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ALS . NOIS CATALANS 

Per a vosaltres, xamosos nois de Cataliinya, i en 
celeb1·ació de la te1·cera «Festa d'Infants i de Flo1·s», 
hem aplegat, com en un pomell de tend1·eses, els mo
ments que en diríem infantils o esmentadors de les 
coses de la mainada dels nostres poetes més inspi-
1·ats. 

No s'ha fet exclusió de cap, deliberadament. Si 
algún n'hi falta, es dei¿ a que, per no haver-hi pen_sat 
abans, no s'ha tingut p1·ou temps pe1· a llegir orelle
gir l' ob1·a de tots. 

Pm·ò cal advm·tir-vos que aquest recull no és pas 
allò que se'n diu una antologia o un triall de les poe· 
síes cabdals de diferents auto1·s; sinó un aplec de les 
que bonament hem tr-obat que es referissin a vosalt1·es. 

Delecteu-vos, llegint-les, amb aquestes poesíes que, 
així, enfortint l' espe1·it, honrareu el nosfre idioma 
gloriós; i tot fent-vos g1·ans, tot fent-vos homes, al-
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guna, segurament, en restarà gravada, per sempre 
més, en la vostra mémoria, que, com una cançó-es
i'rella, VO$ guii, amb amor·, pels c_amins de la vida 
que, esperançats i riallers, a1·a tot just emprene·u. 

Els poetes, com les vostres mares al peu del bres
sol quan èreu més petits, vos canten amb veu dolça, 
acaronant-vos, no per adormir-vos, sinó per desper
tar la vostr-'a conciencia, les gloses més pures i inspi
r·ades. 

·Ells, qiie són uns bons fills de la nostra terra, 
avui, entre fiors i jocs infantils, vos fan ofrena, en 
aquest petit volum, com una esfultadissa <J,e roses 
blanques, de les llurs m~s dolces tendreses. 

Estimeu-los, doncs, els poetes, que els seus cants 
són-com el perfum en les. fiors-l'aroma de l'ànima 
del poble, que emmela el nost,re cor i embaiima els 
nostres s.entits. 

lG N ASI 1G LESIAS 
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NASQUÉ AL MON EN PRLMAVERA 

Nasqué al món en Primavera, 
i sempre que compleix anys 
un mantell la terra es posa 
color verda i florejat. 
Cada fulla de cada 'arbre 
té una flor gentil devall, 
vist ran de les roques semblen 
uns cels menuts estelats. 
Les comes en flors esclaten, 
esclaten en flors els prats, 
les violes boscanes riuen 
amb els lliris muntanyans. 
Les flors entre les murtreres 
pels vergers trauen llurs caps; 
si els vents passen i les besen 
elles també es van besant. 
Tota flor, fins que és marcida; 
el seu perfum deixa anar: 
de tantes flors com s'esfullen 
¿sabeu les olors on van? 

Endreça 

Alèns de la Primavera, 
carregats d'olors suaus, 
puig que fugiu de la terra, 
a reveure, a Deu si'au! 

lYI ariàn Aguiló 
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l 
HA PASSAT VOL AN'I .. . 

Ha passat volan t 
l'oreneta blanca; 
ha passat l 'alció 
de les llargues ales; 
sota del vaixell 
passen les onades 
un dia i un altre. 
La terra és molt lluny, 
la mar' mai s'acaba ... 
Si en passen d'ocells, 
de sols i d'onades! 
Si en van de suspirs 
volant a la platja! 
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LA CANÇO DEL BON CA1ALA 

-Quan aprenía de lletra 
i sil·labejava, jo 
ja pintava quatre barres 
dintre'l cercle de la O. 

Araque~ensédelletra 
plana en mi aquella habitut, 
i de les éls en faig llances 
i la O em serveix d'escut. 

I lluito per Catalunya, 
amb eixes armes de tall, 
en les hores que mes forces 
es reposen del treball. 

I així em passen els dies 
sempre alegre i sossegat; 
no tinc temps per caure en vicis 
ni per ser aixelebrat. 

I dono a la meva terra · 
· tot quan en mi hi ha debò; 
que si n'hi ha una J;Tiiqueta 
jo crec que'm pervé, .. d'aixó: 
de quan feia quatre barres 
dintre'l cercle de la O. 

Manel Alcdntara 
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LA RELIQUIA 

Faune mutilat 
brollador aixut, 
jardí desolat 
de ma joventut ... 
Beneïda l'hora 
que ma duit aquí. 

La font que no vessa, la font que no plora 
me fa plora a mi. 
Sembla que era ahir 

que dins el misteri. de l'ombra florida, 
tombats a la molsa, 

passàvem les hores millors de la vida. 
De l'aigua sentíem la música dolça, 
dintre la pi_scina guaitàvem els peixos, 
cullíem puncelles, caçàvem bestioles, 

i ens féiem esqueixos 
muntant a la branca de les etzeroles. 

Ningú sab com era 
que entre l'esponera 
de l'hort seny orí vol, 
fent-lo més ombrívol, 

creixía la rama d'antiga olivera. 
Arbre centenari, 

amorós pontava la soca torçuda 
perquè sens ajuda 
poguéssim pujar-hi. 

Al forc de la branca senyora i majora 
penjàvem la corda de l'engronxadora, 

i? venta que venta, 
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folgà vern i rèiem fins que la vesprada, 
la llum esvaía de l'hora roenta, 

de l 'hora encantada. 
Somni semblaría 
el temps que ha volat 
de la vida mia, 

sense les ferides que al cor m'ha deixat; 
sense les 'ferides que es tornen a obrir 

quan veig que no vessa 
ni canta ni plora la font del jardí. 
Trenta _anys de ma vida volaren depressa, 

i encara no manca 
penjat a la branca 

, un troç de la corda de l 'engronxadora 
com trista penyora, 

despulla podrida d'un món es barat. 

Faune mutilat 
brollador aixut, 
jardí desolat 
de ma joventut. 
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EL NOM 

Clementina em dic 
Clementina em deia. 

Altre temps jo fui 
un xic temorega: . 
el nom m'era llarg 
mateix que una queixa 
i em punyía el cor 
quan les amiguetes, 

· per fer-me enutjar, 
molts cops me'l retreien: 
«Quin nom més bonic!» 
-deia alguna d'elles-:
«però no t'escau, 
és nom de princesa». 
«Ai, quin nom estrany!» 
-moltes altres feien-
i jo al fons de tot 
sentía l'enveja 
dels llurs noms tan clars 
de Marf a o Pepa. 

Clementina em dic 
Clementina em deia. 

Però un any se'n fuig 
i un altre any governa. 
Aquell nom que abans 
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feu ma timidesa 
i tornà després 
una dolça fressa 
sobre'l llavi nu, 
-jo mateixa el deia
ara m'és honor 
i m'és meravella. 
Cap nom és tan bell 
damunt de la terra 
com el que !'amat 
em canta a l'orella! 
I entra en els racers 
de l'ànima meva · 
i em munta al cervell 
i em clou les parpelles. 

