràcia la breçola 
de pallat ros botonada, 
la breçola on se gronxola 
un cel d'il ·Jusió daurada. 

«Papa, papa, papa, clic!» 
Pessigoles a la cara ... 
De riure quins esclafits 
quan veiem que era la mare. 
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Pobra mare, 
pobre pare, 

aquells dies on són ara? 

Si s'ha velat l'horitzó, 
si la ventada és més forta, 
del cambrot de l'infantó 
que és bo d'espanyir la porta 

i de gosa, en un sospir, 
de la delícia infinita 
del rellegi el full d'ahir 
on nostra vida és escrita, 

d'hi cercar el camí clar 
de nostra infància estelada 
com el mariner el far 
d'una badia enyorada. 

Pobra mare, 
pobre pare, 

aque1ls dies on són ara! 
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ROTLLO 

A la senyora Simona Gag. 

Testa, 
ballesta, 

Vola el pipiu ... 
Testa, 
ballesta, 

el cor me diu 
de pendre aquesta. 

A fê el rotllo vina, vina 
germanet, 

que la bruixa se pentina, 
plora, plora el burriquet! 

El peu davant, 
el peu darrera, 
balin-balan, 
en solfa van. 

Corri, corri qu'En Ventura 
pararà! 
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Si lo seny li fa freitura, 
l'esquellí farà tinda. 

Bo i peltrigant 
el peu darrera, 
el peu davant, 
va ressaltant. 

La garlanda desplegada 
pel jardí 

és de tots colors cintada 
com l'arquet de Sant Martí. 

Salut galant 
a dreta, esquerra, 
tres volts faran 
i se'n riuran. 

Qui cameja, qui s'aclapa 
tot rodó ... 

Llesta, llesta la més guapa 
i que claquegi el petó! 

N'hi ha que van 
de primavera, 
n'hi ha que van 
massa endavant. 

Gallineta, llisareta, 
closca d'ou ... 
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S'esquixa la salopeta ... 
Ai! 1a galta com m'escau! 

I el peu davant 
i el peu darrera .. . 
i tot cantant 
els mals se'n van. 
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A BATZANA 

Arremeix-te un xic, que faig la batzana 
arremeix-te un xic! 

Un palet bonic i de galta plana, 
un palet bonic 

desembuscarem per l'escumiralla, 
desembuscarem 

i del peu roncot, i de ratila a ratlla 
d'un top brusc irem. 

Titet, titet Sant Pere, 
palet a terra! 

Pega el peu roncot! 
seca botzideta ... 
S'esquitlla el cairó; en res5ega dreta 
va a l'últim cambrot. 
Refem, si voleu, una altra patorra 
i et palet llis que torni a córrê 
fregant la terra orre, 

l'encerti qui pot, 
tirerirot! 
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SALT A LA CORDA 

Presta 
la corda passa, 

llesta 
ja la tens alta, 

salta 
sense una falta 
sinó t'enllaça . 

Passa, 
Upa l'Helena! 

Mena 
pic i repic: 

Un, dos, tres, tic-tic, 
rebot un xic! 

Vinagre i oli ... 
Net 

que el peu s'envoli 
dret 

fent l'aliret. 
Tiba i retiba, 
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quan s'escaliba 
ja té el punt fet . 

Estret 
vinga el doblet! 

* * * 
Riu clar i salta, 
rosa la galta, 
àngel de Déu, · 
poncella encesa, 
pètal de neu! 
Del sol te besa 
el raig milla. 
Del vent les gales, 
blanc papalló, 
t'han donat ales ... 
i sa virtut 
la joventut. 

Vola robeta, 
fal<lellí groc. 
Si el blinc l'apreta, 
ja perd el joc. 
La corda lliga, 
s'entortolliga 
al peu retut. 
Perdut, l'amiga, 

perdut! 
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A QUÈ f U O A REM 

A /osep-Seb. Pons. 

Trenta, quaranta, 
la mare gargallanta, 
un capdell de fil, 

Mil! 

A què jugarem, companys d'infantesa, 
a palet de fugir, a la mà que priu, 
als reis d'Orient cosits de riquesa 
O bé a patac xirimiumiu? 

Quin temps era aquell de calces curtetes, 
d'espases de fusta i d'amagatalls, 
ja escarnint la guerra i ses malifetes 
tirant ballesta su'ls muixallsl 

Era escarbellat d'un nyasco l'escaibre . .. 
Ara és nostre cor que els dols han nafrat 
i dels quatres corns, qui avui cerca l'aibre 
és nostre esprit escalivat. 
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El destí, jugant a pilota boja, 
castiga l'espiga i deixa el sanill 
i de nostres cors ne fa un joc de tótols 
a la mercè d'un escampilt. 

