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El poeta Carles Orandó -enjoia amb
el seu cant tot un panorama anecdòtic: el
Rosselló pintoresc, del ball a la praça i el
crit de mercat i el rotllo d'infant, viu en els
versos d'aquest poeta. Més que no la greu
tonada de la terra, són les seves colors i el
· seu brogit el que descriu la poesia de Carles Orando. Poesia descriptiva, certamént,
consttuïda amb la mQteixa simplicitat que
es conta una rondalla. El vers Wsca, natu-
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rafi planer, sense que hUlul mossa imatgeria , però ric de suggestions directes.
El paisatge de Ceret acoloreix la lírica
de C(.!f/es Gmndó. Vora el pont, graciós
ric de llegenda, a l'ombra dels munts que
vetllen a t'entorn, passà el poeta els'millors
any$ de la seva infantesa. Sense amargor,
amb un_a llum rosadn i dolçrl, clars com · sz
}Qssirt actuals, reviuen els records:

Te veig encara, alb angelet,
balancejant poal i ferrada,
entra a la vella portalarla
blanca i llisa com un palet.

1 ta terra rossellonesa, je~a cançó, posa
l'or del goig en les paraules del poeta.
Poesia senzilla i pintoresca, viva, dra- •
màtico, és una CC!_.nsiderable oportació dil}lectal _a ta nostra rendxença. La dansa ;;
de les noie-s i els .fadrins, al so de la cobla
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de Ceret, té un_marc trascendental que és
l~l seva llei i la seva mesuro: !a fina carerw
de J'A lbeïa moradn, i enllà d'enllà el Ca. nigó. La gràcia i la fortitud. ]. lJUFtES DE SANTPERE
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AL MEU FILLET
Somriu , fill, SOll li il:l;
tu no sap s que passa,
i quan comprendràs
ja no trobaràs
tant de dols a casa,
taRt de dols per frança,
tant de dots pel Món ...
Tu no saps que passa,_
somriu, fill, somriu!
Somriu, fill, somriu:
esposes i mares
ja prou han plorat
llàgrimes amargues,
llàgrimes de sang
su'ls cjots dels sants màrtirs
de la llibertat;
ja prou han plorat
esvoses i ~ares!
Somriu, fill', somriu:
quan ' vi,ndrà l'aurora
mil cops beneïda
dels dies de pau,
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plor61rem nos a itres
per els g~rruans nostres,
s ·~::;rades

víctimes

que no tomarï:ln,
p lorarem

nosal~res ...

Mes t u, fill, somriu!
De la san g ves sada
brotarà e l form ent
de la redempció:
justícia i amor,
I es pàtries germanes;
i un a nova estela
al cel s ' e ncendrà.
Smoriu, fill, somriu
a l'estel de glòria,
a l'estel d'amor!
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FA SOL I PLOU
F ,: sol i plou,
les bru ix es se
fa sol j pi ou,

pentm ~: n,

le s b1;uixes han fet l'o11.
Què serà l'pu, ga,ll o gallina?
El sol, itrrencant-se un cabtll;
que uu rajo :í d'acer clenxin ¡.¡ ,
li engega íl ~txe s d'or vermell;

I e ! ruixat, de sa

pint<~

tï1w

li'n tira una a una les' dents ...
Què serà l'ou, ga li o g allina?
Les bruixes ponen de valent.

Fa sol i pl o u,
les bruixes se p entinen,
fo so! i plou,
le.s bruixes fan un ou.
S'upiga el sol, sota les pluges;
l'ou ha espellit al mig d ~ ls blats;

i'"
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corren els galls de crestes roges,
corren pels blAts més espigats.

I els ca s calls, d'amples barretines
reflorint llurs pits endolats,
al vent de les glòries llatines
fan onejar les l!íhertats.
Fa sol i plou,
les bruixes se pentinen,
fa sol i plou,
les bruixes fan un ou.
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L'AVIA

Escolteu l'àvia , m<He, m·He,
mitjes su'l pedr.ís,
com canta enc ara,
brandant la testa, ora per àr a,
amb un tremol eny oradís,
escolt e u-la com cant a eucara!
empelt<~nt

-« Vó n'a neu pas d'a quest país,
d'aquest país que al sol s 'acara
amb uo somrís,
Vó n'aneu pas d'aquest país! ~
-Collint punts, la broca no para ...
la veu decau com si morí~.

-«Vó n'aneu pas, fills, del breçol,
i $erveu la tradició santa
que s'ageganta,
alçant-se d el mar a la planta,
de penya en penya, en excels vol,
Caniió amunt, de cara ~I soL:.