Del cel de l'amor 
tombava una estrella ... 
ara el nom em llú 
damunt de la tes~a. 

Clementina em dic 
Clementina em deia. 

Clementina Arderiu 
, l 

13 



A UNS INFAN'IS 

Veniu to.ts a mon cor 
xamosa novellada; 
rubliu de refilets 
ma silendosa estada; 
porteu-m'hi vostre anel, 
gloseu-m'hi vostre amor, 
veniu tots a mon cor. 

Com àmfora d'or vell 
plena adés d'ambrosía, 
encar serva dolçors 
d'art i de poesia 
per tot assedegat 
de lo gran, ver i bell, 
com àmfora d'or vell. 

Jo só la bruna nit, 
valtres, la blanca aubada; 
unim-nos, fosca i llum, 
en mística abraçada; 
serens guaitem el món 
sospens de l'infinit; 
jo só la bruna nit. 

Beneireu l'encís 
de vostra jovenesa 
quan, homes, devingueu 
la migdiada encesa; 
llavors l'àmfora d'or 
cercant al paradís 
beneireu r encís ... 

Agnès A1·mengol 
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EL PARDAL I LA NEU 

Un pardal, sóts la cornisa 
fa piu, pz'u, arracerat. 
Cau la neu. Tot és nevat. 
La volta del cel és grisa. 
D'una mirada sumisa 
el pardal mira al volt seu: 
-Què hi farem? Aquesta neu 
ens ha pres totes les branques. 
A! si al menys les bolves blanques 
fo~sin pa que ens donés Déu. . 

Joàn Arús-
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LA CAPETA 

Ahï'm mostrà ma ger:maneta, 
tot endreç.ant l'armari seu, 
una reliquia: la capeta 
del seu bateig i el b~teig meu. 

«Es la cap.eta teva .i meva, 
del nen petit i del Quimet ... 
Vès qui diría que ha estat teva! 
Si sem_bla que ara l'hagin fet! 

Quan se m0rí la pobre mare, 
que li dugués al llit" vc,lgué ... 
¿Veus aquest plec que s'hi repar.a? 
¡Ella mateixa li va fé! 

Per re del món la d·onaría, 
que de tots quatre en té record .. ,» 

I tot besant-la s'entristía, 
i tot besant -la arrencà en plor. 

ffirancesc Ba1'frina 

16 



INFANTÍVOLA 

Mi-la, aquí prop, ma infantesa, que passa. 
Pel carreró remor d'esclopets, cloc-cloc. 
El nin se'n torna, poc a poc, 
balim-balam, de classe, 
amb un gros fato, llibre i. cartipaç; _ 
camina a goda, a pas. 
Ara mateix ix de fer una correguda, 
al sàller d'escola, amb clams i guisquets. 
Té les galtes vermelles, els ulls com lluquets. 
La mare que l'espera en una cadireta seguda 
prop de la finestra. sarcint pials, 
aixeca ses nines blaves celestials 
cap al fillet que descarrega son estable 
i se li tira al coll: «Mamà, sé una fa ble]). 
Ella ha posa t sa feina dms del cistell; 
golodument la cara rodona · 
petoneja, i amb el palmell de la mà acarona 
el magrantinet clatell. 
Entr~ el pare. I,1 ans de sentar-se a ta1:1-la, 
el nin els recita la seua faula, · 
tota, per cor, de cap a cap. 
-«Ara mireu com la sab!» 
Tant aviat son rés para, 
ell que se'n grimpa a xamallà 
sobre un genoll del pare: 
-«Menut, te farem ·advocat o capellà; 
o gineral, o mestre. 
Veiam. Què és lo que vols estre?~ 
Ell pla! Son magí pueril ja és per aquí enllà, 
als aires del defora, del carn pestre , 
on sa alegría, es badallada, de tot riu .. . 

Pa1J, Berga 
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OANÇO DE BREÇOL 

Angel de la Sòn, 
desplega tes ales; 
torna't-en al cel 
que el meu fill ja calla: 
té qui el fa dormlr 
i el breçola i canta. 

Terna't-en al cel, 
Angel de la Guarda, 
que al fill del meu cor 
ja el guarda. un altre àngel 
que prop seu li'n cus 
la robeta blanca. 

Angel de la Sòn, 
Angel de la Guarda: 
diga-li al bon Déu 
que no eri. passi ansia, 
que el meu fillet dorm 
i el vetlla sa matè. 
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EL RÚSTIC VILLANCET 

Una estrella cau al prat, 
una flor s'ha esbadellat, 
tot belant juga el remat 
amb la rossa macaruia. 
Aleluia, cor lassat! 
Aleluia, món gebrat! 
Aleluia, Déu és nat! 

Aleluia. 

Cap herbei té tremolor 
ni cap d~u fa el plorió 
no hi ha fret ni tenebror 
que un pas d'ala se _ n'ho· duia. 
Aleluia en tot recó! 
Aleluia en el dolor! 
Aleluia al pecador! 

Aleluia. 

A Betlem van els infants 
i els amics dant-se les mans. 
i els promesos -i els germans 
i la vella en sa capuiij. 
Aleluia, vianants! 
Aleluia, en nostres cants! 
Aleluia, catalans! 

Aleluia. 

Josep Ca1rner . 
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EL PARE A LA MARE 

Sempre al fillet breçolant a la falda 
sempre arruixant-lo Gle dolços petons, 
sempre posant-li ton pit en els llavis 
sempre cantant-li manyagues cançons!. .. 

Ai, bon marit oblidat de l'esposa 
ai, com te frises de greu, bon marit! 
La dòna deixa son lloc a la mare 
que en son fill pensa de dia i de nit. 

Vetlla'l, muller, al fillet de ma vida, 
vetlla'l, muller, al dolç fruit de l'amor! 
Quan ell te deixi per una joguina 
sempre t'espera el sagrat de mon cor. 

Victor Catala 
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ABRIL 

Trémola rialla 
de dia daurat. 
Ventijol que calla 
per la numeritat. 

Palpitanta i jove 
magestat d'Abril; 
vestidura nova 
dels arbres. Sotil, 
diàfana i clara 
delicia del verd, 
amb què el món, suara, 
de llum s'és cobert, 

quan el fontinyó 
tremolant sentía 
la seva frescor 
tornada alegría. 

Pluja lenta ïblanca 
de flors d'ametller, 
qu-è cau de la branca 
quan l'oratjol vé. 
Noces pels portals; 
finestra enramada; 
festes matinals 
xopes de rosada. 

I passa l'Abril 
damunt les poncelles, 
xamós i gentil, 
cantant caramelles. 

T?·initat Catasús 
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LES VIOLETES 

-Per què, garrides floretes, 
tan primerenques sortiu? 
La neu encara corona 
les muntanyes allà endins; · 
vindràn encara gelades 
i vents de Març enemics ... 
Per què, gentils violetes, 
tan primerenques .floriu? 

-Alaba a Déu qui, bon pare, 
no es descuida dels humils; 
una tendra joveneta, 
bella i pobra, per aquí, 
vé a cercar flors, i per ella 
tan primerenques sortim. 