Quan hi havia fruita, a la primavera, 
del groc albercoc trèiem el pinyol, 
el tritis punxut rebotia a l'era 
macant l'or fi del planiol. , 

Venia l'estiu i escabellonada 
Ja capsa daurada alçava el seu fus; 
rossa cabellera, en fum escampada, 
t'enduies nostre goig il ·)ús! 

Quin temps era aqueJI d'eima joganera 
quan obert l'estudi, al més fredolic 
i plorós d'octubre, la lliçó mestra era 
l'espedregada o la clic-clic! 

Desfeia l'hivern sa capa nevada, 
l'esclop capciner badava a]s pials; 
mustós de pa d'ous i de mel gebrada, 
Nadal esmolava els queixals. 

Un repicadís asclat de cJiquetes 
retrucava ferm un rústec compàs 
i el saltironeig de les figaretes 
d'un foll delit ritmava el pas ... 
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Quin temps era aquell que tornarà pas! 
Trenta, quaranta, 
qui canta el mal espanta, 
s'és trencat el fil. .. 
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FLOR DE CASA 

Joliu breçol sota Iladons, 
ciureda on la llum regalima, 
he retrobat la blanor íntima 

A P . Francis. 

de mon infància a vostres fonts; 

aquí he revist la flor de casa 
amb el mateix anar posat 
de ritme clar, i aquell esclat 
de sa mirada feta brasa; 

i la nuesa de son braç, 
sota la randa endevinada , 
on s'encurvarà immaculada 
la gràcia pura de l'enllaç. 

l com somreia, caminant, · 
a mon esperit desplegava 
un horitzó d'il·lusió blava 
dels més bonics records d'infant. 
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No sé qui més hauré admirat 
del poble o de sa flor galana, 
puix, en sa frescor jovençana, 
son encant viu renovellat. 

Joliu breçol del mèu Ceret, 
mentre la vida lluny m'atura, 
mos pensaments a ta font pura, 

· tornen, la nit, a polidet; 

te veig encara, alb angelet, 
balancejant poal i ferrada, 
entra a la vella portalada, 
blanca i llisa com un palet, 

la cabellera aureolada 
per l'últim raig del sol morent, 
oferint als besos del vent 
ton perfil d'argila emmotllada; 

i 'in sembla, dins ma solitud, 
reviure en tu cada hora morta ... 
He vist riure ma joventut 
de blanc mudada sus la porta. 
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LA NINA 

Ha passat avui la nina 
amb barret de palla fina; 
marxava, amb un briu, un briu 
que l'ocell encara en riu, 

piu; piu, 
que l'ocell encara en riu. 

Ha passat avui la nina ... 
ai! i feia tant de nina 
amb son vestit clar d'estiu 
que els minyons li feien: xiu! 

xiu, xiu, 
que els minyons li feien: xiu! 

Ha passat avui la nina 
florida de clavellina; 
llavi-encès i pensatiu, 
l'he seguida fins al riu, 

riu, riu, 
l'he seguida fins al riu. 
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Ha passat avui la .nina 
mes portava torangina ... 
¿Ja s'és acabat l'estiu? 
L'ocell ha fugit del niu, 

piu,. piu, 
l'ocell ha fugit del niu. 

Passarà pas més la nina! 
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NOCTURNS 

l. - CAPRICI 

Quina nit fa tan estranya, 
fosca i llum van de bracet; 
el bé al mal que l'acompanya 
paga un ball de ramellet. 

Et turment i l'esperança 
torn a torn fan de joglars 
i el rotllo dels records dansa 
un astròlic contrapàs. 

Ai! mon cor, quin pas ourt me,na, 
bot i aflaca atabalat; 
cada salt, joia serena, 
cada caiguda, un pecat. 

Fa'I riu la xinxirinxina,_ 
xup i llest repicadís, 
i la vis pa vespertina, 
plega vano i passa llis. 
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Decantada sus Ja Pena, 
clar cofet, galtes de dida, 
Ja lluna de blanc vestida, 
riu al goig com a Ja pena. 

De perles s'encén el marge 
i cada Huerna, anit, 
a l'espina de J'esbarja 
penja un llumenet d'oblit. 

T ot manyagues, tot perfum, 
el mal geni )Jaços para; 
més ne riu Ja lluna clara, 
els estels més ploren Jlum. 

11. · FEBRE 

Nit serena, 
Jluna plena, 
dolça pau. 

Sus la rama humitejada, 
cau Ja claror trascolada 
en fluix vel de setí blau. 