-CGllint punts, la broca no para:
la veu decau com si morís ...
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Ai! -mare, n:are,
la llunà és ciara:
ve~tit d e 11e-u,
com un s ant frare
~ · ~ ncaparutxc. el Piren eu ...

I la veu passél,
la veu se mor ...
nu~ s io jovent reprèn més fort

- la cançó forta de la raça
i l'hiwne s•mt esaevé uu cor.
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ROSSELLÓ
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 vellut~illa¡
Canigó entelat
d'inquietes blavors, sota l'estelada,
en les nits de calma i d t~ solitut,
Salut!
Salut, ma terra catalana,
rojos teulats
ageuuanats
per la s ardana
entorn dels carnpan¡.¡rs pairals,
teulats vermells, viant 11 plana
de pals
de sang;
sàlut, sttrres embalsamades,
_
pics gegantins de capmall blanc,
salut, Rosselló, el més ric branc
de la catalana brancad<.:!
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Baixem a marina ...
L'ona movediça
s'estira esl.l anguida
als roents sorrals d' Argelès, i nu da
calsada d'escuma,
ara dansa riolera,
d~ Port-Vendre s a Cerbera,
en-mig de les conques llises.

S'hi emmirailarà l'Albera morada,
quan el sol, gèlós, salti la muntanya
i que en l'espill trencadiç
els estels ballin pavana
amb botines de verniç.

Com gavina blanca-ala al v~ntparada,
la barca curulla-cap al p€lrt fa vela;
un lleu sol estés-bmny f sardaneja
al Yiolent bés-~de la vispa freda ...
la lluna somriu-damunt de la serra
i refil.a el ¡ratlle-alegres piulets.
Ala, pdstorets, ·
cerqueu balladora
que prima i tenora,
{}Ui canta i qui plora,

li}
responen d'amunt
i el tamboriuet ja vos·marca el punt!
Quin cós té, en el ball, la gràcia del vastre
ninetes de Ceret, d'llhl o de Perpütyà,
floreta hlanca, i rossa, i morena del pià?Sang bullent al pit i virtut al rostre~
_
les té n:altre, com tu, valent fadrí cerdà, ·
roure nlldos i vert, i senc-er del munt n0stre?
Roja és ta sang, roja la barretina;
blanca la cofa i bla.nc és nostre cor;~
Abraceu-va~, fadrí, fadri1u,
4ue ad es la t~rra de l'a¡.nor,
de l'alegria j l'abundor!
Salut, valís de Canigó,
cendrosos olius, pïaties so 'eiades,
replàs verdosencs, hortes regalades,
xupant la {rescó
de les fonts gelades,
hortolà valent i iranc,
pastorel Ieta enyorada,
Salut, Rosselló, el més ric branc
de la catalana- brancada!
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BALL
Qulflats sobre el pre;:;tat ge, en un recó de p la ça,
els je¡lars Ceretencs h a n ob ert el sarau;
totl1om s'hi arrotlla i al mig, el jo ven!', sempre en caça
e'apreta, tot ditxói d~ la sort 4ue li escau.
Com da.llsarà· la més p rim eta,
amb un punteig; d'allò encertat!
Aleta a e squerra i blinc a dreta,

ahi

p~u-peu,

tre sc?. cameta,

que el ball va s'arrencant, alegre i pimparrat!

I ja, en i'esparveraàa clica ,
els parells, boi embarbostits
d'amor, de t erra, i de musica,
demés la pols que els embolica,
s'enventen, en voltant, l'un a l'altre anynrpits.
De campànul es volaud eres
s'arremolina el giravolt
i amb alimàries; fal agueres
parpallolegen, més lleugeres,
,al braç del joye, a la rodona, en lluit vol.
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En t ortollig·a't guimbera,
a Ia fai aill,q baldera;
l'esparde nya ha d e saltar
a la senyal del jog la r;

i per fê espe lli una rosa
a la ga !ta més hermosa,
t'ha~ d'enllestir, fadriuet,
que ballen e! ramellet.

El cornet ta rat·l are ja ,
el trorubó
retruny de bo,
la p rima q ue berloqueja,
plor;: i riu,
i el sJennrs,
tan burlaners com· sol)ors,
en solfa, com l'esca rneixen, i amb quin briu!
Corriu al Barri, nine.tes,
corriu-hf r
La cobl·a vos fa anaiguetes;
fareu ballar d e puntetes
le graneta amb el p <~dT í.
El sol e ncén la placet-a
d'un clar p o lsim dansarí;
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serà al mig, ba li de floretes
í a i'entorn n'és 'uñ jardí,
salta fadrí!
s'eixampl~ i es desplega en esplai,
o, més espompit, rellisl(la,
emmenucat, per l'espai.