-Dolces flors, ¿i qui és la jove, 
la jove_per -qui floriu? 

- Es una trista orfaneta, 
que amb la filosa o cosint, 
.o venent flors a les dames 
nmntén ses germans petits. 
Un àngel a punta d'auba 
és passat 'vui dematí 
i, obrzu-vos, bones poncelles, 
(amb veu de cel ens ha dit:) 
No té pa la pobre nina 
z prest vos vzndrà a collir, 

«Mira;u-la: ja vé la jove, 
h jove per qui florim!» 

M. Costa i Llobera 
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EL BON FILL 

De petit, petit, 
ja anava a l'escola 

content, satisfet, 
com si fos un home. 

Ell, d'enjogassat 
prou que n'era, i força! 

mes ho era tan sols 
quan dels jòcs era hora. 

Quan fou més grandet 
digué:-vull ser home! . 

ja sé de llegir, -
d'escriure i de comptes ... 

Cal cercar treball 
que ja ha arribat l'hora!

Ple de voluntat 
i amb totes ses forces, 

l'ofici aprengué 
i es féu tot un home;· 

de tot-hom volgut, 
car era un cor noble 

que esréu estimar 
per ses bones o bres. 

* * * 
Qui ja de petit 

té el treball per norma, 
pot fer-se un bon. nom 

i als seus pares honra. 

Joaquim Delclós i Dols. 
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A UNA BRODADORA 

L'agulla devé . 
en tes mans alada. 
Del seu pas lleuger 
la roba ix brodada. 

Així ve a ser 
com una rosada: 
fa esclata un verger 
que és cosa encantada. 

Tal 1'agulla xica 
qui a on se fica 
obra una ferida, 

ton mirar de fit 
embellint la vida 
deixa el cor ferit. 

Joàn Drapm· 



DE LA CANÇÓ DELS OCELLS . 

Alegrem aml;, nostres cants 
de les hortes la bellesa 
com alegren els infants 
de les mares la tristesa. 

Companyons, deixem el niu, 
que amorosa l'horta ens crida; 
companyons, veniu, veniu, 
a la festa de la vida. 

Remontem-nos per l'espai 
com fidels a !'il·lusió 
i més vibranta que mai 
entonem nostra cançó. 

AI. Du1'àn i To1·tajada 



SOTA ELS ESTELS 

Tornant, una hora d'enyorances plena, 
· als llocs que infant m'havíen conegut, 
devall la nit pacífica i serena 
m'asseia en el paratge benvolgut. 

Un grill distant entre els rostolls cantava; 
la via Làctea ,!=ra flotant pel cel. .. 
I el fulgor dels estels de quan jugava 
il'luminà ma solitut crudel. 

Destil'la va en mon cor una tristesa 
el camí de Sant Jaume blanquinós. 
L'ensomni evap-orat de ma infantesa 
.m'aparagué en son rastre lluminós. · 

Miquel Ferrà 
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HU1WILITAT DE NADAL 

En aquesta hora pia d'aquesta nit tan clara 
d'un pur i únic goig es sentiría avara 
mon ànima: d'haver un bell ramat petit 
perdut dins la puresa d'aquesta clara nit. 

Joaquim Folguem 



ELS REIS VÉNEN 

Vénen els Reis, van fent llur via 
seguint l 'estela resplandent, 
envolcallats de poesía 
i d'un sobtil encantament. 

¡Oh! Rei Melcior, la barba vostra 
tota beutat, tota blancor, 
fa que tingueu gebrat el rostre 
per la gebrada de vellor; 

com la gebrada matinem 
que en els ubacs l'hivern extén, 
és crepitant, és encisera, 
té un lluminós tremolament. 

· ¡Oh! Rei Gaspar, per vostra testa 
els rulls llueixen com l 'or fós, 
són claps de sol d'un jorn de festa, 
d'un jo_rn de festa esplendorós; 

les vostres mans, suaument colrades 
pel bes del sol amorosit, 
són guardadores benaurades 
d'un dona etern, indefinit. 

¡E.ei Baltasar! vostra mirada, 
fosforescent en la foscor, 
don a la faç, d'eban tallada, 
tot un aspecte de terror; .' 

mes no sóu tal, sóu tot tendresa ; 
rieu per res amb riure intens; 
llavors esqueixa la negresa 
l'alba brillor de vostres dents~ 
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sóu els monarquEs d'un imperi 
que resplendeix en la fosc•; 
vostre reialme és bell, eteri, 
és el país de la il"lusió; 

vostres persones consagrades 
sols són visibles ·pels infants, 
i encar les veuen difumades 
en els llurs somnis plens d'encants. 

Vénen els Reis per la planura 
tota nevada, arreu, arreu, 
i, mentre passen, la Natura 
té un viu panteig sota l_a neu; 

van pels pinars de les carenes, 
i un vent ignot fa blinca els pins; 
van vora el mar, i les sirenes 
vénen cantant d'aigues endins. 

Van fins la llar de la masía 
per llogarets i per ciutats. 
Allà on ells són, la lluna en,;:ía 
més lluminoses claretats. 

Vénen els Reis com cada anyada 
per fer somriure als infantons, 
i tornaràn en tal diada 
per futurals generacions. 

Ells, immutables, fan llur via 
tot despreciant humanes lleis. 

Dels llunys palaus on somni hi nia, 
envolcallats de poesía ... 
Vénen els Reis ... Vénen els Reis. 

Josep ]J,,f.ª Gfrona. 
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ELOGIS A UNA PETITA .MA LILIAL 

Vull cantà eixa mà petita 
germana dels borrallons, 
qui s'esmuny entre les meves 
i en els llavjs, ai! se'm fon, 
com se fon la formosura, 
el zèfir, l'il·lusió ... 

Vull canta eixa mà petita 
que als ocells de mes cançons 

- els peix amb el gra que espolsa 
el vell arbre de l'amor. 
i els llença~ l'espai a estendre 
les conquestes de llur vol. 

Vull ·canta eixa mà petita. 
Com la del diví Infantó 
pot sostenir, o! deli cia! 
l_a blava mole del món, 
del món de ma poesía 
perdut dins un núvol d'or. 

Josep Gmnger 
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LA OOIXETA 

Tota voltada de roses blanques 
que li serveixen de cobricel, 
besant-li el rostre fulles i branques, 
alça · la vista mirant al cel. 

Dues gotetes cara a vall roden 
com dues perles sobre satí: 
les altres nenes distreure's poden; 
ella, pobreta, s'ha d'esta allí. 

No fa pas gaire que eren amb ella 
contant-li histories, fent-li petm;is, 
cantant, alegres, Serra la vella 
Ploreu, ninetes, i altres cançons. 

Prou que hi jugaven, pobre éoixeta ... 
però de sobte sentíen «fet!» 
i, allí deixant-la tota soleta 
per cerca a l'altra! se n'han distret. 

I, tot veient-les lleugeres córrer 
d'un arbre a l'altre sense parar, 
s'ageu tristeta damunt la sorra . 
i al cel la vista torna a clavar. 