Esmicoladís el clar Cadí espolsa 
la Hum dels seus plecs líquids 

i als palets engelosits 
clenxina els flics-flocs de la flonja molsa. 

AI bataJI sonor 
l'hora se gronxola. 
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Cada batallada en records s'envola. 
Cada batallada en freds tocs d'enyor 

me rebot al cor; 
i la dolça pau en 1a nit estesa 

és per mi un adéusiat1; 
Nit serena, 
11una plena, 
trista pau. 

Pensi a l'hora pariona 
on vaig culli el primer bes 
sota el mateix clar de 11una; 
d'estels era el cel divina corona; 
en sos ulls dos estels més. 
D'espigola amor 11arg de les verdisses 

si el dia tornés, 
iria espinar mans tremoladisses. 

En la teua vall tornaré a venir 
riba de Cadí, per hi recollir 

el darrer sospir 
de l'alè d'Agost sus les branques nudes; 

quan les sendes seran mudes, 
provaré de m'hi adormir, 
i en mals sòmits sacudida, 

entre mort i vida, 
ma sang· batrà la remor 
de les fe bres de tardor, 

de la meua pobra amor 
i dels temporals que l'han mig-partida. 
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Una brinsa 
que s'esquinça .. . 
una fulla seca cau ... 
Una ànima que sospira, 
una amor que el dol capgira. 
Nit serena, 
lluna plena, 
trista pau, adéusiau! 
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LA COPA D'AMOR 

l. - LA COPA D'AMOR 

De la dolça amor, beu la copa, beu 
fins l'última gota 
que si el petó és breu 

ta vida en serà i1 ·tuminada tota! 

Fugitiva amor, de curta florida, 
fixa el bel instant 
de ta flama ardida! 

L'hora passarà i els records viuran. 

Rosa encesa ahir, el vent l'ha esfullada ... 
Ai! adéu 1' amor 
i sa ramballada, 

mes per sempre al cor, quin bes de claror! 

De la dolça amor, beu la copa, beu 
fins l'última gota 
que si el petó és breu 

ta vida en serà il·luminada tota. 
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II . . M'AGRADA ... 

M'agrada la carícia dels teus dits 
quan ta mà es refugia dins la meva, 
quan de l'amor, incert el vel se lleva 
davant l'ofrena encesa dels sentits. 

M'agrada del teu llavi l'avidesa 
quan tremolós, a mon llavi clavat, 
posa un segell de sensualitat 
al prec endevinat de ma tendresa. 

l em tempta el clar misteri dels teus ulls, 
m'afollen tos cabells on la llum balla; 
i m'agrada l'instant que s'emmiralla 
dins la blavor qu'en tes nines reculls. 

Ill.· MISSATGER D'AMOR 

Vent desconsolat de vora marina 
porta-li l'adéu de mon aima trista, 
plora, o vent germà d'amargor salina, 
plora caminant, mes canta a sa vista. 

Que no senti, no, l'harmonia inquieta 
d'un lament velat. .. Ella sofriria 
i no ho vull! Per Déu guarda-la secreta 
mon angoixa; ves , canta amb alegria! 
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Canta el dolç pinyó de sa boca pia 
on blanquejarà l'esmalt del somriure; 
i l'amor que anit mon llavi et confia 
a son llavi encès, torna a'l fer reviure. 

Que no vibri, no, al fil de ta tendresa, 
el càlid sospir de ma fe enaigada: 
del meu enyorer, muda la tristesa 
al lleuger esplai de ta serenada. 

Vull sencers els u11s de l'instant d'èxtasi 
qu'inclogué el meu cel en una mirada 
i vull que si un plor hi perleja I quasi 
siga a l'únic goig de es veure estimada. 

No esblaimis, o vent, de sa galta llisa 
l'oval endolçit de castiç setí 
i si el teu alè . desmaiat, s'hi encisa, 
missatger d'amor, besa-la per mi ... 

i torna-me el bes amb la prima brisa. 

IV. - NEGUIT 

N'ets de cruel, neguit! 
L'amor glatia al somrís blau d'una promesa.,. 

l'has ensopit 
i entre plors ara nega sa tristesa. 



Ara viu i no viu 
el pobre cor emmalaltit per l'enyorança; 

al seu caliu, 
cendres d'inquietud ta .boira atansa. 

Veuré ton agonia 
o fe? La vaguetat vela somorta 

la poesia 
que.d'esma ma tendresa encara et porta. 

¿Atònic, on iràs 
retroba el gust del bes, si una flonjo esllanguida 

et deté, las? 
Amor despert, torna al meu cor que et crida! 