El ritme

Per un ai
la pri111a guisca,

mê'l tenor, a contre-peu,
I a re.nya arreu; .
un oboe segon s'ar~isca
a espicassar menudet
!a cadència del cuplt!t;
l'aguda remingolada
pel flaviol esgra 11ada,
saltirona a caballet
d.el truc sec del tabalet
i. la nota més alta esclata, enfaranada,
amb uu últim refilet
en. desmai...
Ala, mainada,
qne és ara O· mail
Un ram de margaridetes,
amb la cofa de gairell,
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cotilió al vent,
cada minyó enlaira i sostén;
i l'aleteig de les manetes
mou un vol de blanques cercetes
damunt d'un cirerer vermell.

Ajuntats, aquí aquí, mà p ·r mà, a la rodona

engarlanden el ball d'una blanca corona,
idíl·Iíca sardana en l'atzur volejant;
i lès velles,
a prop d'ell es,
ai! Déu· meu, com van xerrant!
-J

)

I

Balla que balla,
saca de palla,

saça de 1.1 lom,
el més petit
com un càbrit,
fa un rodolorn.
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ESTIUENCA

r

Vora voreta el corriol
ire m a collir la ginesta,
floretes d'or i ra:ns de sol.
A qui l'encer ta , a qui la lles ta,
p er l'oferi a la seva amor
en ramellets de sol i d'or.

Qui ~.a cantarà l'albada d'estiu
brunzen ta de vida en l'ardent besada
del clar llavi encès de l <l soleiada?
P l:! ls marges la llum alet eja i riu
i glateix la terra eu l'a mpla-abraçàda.
Una sirena
a l'horitzó
de rossa trena
enjoiarà l'alba serena
amb un petó.
N'és de blau el cel aquest dematí!
Ginesta florida en les mans flameji:l;
atih.i afegirem la rosella aqueixa
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ï lligare111 tot amb el jonc n1és fi
perlejat dels plors que l'aiguatge hi deixa.
Pastors cal al alls, amb aqueixes flors
· de vermell cascall i de ginestera,
qui~ aneu a florir d'allà de l'Albera?
Anem a florir les nos tres dolors
amb els dos colors de nostra bandera.
Una sirena
a l'horitzó
de r~ssa trena
enjoiarà l'ïlba serena
amb un petó.
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ELS MANLLEVATS
e Març

marseja ... •

Buf de tramontana,
pluja al revessill
se topen de gana ...
Llisca dru e-n les. Lloses _
un fresc escampill
de llu.ï_ssors roses.
La cana I rebufa
i el clavegueró
de ras s'empatufa.

Retruca i borbolla

l'aigua, en la grogo
del fang en xipolla
i xisclen mollanes
mil rajolin_e tes
llarg de les ventanes. -

D'un brusc espetec
eliÍam escoixeta _
la soca a l'en-sec.

Si s'ei fil agarç--a
aquell esbrolla-nc .
serà calamarça;
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i s'esterrufan1,
en fentxa perotes
les o'-lues se'n van.
Polseu les gotert-s
als guinys dels pallers
~eguès ploraneres.
Sense compliment,
el tell fa polsina
de grat'lets d'argent.

test, que degotína,
balcó regalent,
llisa cascarina ...
I, com la granada
s'espassa amb la fina
amb una ventada!
Un s:ol aganyit
guinya i fa enaÏgueta
al cloquê enlluït.

I cada caseta
ja seca apul i t

sa éaputxa neta~
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QUE JOGAREM?

Trenta, quaranta,
la mare gargallanta,
un capdell de fil.
Mil!
A què jogarem, 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

Cí'tlc~ts

curtetes,

d'6spases de fusta i d'amagatalls,
ja escarnint la guerra i ses malifetes
tirant ballesta su'ls muixalls!
Era escarbellat d'un nya~co l'escaibre ....
Ara és nostre cor que els· Ciiols han nafrat
i dels qu:'ltre corns, qui avui cerca l'aibre
és nostre esprit escalivat.

1!.1 de&tí, jogan ta pilota boja,
castiga l'espiga i deixa el sanill
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i de nos tres cors ne fa un joc de tòto 1 s
a la m ercè d' un ~Sc él m pi l l.