I ve que a l'últim resta adormida, 
i, així que en somnis dqlça somriu, 
una oreneta vola atrevida 
cap als seus llavis, com per fer niu. 
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L'ARBRE DELS IN P ANTS 

El cirerer florit 
aixeca el cap enlaire, 
l'aixeca ben amunt 
per sobre les teulades: 
vol veure els seus germans · 
com riuen i com canten. 

El cirerer florit 
porta perruca blanca, 
per clenxa un raig de sol 
que li aclareix les branques 

- Guaiteu com riu el vell!, 
murmura la quitxalla; 
i esclaten en cançons, 
i roden el bon arbre, 
que si pel Març és blanc 

· pel Juny és com la grana. 

I criden els infants, 
botant i fent gatzara: 
- Cireres a ramefls, 
cantis i arrecades; 
les merles i els merlots 
riuràn a .tes espatlles. 

I l'arbre, dolçament, 
espolsa ses flors blanques . . 

Joàn 11f. Guasch 
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ALS OING ANYS 

Cusit a l'avia seguia 
balb de fred i endormiscat; 
i amb l'alba ni'ls coneixia 
els carrers de la ciutat. 

De l'iglesia en la porxada, 
no sé com, m'hi vaig sentir; 
sols sé que 1·avia, cansada, 
treu-te l[!, gorra: em va dir. 

Entràrem, i la portella, 
al tancar-se, donà un cop, 
el mateix que l'arca vella 
quan hi desàvem.l'arrop. 

Era l'ombra espe~seïda, 
com si el respir me llevés; 
feia olor de cosa humida 
i semblava que pesés. 

Apr<¡p algú estossegava, ' 
i jo, les mans en ses mans, 
a l'avia li preguntava 
si eren homes o ere~ sants. 

Trist i sol només lluia 
un ciri en l'altar major; . 
el cap d'un sant aclaria 
fins a coll en la foscor. 

·Poruc a l'avia acostant-me, 
sols recordo que em dormí, 
i de genolls despertant-me 
vora d'un home em trobí. · 
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Baix, baixet,i amb la veu trista, 
me. va manar que em senyés, 
mentre tancava la vista 
resant com si rondinés . 

. Començí la pecadora ... 
i em vaig perdre totseguit; 
i encara perdut hi fóra ' 
si ell per mi rio l'hagués dit. ' 

Els_ pecats que-jo tènía 
va voler que els hi digués: 
com de pecats no en sa:bía, 
no vaig entendre'l de res. 

I el riure, en tant, m'escapava 
les pessigolles sentint 
de sa galta que em raspava · 
la meva galta de nin: 

Me va dir com a la ·terra 
sols hem vingut per penar, 
i que el di~oni ens fa guerra 
per tqt volent-nos temptar. 

Me parlà de que hi havia 
un Déu poderós i etern; 
que tot ell ho descobría, 
que castigava amb l'infern. 

I al mostrar-me la foguera 
on el dolent va a patir, . 
a l'avia· que estava enrera 
mirava a punt de fogir. 

I amb quin daJè d'embestida 
vaig resar la contrició, 
veient amb goig enllestida 
ma primera confessió! · 
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Mes, tanta· por me deixava 
la foguera de l'abim, 
que a tot arreu me· semblava 
sentir baf de socarrim. 

I ací i allà tot el dia 
creguí em mira va amb rigor · 
el Déu que tot ho sabía: 
i com me saltava el e.or! 

Bona sort que a la vesprada, 
la mare, al portar-me al llit, 
entre besada i besada, 
despullant-me sobre'l pit: 

--Que Déu dels nins s'enamora; 
que juga amb ells-me digué; 
-que, si ploren, també plora, 
i, si riuen, riu tarnbé. 

Que ha fet per ells l'estelada, 
els ocells i els papellons, 
i amb la fruita regalada 
les joguines i els petons. 

I jo, somrisent de festa, 
decanta va condormit 
sobre sa espatlla la testa, 
els genolls damunt del llit . 

I mig cluc, guaitant sa cara, 
creia en dos déus el meu cor: 
l'un, que era el Déu de la mare, 
i l'altre, el del confessor. 

Angel Guinie1·à. 
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ROMANÇ DEL GOIG DE TENIR GERMANA 

Quina bella sort 
de tenir germana! 
Joveneta que és 
i entenimentada, 
joveneta que és, 
al finar la mare 
es vesteix de dol 
i regeix la casa. 

De tan bé que ho fa 
l'amen les criades, 
i !'hisenda creix 
i somriu el pare 
i somriu l'amor 
tot plegant les ales 
i la deixa fer 
sense destorbar-la. 
De tan bé que ho fa, 
un estol de fades 
baixa al seu entorn 
i es parteix la tasca: 
la una fa el dinar, 
l'altra les bugades, 
l'altra estén i cus, 
l'altra fa els dissabtes, 
l'altra desfà els llits, 
l'altra para taula 
i entre totes fan 
el treball de casa. 
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Joveneta que és, 
resta la germana, 
resta pels germans, 
resta pel seu ·pare. 

Nostra Dòna diu: 
-Noia casolana, 
ton regent em plau 
i la teva traça 
i la tevà amor 
i la teva gracia. 
Cambrereta et faig 
de l'altar del Carme: 
tingues-me'l lluent. 
com la teva ca·sa. 
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JOGUINA 

M'ha demanat l'infantiha 
una tartana d'esplai 
com ningú no en tingués mai 
de tan regalada i fina. 

Faré,que jo sé el gust d'ella, 
la vela d'un núvol blanc, 
i posaré en cada flanc 
per cada rosa una estrella. 

El cavall serà una alosa, 
les brides un raig de sol 
i per governa el seu vol 
un rhossell d'esqueix de rosa. 

Quan li don·aré, tot d'una 
l'infant:-Vina amb mi, 
me dirà , que sé el camí 
dels grills al dolç clar de lluna. 

¡Tartana galana i fina, 
tartaneta de pap~r! 
D'il"lusió jo et vaig fer, 
i ets meravella i joguina 

d'infantina. 

Josep J.1f. ª López-Picó. 

38 



FINESTRA AL MAR 

Veles blanques sobr.e el mar, 
com us veig aquesta tarda! 
no diré com aquell rei: 
«tota la mar n'era blanca», 
mes sí que de sa blancor 
aigua i cel se'n enriallen. 
La vela blanca a la mar 
retreu aquella çabana, 
la cabanella que riu 
damunt la vinya onejanta. 
Veles blanques virginals 
que d'un no -rè sou rosades, 
i a voltes us esblaimeu 
com si les ginestes altes 
us coloressin de lluny; · 
velês blanques, veles blanques) 
qui hagués de la vostra llum 
per cantar la vostra g-racial 

J os ep Lleonart 
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MIG-DIA 

l, 

L'hora aquesta del mig-dia 
ai, quina. hora rp.és sagrada! 
La mestres~a bonatxassa 
poc a poc para la taula; 
de costura ve sa filla 
i de pas ne porta l'aigua. 
-Criatura del bon Déu, 
a on vas tan carregada? 
amb el llibre a l'una mà, 
amb el canti roig a l'altra 
i en el cap un pa torrat 
que la llum del sol hi canta? 
Criatura del bon Déu, 
a on vas tan carregada? 
Portes· tota la claror 
del cel blau a dins de casa. 