N'ets de cruel, neguit 
quan de ton dit de son, a ma vista esblaimada 

vesses ta nit 
su'l perfil somiat de l'estimada! 

V. - BOIRES 

Tinc fred al cor; l'entorpiment que el glaça 
hi momifica el desig adormit. 
No me sé avenir bé del què se 'm passa; 
la sòn gronxa a mon front núvols d'oblit. 
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Mon aima és ara una ocella ferida 
penjada al nus d'un branquilló esfullat, 
a l'atzar d'un alè fia sa vida 
tot just per un esguard de pietat. 

Dissolta en l'oblit, se'n va ]'esperança? 
Serenor d'ahir, vos retroba.rem 
en la claretat que el demà balança 
si entre les grisors d'avui us perdem? 

O vina, filtrem el dubte d'una hora 
a] sedàs joliu d'un mira estelat 
i al teu pit, vessant de novella aurora, 
demà alenarà l'amor retrobat. 

Vull que us foneu ja, al sospir que es dilata 
ennuegaments d'amarga dolor, 
mentre s'evapori, a la llum qu'hi esclata 
aqueix darrer plor, perla de claror. 

Vina, dolç respir, a desfer ma pena 
com vola a la brisa el núvol espars 
i tèbia a mon col1, nua la cadena 

tremolosa de tos dits clars. 

124 



VI. - VENTALL 

Un pensament confiaré 
a ta carícia perfumada, 
ventall joliu, ventall seré. 

En uns dits roses desplegada, 
ta fina ala el farà estremi 
en llis caprici gronxolada. 

D'un sé que palpità per mi 
jo sé la tremolor nevada 
on ell se podria arremi, 

mê he somiat, per sa volada, 
el bleix d'una idealitat 
de tot desig purificada. 

El meu daler embarnillat 
que l'aire del ventall anima 
un cor sencer l'haurà copsat? 

O bé ja fina, descuidat 
a l'últim sospir de ma rima ... 
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VII . . REMOL( 

Foll remolí d'amor, ta revira lla em plau 
que se revolqui o s'alci a la llum ta ventada, 
cada desnivell, un desig esclau, 
mes també, pel cor, un tast de cel blau 

a cada volada. 

Al convit temptador de ton boig alena, 
un dia vaig deixar mon ànima espanyida. 
L'omplí el teu alè, tota ella en vibrà . .. 
D'aqueixa hora ençà, el daler d'estima 

pessiga ma vida. 

I si l'encisa el pur misteri dels estels. 
glateix a la mirada entesa de la lluna 
car per l'absolució .dels seus recels, 
li han dut, terra i cel, febrosos anhels 

a prova un i una. 

¿Una vivor de maig encén les teves sangs, 
com eugues a la llum cavalquen amb la brisa? 
Entre raigs de sol, musa, lliga els cants 
del llis vent d'amor que empolsa els amants 

i els idealitza! 

Torna, àgil remolí, allanda el cel i el delit 
a la gràcia castiça, al pecat que s'hi salva 
i espolsa el perill d'un buf enardit, 
renta la ditada al front de la nit 

amb el rou de l'alba! 
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VIII. - ÍNTIMA 

La vida ha passat nuda, dins sa glòria 
impúdica; el goig lúbric il ·tumina 
sa mirada; el món n'ha fet sa victòria ... 
Ella , seductora, els sexes domina. 

S'esbargeix lasciva, tota a l'alegria 
de l'instant; hi esfulla els pètals de gràcia 
del desig; al clot de les galtes nia 
1a fo11a vivo.r de sa tendra audàcia. 

Mes en mi un sospir de puresa hi canta, 
indòmit hi canta i sols per mi vibra . 
¡No 1a xuclaràs eixa veu de l'ànima, 

llavi ardent o flor que el desig decanta, 
boca dels sentits besant cada fibra, 
no has vençut l'amor, ni sa cançó íntima! 
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TARDORENCA 

A Sra. G. Dímon-Baille . 

Als primers vents de tardor, 
ai dolor, 

él parc plora i se despulla; 
cau la rama, fulla a fulla , 

com cada record 
al vent dels oblits s'esfulla en el cor. 

Pels camins tristos i estrets 
i més freds. 

Nina, baixarem des d'ara 
c~p a l'horta calma i clara 

dels reparos quiets, 
on l'estiu morent belleu riurà encara . 

I als jardins grocs i deserts 
l'últim vers 

escriurem i en despedida 
els pomers, braços oberts, 

de fruita claferts, 
l'ofrena ens faran d'un any de llur vida. 

131 



RUFA CADA 

A Henry Muchart. 