Quan hi havi a fr tli t¡:¡ , a l a prim avera,
del groc albercoc treien ·el pinyol,
el rri tis punx ut re b o¡ i:1 a l'era
macan t i'or fi d e l p !ii. ni ol .

Veni a l'estiu i es cab el i0!l <H.I a
la capsa dl:l urad a alç ava el seu fus;
ross r.t cab t:t llera e m fun~ escarl!p ildr.
t'·enduies nostre goi g il· lús!
Qui u te :o ps era aquel i d 'e i ma jo gan t- ra
quan, a l entra a estudi, 'al més fredolic
i plorós d'oct ubre, la lli çó m estra era
l'espedr ~·g a d a o la clic-c lic!
Desfeia l'hivern sa capa nevada 1
l'e sclop capciner ba.dava als pials;
mustós de pa dóu i de mel ge b rad a,
Nadal ~ smolav a el s queix t~ ls.

Un re picadís ascl a t dc c lique tef.
retrucava ferm un ru stic compàs
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i el saltironeig de !es figuere1es
d'un foll delit rit tHava el pas ...

Quin .temps

~::ra

aquell que toruarà pas!

Trenta, quaranta,
qui can ta el-mal espèlnta,
s'és trencat el fil .•.
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ALBADA
Oorm, ni:1a estimrlda,
bressad;.; en l'obli i ;
!a lluua argent és! d a

per tu vetll a a11it;
quan el cel clare ¡,>,f
pei· ma rina i !là
l'alba els horts festegi,
te desp ertarà

dels somnis d'am nr
la cançó bonica
que de mica en mica
ens brolla del cor,
Ia cançó bonica
dels somnis d'amor.
Si el t~u cor somia
un jave aixerit,
fresc la uit i el àia
c~m un· ram flo-rit,
sem tots aquí, aimia,
mirant l'infinit
·i quan vinga el dia,
pel balcó espanyit,

llençaràs Ia flor
al qui n1é s t'a grada
i de ta mirada
a tot s ! a dolçor
Hl 4u i mé s t'agrad a

ll ençaràs la flor.
De t'ampla

mir<~nda

la nina, al llinda,
una port:\ allanda,
bon dia nos el!! .
Ella 110 dormia,
mentres bo i cantant

cadascú espia tia
son festeig galant:.
I un bes perfumat
a cada un donava ...
Adeu qui pensava
sol n'~sse' estimat!
A cada un donava
un bes p~rfumat!
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FLOR DE CASA

Joliu breçol sota lledons,
ciureda on la font regalima,
he retrobat la blanor íntima
de mon infància a vostres fonts.
Aquí lta revist ia 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,
la randa endevinada,
on s'encurvarà immaculada
la gràcia pura de l'enllaç.
~tota

I com somreia caminant,

a mon esperit desplegava
un horitzó d'il·Iusió blava
dels més bonics records d'infant.
No sé qui més hauré admirat
del poble o de sa flor galana
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puix, en sa frescor jovençana,
son e~·cant viu renovellat.

Joli\l breçol del meu Ceret,
mentru la vida lluny m'atura.
mos pensaments a ta fa~t pura
tornen la nit, apulidet:
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 •orent,
oferint ls besos del vent
ton perfil d'argila emmotllada;
i em sembla, dins ma solitut,
reviure en tu cada hora morta ...
He vist riure ma joventut
de blanc mudada sus la porta.

S5

SANTJOANENCA
Pel juny delitós
Sant joan fa via;
ne veu una flor
tota galania;
-Ai! no'm deixeu, no,
que em corsecaria;
ai'm colliu, amb vós
al Cel aniria.
Collida la flar,
desfà en guspires,

¡e

i són focs i focs

per la rodalia ...
Sant joan té d'amor
l'ànima ferida,
i un estel, i do5i,
dos estels més brillen .

*
!.n la nit ardent
de les flors de flama,
així canta el vent;
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Un vot. qui el farà
mirant l'estelada,
ja l'assolirà.
Guaitant els estels
de vostra mirada,
he manat al cel...
I ha b~¡ut mon ànima
tota la claror
de dos ulls de llama,
estets de l'amor
en la' nit ardent.