Joàn· Llongueras 
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VORA EL BARRANC DELS ALGADINS 

Vora el barranc dels Algadins 
hi ha uns tarongers de tan dolç flaire 
que, per a omplir d'aroma l'aire, 
no hi ha en el'>món millors jardins, 
Allí hi ha un mas, i el mas té dins 
dolços records de ma infantesa: 
per ells jo tinc l'ànima presa 
vora el barranc dels Algadins. 

Vora'l barranc dels Algadjfis 
s'alcen al cel quatre palmeres; 
el vent, batent ales lleugeres, 
mou son plomall i sos troncs fins. 
En ells milers · de teuladins 
fan un soroll què el cor encisa. 
Qui oir pogués sa xilleriça · 
vora el barranc dels Algadins! 

Vora el barranc dels Algadins 
l'aigua corrent ·els camps anega; 
en sos espills el sol llampega, 
i trau l'arròs verdosos brins. 
Sona el ticotac en els molins; 
i al caure el sol, caçadors destres 
a joca. van d'ànecs silvestres 
vora el barranc dels Algadins. 

Vora el barranc dels Algadins 
mourà demà les palmes l'aire, 
i donaràn els horts son flaire, 
i sa canturia els teuladins. 
El mas demà guardarà dins 
dolços records i imatges belles: . 
jo no podré gojar ja d'elles 
vora el barranc dels Algadins! 

Teodo,¡• Llorente 
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LA VACA CE GA 

Topant de cap en una i altra roca, 
avançant d'esma pe! camí de l'aigua, 
se'n va la vaca tota sola. Es cega. 
D'un cop de roc llançat amb massa traça, 
el vailet va desfer-li un ull, i en l'altre 
se li ha posat un tel: la vaca és cega. 
Ve a abeurar-se a la font com ans solía, 
mes no amb el fermposatd'altres vegades 
ni amb ses companyes, no: ve tota sola. 
Ses germanes, pels cingles, per les comes, 
pel silenci dels prats i en la ribera, 
fan sonar l'esquellot mentre pasturen 
l'herba fresca a l'atzar ... Ella cauría. 
Topa de morro en l'esmolada pica 
i recula .afrontada; però torna, 
i abaixa el cap a l'aigua, i beu calmosa. 
Beu poc, sens gaire s~t. Després aixeca 
al cel, enorme, l'embanyada testa 
amb un gran gesto tràgic; parpelleja 
sobre les mortes nines, i se'n torna, 
orfe de llum sota del sol que crema, 
vacil·lant pels camins inoblidables, 
brandant llànguidament la llarga cua. 

Joàn 111aragall. 
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MARIA COLLINT FLORS DE ]_l;JATINADA 

Ets una riolera taca blanca, 
en la claror del riure i del vestit, 
sobre el verd tou d'aquesta prada franca, 
tota gemada encara de la nit. 
Jo et veig, de lluny, en mig de les remades 
collint les flors d'aquests herbatges alts, · 
les flors de camp que moren ofegades 
per la carn blanca de ton peu descalç. 
J o et crido pel teu bell ,nom de María, 
i em llences flors tot agitant les branques 

· de la pomera gràcil que les duu. 
Lluny, bosc endins, s'ovira la masía. 
I us veig, de dalt del cim, igualment blanques, 
igualment fresques, la masía i tu. · 

Josep Massó Ventós 
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OANÇO DÈLS NOIS 

Som petits, petits, petits, 
de l'alçada i de la pensa, 
però obrim els cinc sentits 
~ la vida que comença. 
Ja veureu quina ufanor 
quan els nois tornaràn homes; 
ja veureu quina ufanor: 
som petits com la llevor. 

De l'avui ve el demà: 
som la llevor, s·om el gra; 
som la cullita que vindrà. 

En el nostre còs de nois 
hi ha una sang que fa bullida, 
plena d'ansies i alegrois, 
que ens empeny cap a la vida. 
Esbravant-la en jòcs i cants 
crexerem a la bon'hora, 
esbravant-la en jòcs i cants 
serem forts i serem grans. 

Per nodrins l'enteniment 
cercarem el pa de l'aula; 
serà llum pel pensament, 
serà foc per la paraula. 
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Del cervell en la fornal 
tota idea hi farà calda; 
del cervell en la fornal 
forjarem nostre ideal. 

Obritem nostre esperit 
que s'abeuri als quatre caires 
amb claror de l'infinit 
i amb perfums de tots els aires. 
I encendrem la voluntat 
amb la fè que tot ho aplana, 
i encedrem la voluntat 
amb un clam de llíbertat. 

Som petits, petits, petits, 
però som una creixença, 
una onada de dalits, 
·potsê un era que comença~ 
l'era nova que vindrà, 
l'era nova que s'acost~, 
l'era nova que vindrà 
pel reialme català. 

De l'avui ve el demà: 
som la llevor, som el gra; 
som la enllita que vindrà. 

' F1·ancesc Mateu 
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L'ORFANETA 

. La terra és .tota un fangar , 
xiula el vent i els núvols ploren. 
Soleta i amb aquest temps 
on vas pel món, pobra noia? 
O:r:i és el teu pare?-Es mort! 

· -l ta mare on-és?-Es morta! 
-On tens la casa?-No en tinc! 
Bé en tenía i era nostra 
però uns homes han vingut 
i a empentes me n'han tret fòra. 

Parlaven d'un modo estrany 
que no els entenía gota; 
han robat el que han volgut, 
han calat foc a les portes. 

La nostra casa ha cremat, 
qui diu la nostra diu totes ... 
no els havíem fet cap mal, 
ni jo ni ningú del poble! 

I ara on vas?-On Déu dirà! 
darrera meu tiren bombes ... 
vaig endavant ... endavant!. .. 
bé deuré troba algún poble!. .. 
bé deuré trobar, potser, 
alguna ànima pietosa 
que em doni un bocí de pa 
i em deixi escalfà una estona. 

Si em moro al mjg del camí 
tampo!2 hi perdré gran cosa ... 
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el pare ha mort al combat ... 
la mare ha mort de vergonya! ... 

En el món ja no hi tinc res, 
ni par-es, ni llar , ni poble ... 
ni en el cel potser tampoc 
ja que Déu ens abandona. 

Apeles 1vlest1·es-
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CAS VERITABLE 

I 

-Vina, vina, Felisseta, 
a fora-vila a jogar. 
-Avui no, que la Coloma 
el séu nen m'ha encomanat. 
-No hi fa res; mira, no pesa, 
ens el portarem al braç. 
-Jo el vull.-Jo el vull,-i entre totes 
no !'_aguanten ~és de un quart. 
El deixen a dalt d'un marge 
mentres elles van saltant, 
collint amples bufanagues 
i petits botons daurats. 
-Jo no en tinc; allí se'n veuen: 
cuita, ~juda'm a muntar.
Totes corren i s'allunyen 
el pobre noi oblidant. 
S'ha fet fosc, tornen a vila; 
els camins no els saben pas. 
A les cases que blanquegen 
amb pena i dolor fan cap. 