Vispa humitejada, 
tardor fredolica, 
passa alaplegada 
l'aucella bonica. 

Sus del vidre llis 
on saltironeja, 
un repicadís 
de rovill perleja. 

EJ IJucet rabixa 
amb vivor bel·lica 
de la boira esquixa 
la fluixa tunica. 

EJ ruixim, plic, ploc, 
al gassot resquitlla, · 
cada gota un cloc 
d'on salta una titna. 
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Quin fresc escampill 
d'agulletes fines 
s'espunta en un brill 
d'aigües sedalines! 

El roc aigualit 
se muda en escata: 
l'empedrat anit 
serà un peix de plata. 

Vispa humitejada, 
tardor fredolica, 
passa alaplegada 
l'auce11a bonica . 

133 



EL CLAVELL OBLIDA T 

Perla humida, boca encesa, 
al clave11 enamorat 
no li neguis la promesa 
de ta dolça caritat. 

El clavell, flor de ma vida, 
fina assedegat d'amor 
i de nou ton llavi oblida 
de. vessar-li sa frescor. 

Adéu, blanca papallona, 
jo sóc ala-presoner ... 
Porta'm un brill d'aigua bona 
o senti que em moriré . 

Al primer esguard del dia 
riu l'esmalt del finestró; · 
un c1avetl a l'agonia 
hi exhala sospirs d'_olo 
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Plora l'aura el mut deliri 
del groc càlzer decandit; 
el sol pinta el flam d'un ciri 
al dol eixut de l'oblit. 

Torneu aviat, la tendresa; 
com l'heu pogut descuidar? 
Vessa una llàgrima, el besa ... 
Ja no el reviscolarà . 

Ma pobra ànima enaigada, 
igual serà el teu destí 
d'ofegar-te abandonada 
en la glòria d'un matí? 

Déu vos hagi perdonada, 
amor que em deixeu mori . 
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LA NEU DELS ANYS 

Sota el plomissó fi de la neu, a polit, 
de flocs de cotofluix la plana s'embolica; 
un ample ~arcit blanc clareja dins la nit; 
les neules de Nadal s'hi engrunen mica a mica. 

Nadal, pas de pardal pel dia que vindrà, 
joc de fosca i de llum que el llis silenci oata, 
breçol de vida ets vida; i 'l maig reflorirà 
de ta neu, que als cabells nos deixa fils de plata. 

• Dona, neva al meu front com neva. sus la prada. 
Sota el vel nuvial, ella palpitarà . . 
mes, trist de mi, al càlid petó de l'estimada, 
la neu dels anys, ai las, poc que mai se fondrà! 

Un cabell blanc m'has tret i un altre, i no hi abastes! 
-Són els punts de fil blanc d'un somni presumit, 
de l'idil ·li primer te llevi les filbastes; 
a l'aima, amb fils d'amor, els anys l'han ben cusit. 
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EL PADRI 

. Torcit el cos com una vella soca, 
s'apuntala el padrí, a vora muralla, 
i brandint el gaiato i fent la mona. 
C;Jmina al sol on la seua ombra balla. 
Espitralat, faixa esfilagarçada, 
quitllada al cap, com vermella pebrina, 

la barretina, 
del bocadill treu una piparada 

i la fum llença 
en buf mofeta 

a la fletxa de llum que l'enlluerna. 

Va caminant el padrí pel defora. 

Reviscolat a l'ampla soleiada, 
se planta, ardit, vora la regadora ... 
¿La saltarà?- I no, que s'hi emmiralla 
el presumit!'-Mentre la rufacada 
su'I líquid fresc llisca i se caragola 
i d'un polsim de vidre s'embolica, 

al mirall mòbil 
l'avi ha clavat ses entelades nines. 
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Com un infant, 
osca el silenci amb una riallada 

i riu, i plora 
en se girant, 

torcit el cos com una vella soca. 
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FULLES MORTES 

A ApeNes Mestres. 

Quin traspàs joliu les fulles dels horts! 
Cauen, pluja d'or, de glòria curulles; 
per -sudari el sol; gais enterra-morts, 
els vents riallers brecen llurs despulles ... 
Voldria morir com l'or de les fulles! 

I com la Duncan, o fuJles, voldreu 
punteja el dolor d'un llis pas de dansa; 
en' un giravolt alat finareu, 
lleugers recoquiils daurats d'esperança ... 
Voldria mori així, sense recança. 

Sé que si feu rotllo o bé a la clic-clic, 
últim aleteig de l'ocell a terra, 
és pê 'ns oferi el miratge bonic 

· on palpitarà !'il·lusió darrera. 
Voldria, com vós, mori en la quimera. 
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