37

FIRAL
Alè d'herba i de garrofa,
l'aire e n terbolí remou
El firal, mudat de nou,
ha sallit de la p llofa.
El tall-tall d e les tisores
del calet enfaranat
engitana per estenes
el reclam d'un esquilat: '
«Els dos ulls dues llanternes
i cada cama un pilar!•
Prenen la gent per lluernes
o llanuts a t0squirar .
Dels forasters, la bolorda
de tot ban fa taparossa;
qui xucla bona Mallorca,
qui de confits s ' engan~s&íl.
Trenes blanquas dels forcs d'all,
vinós rosari de ceba,
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esgranen, firal avall,
llurs pilots que fan caplleva.
Alè à'herba i de garrofa,
l'aire e n 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 pelsím de quisses.
gent menant tibola
i gent que espapisssa.
Cua escalivada
de por que'l so·u tindi,

rosa porcellada
morreja blat-indi.
Agra fuetada
en el vent claqueja:
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la mula enflocada
d'espant galopeja.
Blusa bla va escolta
el berret de copa:
aqueix fa la sopa.
l'altre la tteu tota.
Al firal plou duros
cada any, més i més;
tant com h~ haurà-burros
hi haurà cavallera.
~rri, martí! tira,
Que això va tot sol!
I la terra gira,
a la llum del sol.
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SOTA DEL PONT DE CERET
.S ota del vell pont de Ceret,
una mala aranya ef!lbruixada,
quan les nines molien bugada
sol embrutir tot lo que és net;
i cada cop de batedó
marca el compàs d'una llenguada ...
Hou¡ s' emmas cara en fe-nt bugada,
visca l'aranya i l'aranyó!
Sodrillant l'escumirallo,
l'aigua espolsa sa cançó;
un rich-rfch, que s'hi emmiralla,
fa el contre de tra5cantó;
i un grapau, bo.ig d'alegria
d'oi'l rall a fftr michs-machs,
a l'aranya diu bon dia,
en afinant els seug coachs.

Xiu, pan,-9<Üu, pan,~xiu, pan-pan!
l'aranya balla la gavota,
filant maldais i xiu, pan-pan!
COIJl se deslliguen la llengota
Ies nines del Ceret galant,
boi picant roba i repicant.
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El nas li serveix de puntal
a la Ua dels Tints, pg·breta,
i li forada lajca..reta
quan se la posa, al Carnaval.
Estnma un còs prim com un tel,
la moseqya de Nogareda;
para una estragina de seda
als moscatins que cerquen mel.
Dels m'ilsquits, l.a xafardana
s'espavila p-el canyer;
un lluert té repatanei
de capgirells su'l gra ver,
la parpallola atrevida
fes te ja un 11 iri es pom pit
i en el foc d'una premida
li roba el pòls d'or del pit.
Xiu, pari,-xiu, pan,-xiu pan, pan!
l'aranya-balla la gavota,
. -·· :;._-:..:...: "",
filant n1aldats i xiu, pan-Ï>l !. ·_: com se desll~gi.len la lleng.Òta
1es nines del Ceret galant~ 1í . · .•. .
~
boi picant roba i repican'( '_;

> _'

-
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~

42 '

Ili
P~r

acabar nostra cançó,
vos direm que l'aranya és morta;
cap Ceretenca ara no porta
tan llarg ni punxut el fissó,
i si en les blaves nits d'istiu,
fan rall encara, a la serena.
·et fil d'aranya que'ls-e mena
és pas més lo de sota el riu.
Això és com de la granyota
que sonava el flaviol ·
o bé el conte d'En Jepota
o les banyes del Cargòl;
i per fer com En Ventura,
l'esquellí nos èal sonar,
que ja fa temps que això aura
i que és hora è'acabar;
Xiu, pa11-xiu pan,- xiu, pan-pau!
l'aranya balla la gavota
filant maldats, i xiu, pau-pan!
per nos desllí1ar la llengota,
ninetes del Ceret galaRt,
matem l'aranya tot cantant.

TAULA
Pròleg
Al meu fillet
Fa sol i plou
L'àvía
Rossell() .
Ball .
Estiuenca.
Els manllevats.
A quê jogarem?
Albada
Flor de casa
Santjoanenca
Firal.
Sota del Pont de Ceret
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DIRIGIDA PER TOMÀS GARCÉS

Cada setmana sortirà un volum de 64 pàgines.
pròle~ c¡;ítico-bibliogràfic

la tria anirà precedida d'un

Volums publicats:
Carles Soldevila, M. Morera i Galícià, Trinitat
Catasús, Gabriel Al omar, LI. Bertran i Pijoan,
Ferran Soldevila, Josep Lleomut1 Joan Arús
Joaquim Folg.u era i Carles Grandó.
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