II 

Escabellada, la mare, 
cerca per camins i camps; 
després als carrers se fica 
i a tothom va preguntant. 
Maleir voldría l'hora, 
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sa: soldada i son treball 
i ·el lloc i la F elisseta, 
mes de maleir no ensab. 
Una criatura que troba ' 
li pareix el séu infant; 
se li acosta i la contempla 
i plora del desengany. 
Mira lluny i als cantons mira . 
com si hagués d_'eixir d'allà, 
diu:-Fill meu, no sents la mare?
i calla com si escoltàs. 
Ja no pot més; cau a terra; 
ara prega ... _ acota el cap; 
ara sembla que es conforma; 
ara n'arrenca un gran ai. 

lII 

Tres vailets se'n van a estudi 
mig corrent i mig badant, 
i se'n pugen per la vinya 
quan els cansa el carni pla. · 
-Què és aquella veu tan prima? 
-Un ocell.-Un bel.-Qui sab?-:-
Alcen pampols i redoltes 
i troben'un nen colgat. 
Dels llavis riu, dels ulls plora, 
té un gotimet a la mà. 
Que és bonic! mireu-lo, sembla 
el bon Jesús dins d'un maig. 
Al cap d'una bona estona 
molta _gent s'hi ha arreplegat 
dels hornes que al troç treballen, 
de pobrets i caminants . . 
El darrer que s'hi barreja 
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crida:-Déu sia lloat! 
jo conec sa pobra mare!- · 
L'agafa i fuig com un llamp. 

IV 

-Foraster, que véns de plaça, 
què és aquest borgit tan brau? 
-Una dòna que apar boja, 
i un xicotet va mostrant. 
-Ah, ja els veig; per allí vénen; 
de canalla prou n'hi ha. 
La Coloma! ca, no és boja, 
sinó una dòna com cal.-
Ella arriba tota encesa, 
alça el noi i diu:-Mirau!~ 
molts surten a les finestres, 
molts se n'hi van al costat. 

•·Amb gracies a Déu i vives 
s'esgargamellen cridant, 
i els ferrers piquen l'enclusa, 
i els fusters portes i bancs. 
Peis terrats n'hi ha que guaiten; 
un s'enfila al campanar 
i es. posa a toca al'leluia 
com si fos dissabte sant 

J.V/. Milà i Fontanals 
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L 'INFANT I LA ~MARE 

-Mareta mia, ¡tinc per! 
¡Tinc por! 

¡Deixeu-me dormi a la falda! 
que avui l'avia vora el foc 
m'ha contat fets i rondalles 
de ·gegants que es mengen nins, 
d'encantadors i de lladres. 
Mareta mia, ¡tinc por! 

¡Tinc por! 
¡Deixeu-me dormi a la falda! 

-Senya't. senya't, fillet meu. 
i digues amb tota pausa: • 
«Jo m'adormo en aquest llit, 
»on set àngels m'acompanyen, 
»tres me. vetllen junt al cap · 
»i an els peus els altres quatre.» 
Tots estàn al teu entorn. 

¡Dorm! ¡Dorm! 
¡que tens set àngels que et guarden! 

-Mareta mia, ¡tinc por! 
¡Tinc por! 

¡Deixeu-me ·dormi a la falda! 
¡No m'hi feu anar al llit, 
que la porta sempre bada, 
i eixa nit el vent l'empeny 
amb una remor que em glaça_! 
Mareta mia, ¡tinc por! 

¡Tinc por! 
¡Deixeu-me dormi a la falda! 
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-Dorm en pau, ·el meu fillet, 
que la Verg;e t'acompanya 
bo i cubrint ton capet ros 
amb son mantell d'or i plata 
i amb un vol de serafins 
que omplena tota la cambra. 
Tots vetllen al teu entorn. 

¡Dorm! ¡Dorm!, 
¡que fins la Verge te guarda!-

! com gentil oronell 
amb el capet sota l'ala, 
el tendre infant en son llit 
amb tranquil·la sòn descansa, 
entreovirant vora seu 
tota una Gloria que el guarda: 
la Verge amb sçm ceptre d'or, 
i els àngels polsant llurs arpes. 

Dolors Jíonserdà . 
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LA CANÇÓ DEL GRILL 

Grillet fredolic 
que dins la nit bruna 
dius amb ton ric-ric 
cançons a la lluna. 

· Pot-ser et surt del cor 
la sonada et~rna 
que et dicta l'amor 
d'alguna lluerna. 
Ai, ai, cançó folla 
tenue com un fil, 
que rítmica brolla 
deJ teu cor humil; 
oració vinguda 
del temps primitiu, 
tonada perduda 
d'un dol sempre viu, 
dringar de cadena, 
gemec de dolor 
d'un ànima en pena 
tancada en presó! 

·Canta, grillet, canta 
que ta veu encanta 
la lluna, la font 
i a ton cant responen 
els astres que donen 
llum i gracia al món. 

· Antún Navarro. 
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DESPERTAMENT 

Veig desvellat que visc 
encara avui en dia. 
La flaire del morisc 
la mar olent m'envía. 

Es daura el bosc al lluny 
sota la volta blava 
que encén el foc de juny 
amb una ardor d'esclava. 

Juguen gentils els nins 
saltant i fent rodona 
entre florits jardins 
on verges cants entona 

un brollador d'argent. 
Passa l'enamorada 
alegre i somrïent, 
en l'amant recolzada. 

Bé s'esvaeix el dol 
si l'ànima es sent viure 
sota el varïa t sol 
de l'au que vola lliure 

quan vol el sol brillar 
com cèlica llanterna·, 
talment, que és trist pensar 
en l'alta nit eterna! 

Joàn Pérez-J 01·ba 
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ELS ESCLOPS 

Patrip, patrap, 
sobre la roca, 
patrip, patrap, 
al mig del fang! 
En l'herba humida, 
en la mullena · 
es va enfonsant 
ma petja plena. 
Digui el que el vegi, 
senyal marcat: 
mireu el rastre 
d'un home honrat. 
Calents esclops, 
amb jaç de palla, 
sobrer, balder, 
el peu hi balla, 
com vora el foc, 
fa la quitxalla! 
Germans bessons, 
me feu humil; 
senzill calçat, 
me fas tranquil; 
portes consol 
asserenant-me; 
porteu virtut . 
bo i aplanant-me. 
Canteu, canteu, 
rústics' esclops: 
esquellegeu 
mes passes franques; 
que m1acompanyi 
vostre ressó 
de fusta seca 
sens temptació. 

55 
Josep Pijoàn. 



l 

TRES REIS D'ORIENT 

. Tres reis çl'Orient, 
tres reis camina ven, 
la corona d'or, 
de lliri la barba, 
el manto brQdat 
d'ocells i de branques ... 
Diuen que han vingut 
de la serralada, 
i jo no ho crec, 
que la gent s'enganya ... 

Ben embolicats 
dins una nevada, 
del cimall del cel 
han fet la baixada, 
amb un sarronet 
d'esteles de plata ... 
Tres reis d'Orient, 
tres reis caminaven, 
la corona d'or, 
de lliri la barba.-.. 
Passen bandolers, 
bandolers d'Espanya, 
portant ganivets 
d'un pam a la faixa. 
Maten e1s tres reis 
amb una .rialla .. 
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Voreta el camí, . 
els tres reis finaven, 
la corona d'or, 
de lliri la barba. 

I els grans bandolers 
allavors s'esglaien, 
que del sarronet 
esteles de plata 
fent molta claror 
cap al cel pujaven, 
i que allà d'allà 
dins la volta blava, 
tres reis d'Orient, 
tres reis ca.minaven. 
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. ROMANÇA 

V oldría senti 
tot el que diràn ... 
Baixen del jardí 
un vell i un infant. 
El vell no diu rê, 
l'infant va parlant ... 
Voldría sabê 
quin és el més gran. 

El vell ha plorat 
amb llunya visió. 
L'infant té el posat 
d' escandellado. 
N o passa un ocell 
i el sol és tebió. 

· La testa del vell 
evoca dolçó. · 

El vell s'ha dormit, 
el vetlla l'infant 
i son front petit 
se va esclariçant. 
Voldría sa bê 
quan se parlaràn; 
mes, sense dir rê, 
teixeixen un can t. 

Pm·e Pr·at Gaball·l, 
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CORPUS 

Si la pageseta 
ve de combregar, 
tot ho veu més clar. 

Torna a la masía 
pel florit camí 
de bon dematí. 

T a en troba sa mare 
que torna de l'hort. 
-Deu-me esmorzar, mare, 
que tinc mal de cor.-

Mentre esmorzava 
li tocava el sol. 

Francesc Pujols. 
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CHOR DE NETS AL COMPLIR VUITANTA 
ANYS EL BON A VI 

Avi estimat, la bona nova 
avui te porten tos fi.llets: 
als vuitanta anys encara ets jove, 
perquè revius en els teus néts. 
De joventut, quan treu brotada, 
mostra esplendors l\1.rbre més vell; 
quan t.é en ses branques 1a niuada, 
el roure antic sembla novell. 
Que Déu te doni llarga vida, 
pagant el bé que• has sabut fer; 
que sots ta sombra beneïda 
nostra creixensa pugui ser; 
que les ventures trobis somes, 
que mals no et voltin ni perills, 
que an els teus néts contemplis homes 
i vegis. avis als teus fills. 

Frederic Rahola. 

60 



PRESSEYTiil!IENTS DE NADAL 

-Guardià de l'encontrada, 
què em dieu d'aquesta nit? 
-Que un misteri indefinit 
abriga anit l'estelada. 

Es tremolosa de fret 
ara cada estrella bella: 
¿Veis aquella, veis aquella. 
qui par que conti un seçret? 

La nit és plena de Déu. 
Un núvol, per les muntanyes, 
porta en ses verges entranyes 
la castedat de la neu. 

Quina olor de primavera 
fa l'ametller vigilant 
que ja ha oberta suspirant 
i tendra sa flor primera! 

Allà baix, .l'aigua que plora 
corrent, en torrent distant, 
¿sentiu com extrafà el plant 
d'un infantó nat de l'hora? 

Talment així ploraría 
en sa nua tremolor 
si en boal o en establía 
un Infantó nos naixía, 
nos naixía un Rei- Pastor. 

,; 

_L.lorenç Riber 



L' ESGUARD DE L FILL 

Só vostra alegría, 
vostre somni d'or , 
la Pasqua florida 
de fa vostra vida, 
pares del meu cor. 

Quan era petit, 
la mare em breçava : 
do,rmit, al breçol; 
despert, a la falda . 
L'àngel de la sòn 
no l'atormentava, 
que era pel séu fill 
àngel de la guarda. 
La mare, commosa, · 
quan sortía el metge, 
plorava, plorava 
damunt la recepta; 
per xò aquell remei 
curava depressa, 
que m'eren salut 
les llàgrimes d'ella. 
Dels séus grans amors, 
tres flors vàn eixir-.ne, 
tres flors, de les. tres 
les dues moriren. 
D'aquell gai jardí 
florit algún dia 
sols resta l'olor 
de flors que es marciren; 
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i dintre el cor meu 
s'arrela fondíssim 
etern pensament 
que puja _puríssim ... 

Quan era grandet, 
em compra va llibres 
i em deia oracions 
i em dava jòguines, 
i duia vestits 
com no els duu cap príncep, 
i a la cabellera 
m'hi posava cintes; 
que era el séu reiet, 
santa mare mia! 
I jo em feia gran, 
i ells se m'entristíeu, 
i els séus cabells negres 
se'ls hi emblanquíen ... 

Ara que, infeliç, 
só entrat a la · vida, 
voldría 4 tothora 
donà'ls-hi alegría; 
i aquells cabells blancs 
que em fan por si els miro, 
a,quells blancs cabells 
que són mon martiri, 
que jo he emblanquit 
amb dolenteríes, 
aquells cabells blancs 
que, per enneg-rir-los, 
daría la sang, 
daría, daría ... 
els meus cabells n.egres, 
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-· els meus cabells grisos!. .. 

Só vostra alegría, 
vostre somni d'or, 
la Pasqua florida 
de la vostra vida, 
pares del meu cor! 

. I. Ribera i Rovfra. 
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FLORS 

Coloraina, encesa 
de l'enjoiament, 
la claror les besa, 
les amoixa el vent. 

Totes harmonía 
són de galant chor, 
que una melodía 
surt de cada flor. 

Flors de colors belles 
i aires embaumants; 
nois i noies, d'elles 
us volem germans .. 

Pi"imavera amada, 
mare de les flors, 
i cors de la mainada 
fes ben floridors! 

J. Riera i 'Bertràn 
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DE «EL PAÍS DEL PLER» 

No han tinguda rampa 
de cobrar son dret 
En Peret Escampa 
i En Jan Barrufet. 
Els dos camarades 
han près un bany d'or 
que il'lusions daur_ades 
fan neixe en son cor. 
Veuen els païsatges 
més amples, més bells. 
Quin brill els celatges! 
Quin cant els ocells! 
El bosc xiuxiueja 
promeses de flors . 
i el vent que el maneja 
té el palp dels Amors; 
la ronca granota 
fa un cantar més gai; 
llu la terra tota, 
vessa llum l'espai. 

-O, Peret Escampa, 
-diu En Barrufet,-
quasi un hom se llampa 
de bo i satisfet. 
Té ma fantasía 
quelcom de diví, 
somnía, somnía ... 
Ni veig el camí. 

-Jo també somnío, 
-diu l'altre minyó.-
De goig m'extasío, 

66 



tinc• ·una visió. 
Com silfa o aloja 
flota al meu davant 

' l'alegría boja 
dins l'aire brillant. 
Fresca, espitregada 
i els cabells al vent , 
amb tendra mirada 
se em guaita rient; 
i sa boca, molla 
d'un néctar encès, 
mig gaia, mig folla 
m'envía el seu bes. 
J a el sento en mes venes 
son òscul d'amor. 
¡Afora· ies penes! 
¡Visca el bon humor! 

-¿Cercarem posada, 
company, aixerit? 

--Mon ric camarada, 
bé seràs servit. 
Taèli.a proveïda, 
llit encortinat ... . 
Fare·m millor vida 
que un abat mitrat.-

. I ambdós ·riuen, riuen 
i van caminant. 
Ni saben què es diuen, 
ni saben on van. 

Joaquim Ruyra 
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RECORD DE SOLSONA 

Fa una lluna clara i una nit serena, 
jo m'estic a la plaça de Sant Joàn; 
damunt les finestres cau la lluna plena, 
cau damunt la pica que la fa brillant. 
Aquesta plaça és tota recollida, 
tan aquietadora i tan suau 
que sembla un replanet d'una altra vida 
on s'anés a abeurar-hi un glop de pau. 
Jo no sé pas perquè jo aquí voldría 
estar-hi llarga estona, quietament, 
amb una noia sols per companyía, 
sens besar-la ni dir-li cap lament. 
Veure el tresor que d'aquí estant s'ovira, 
sense esflorar el séu cabell gentil; 
sols sentir-la a la vora com respira ... 
I respira aquest aire tan tranquil. 

Josep M.ª de Sagarra. 
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JESÚS A BETHANIA 

-Acollida certa 
Bethania us darà: 
sa porta és oberta 
sa taula té pa. -

De Marta i María 
Tesús veu l'anhel; 
la cara s'omplía 
de claror de cel. 

Per l'edat futura 
s'escampà ia llum ... 
Bethania perdura 
com un vell perfum. 

Aromes divines 
hi recull l'embat , 
besant les ruïnes 
com un pom trencat. 
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ELPOMEP,Ó 

· A la vora del camí, 
del camí d'anà a, l'Escola, 
se n'aixeca un pomeró 
que n'està tot ple de pomes. 

Sota l'ombreta que hi fa 
hi reposem una estona; 
Pomeró, bon pomeró, 
sols de veure'ns ja tremola. 

-No tremolis, pomerò, 
que no et tocarem cap poma; 
Senyor mestre ens ha ensenyat 
de re~pecta el que no és nostre 

i estima els gentils fruiters 
que alegren el cor dels homes 

•i els hi fan els ulls rients 
i els hi fan la bocà dolça 
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MIG-DIA 

Mig-dia. Sol damunt totes les coses. 
En la grati calma dels serrats llunyans 
s'esblaimen unes boires lluminoses. 
De sota els porxos surten els infants. 

Meragdes sobre el verd de les acacies: 
hlau renaixent, blau tendre dels espais: 
divina lassitut de branques lacies 
i perla a perla ploren els desmais ... 

I riuen els infants. Llurs tendres mans 
han saccejàt les soques ... i plovía! 
O! gloriosa tempesta de diamants . 
en la pur~ claror d'aquest mig-día! 

En el bosc un alegre cant d'ocell 
i en mon cor una candida alegría 

d' animalic novell. 

Carles Soldevila 
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BENEDICCIO DE LA TAULA 

Benïu, Senyor, la taula que hem parat 
i hem proveït amb la mesura vostra, 
i, com un invisible convidat, 
no us aparteu, Senyor, de vora nostra; 
que aquests fruits saborosos els devem 
als vostres camps, que tenen tant cel sobre: 
aquells grans camps que ens fan, quan hi passem, 
nostra figura mesquineta i pobra. 

Si al pa heu tornat en carn i en sang el vi, 
torneu-nos en amor tota conversa, 
i no ens negueu, quan sortirem d'aquí, 
el vostre avís si fem la ruta adversa; 
que és nostre afany merèixer i alcançar, 
darrera tot esforç i tota prova, 
veure'ns ben junts com ara i reposar 
en vostra pau, que serà eterna i nova. 

R. Swriñac Senties. 
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¿PER Q,UÉ CANTEN LES MARES~ 

En el piset més humil 
del carreró de la Cera 
canta una mare gentil, 
com ocell en prima vera. 

Canta una hermosa cançó, 
· la de l'Infant i la Dida, . 
tot abraçant l'infantó, 
que les llàgrimes oblida. 

Son espòs està ferit 
agegut en una estora; 
ahir vengueren el llit 
per treure l.a fam a fòra. 

De flassades i llençols 
fa élèu dies que no en tenen; 
un els en resta tan sols, 
que empenyaràn, si no vènen. 

Per menjar no tenen res, 
per cremar ni un troç de llenya; 
com no s'ha d'encendre més, 
el fogó també s'empenya. 

L'infantó no té breçol, 
la mare no té cadira, 
mes canta com rossinyol, 
però son marit suspira. 
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-¿Per què, esposa del meu cor, 
per què .tan alegre cantes, 
quan jo conto amb gran tristor 
mes penes ¡ai! que són tantes? 

De tant com a casa he vist, 
joies, mobles i moneda, 
sols la Creu de Jesucrist, . 
tan sols la Creu ens en queda. 

Mai més podré treballar, 
sempre creix ma malaltía, 
jo me'n vaig cap al fossar 
i ¡ai! hi vaig amb coni.panyía! 

I nostre fill ¿què farà, 
tot solet, sens pare i mare? 
¿Per ell un· arbre hi haurà 
que amb la seva ombra l'ampare? 

' ¿I tu cantes? Valga'm Déu! 
¿Vols que ma pena s'ignori? 
¿Per què cantes, amor meu? 
-Perquè el nostre fill no plorL-

J acinta Verdag1te1· 
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A UN INFANT 

q_A la torrà x·ica 
a la torra gra n. · 

· un infant hi tenen 
que l'estimen tant» 

' Ai! la torra xica 
que· tinc al davant; 
si era oberta i gaia 
com riure d'infant, 
ara és closa i trista, 
trista com el plant 
de les blaves ones 
que vénen i van, 
trista com les ratxes 
del vent de llevant 
que passen, sospiren 
i besen plorant. 
Ai, la torra xica! 
ai,, la torra gran! 
Ai, gabia daurada 
d'on no surt ni un cant! 
De nit i de dia 
l'estic contemplant; 
les nits com els dies , 
me'ls .passo enyorant 
l'ocellet alegre 
que en fou l'estadant. 
Ocellet alegre · 
que fuges volant 
de la torra xica 
vers la torra gran: 
vola, vola, vola, 
vola fins i tant 
que amb ton vol encalcis 
la joia més gran. 
«A la torra xica 
tenen un infant ... 
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JOGUINEIG DE P OSTA 

Quan es pon el so l 
rera la muntanya, 
-llum que vol i dol 
com l'amor que enganya.
és-el llis estany 
una mera vella, ; 
com si fos el bany 
d'una clara estrella. 
L'aigua veig brillar 
de faisó divina; 
el sol que se'n va 
en fa sa joguina. 
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