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LA MARE .. TERRA
L'home, com sifós orfe, segueix sa obscura vía,
entretenint-se amb ww o altra afició.
En busca de sa mare, de mairastra camb[a,
a mida que s'envola sa jove ilusió.
Tantost l'Amor li canta dintre l pit l"alegría,
l'Amor traeix i s torna lot desolació.
Pr(J l frèvol desespero nova mairastra tr[a ;
ja tot el ser li enlaira la folla Ambició.
L'acontentaras, lucre? - No; que enjastiga prompte
lo apilotar riqueses, quan prLja massa el compte.
Aleshores, tu, Ciencia prometedora, vens.
Més ta fé superbiosa també se deseossola.
Res queda ... I, solitari, quan l'home s desconsola,
la Mare a cau d'orella - << Fill meu, ací me tens f n

ÍNTIMES

L'ARBRE BORRONA

Morta diuhen qu'es,
mes jo la crech viva.
(V.

BALAGUER.)

La milenaria soca semblava casí morta.
No la podia cap ver Rossellonés
contemplar erta, escapçada, colltorta,
sense que l cor de funda rancor se li emplenés.
A fè, sí, que trist n'era, veure-la palplantada,
Lots brancs a Lerra secats, el fust contret,
nut, séns corona; i, sobretot, voltada
d'arbredes fent ufana ça i enllà, en tot endret.
i Quin dol ! A grops, la vida pels voltants s'espandía,

sempre eixamplant-se nous rumbos de verdor ;
i entretant l'arbre revellit s'arrudía,
de jorn en jorn més ètic, que fins dava fredor.
perquè en la selva s
.Deien¡ si: no- téAitalllenyota,
rama per dui· un pobre niu,
<<

ni fa prou ombra per un relleix de feixa ! »
I 1 rotllo se l mirava amb reüll compassiu.

deixa~
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L 1ARBRE BORRONA

Trefugía aleshores, dins les frondes veïnes
sentint alegres cansons taratlejar,
soroll .d'aletes, esclafits de renyines,
veus estona mesclades en íntim festejar.
A pler, la Primavera cap al zenit. pujava;
fulles lluentes ; ram fresc, d'aucells poblat;
tot revivía, fruïa o desitjava.
I l tronc, solet, quedava esmortit, desolat,
¡ Maleït llenyataire, el que, un díe de gola,
quitllat s'hi havía, i en un vaivé valent
de destral, talla que tall', vola que vola
branca de dreta i esquerra, li escapçà bo i dolent!

Ni llastimosa fulla va restar-li dessobre.
¡ Quin degall d'arbre, antany honor del bosc!
Més que destroça, fou la poda mala obra ;
cuidà errar-se en son càlcul l'home de gènit tosc.
No sen faltà una unceta que 1 flux de viva saba
de l'arrel última, raig a raig, s'esbravés,
i que, en la plaça de soca altiva i brava,
tornat el llenyataire, tronc bo pel foc trobés.
Més no t tocava encara donar caliu i cendra;
quan més guinyaven ta caiguda, oh arbre vell,
altra bravada de vida te va encendre,
i de ta pell mi~-secÇt traucà borró novell.
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Tot l'entorn, estranyada, la selva te llurcava:
- u Ja no és més hora; no li servirà a re.
Per poc que broti, la vigor se li acaba.
Es istiu de vellura això, l'etsurç darrê. >> •
i Mals profetes ! La saba munta més i més recte.

Ja 1 tronc allarga calques ramellets vius.
Ara l'arbreda li porta cert respecte;
els aucells conjuminen per repenjar-hf ls nius.
Més durà sa dormida, més ha de creixer prompte.
L'hom, quan desperta-s, els braços fa cruixir.
Així s'estira l'arbre i esclata. Feu bé compte,
quines branques tant sanes de sa forca fa eixir !
Res de corcat. Paràssites plantes pus no l'estrenyen .
Sa pell és llisa, desquamada de nou.
Grillen ses fulles una a una i empenyen
per sàller del brot tendre, com el pollet de l'ou .
Ja que tardana, ha d'ésser curta sa primavera.
Però, amb la força que en ses entranyes bull,
desde l'erm rònec fins la grassa ribera
cal que cobreixi llegues la rama, en un cluc d'ull.
Ja alguna toia guapa son brancatge picalla.
La gent sorpresa : - << Ai ! - diuen - quina flor !
No és com les altres. Té tirat d'antigalla. »
Flor d'herbê això? Mireu-la! No sentiu quina olor?

L 1ARBRE BORRONA
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Són flors de l'Arbre nostre, de l'Arbre que ns abriga.
I
Vell i tot, prompte ses gales tornaran.
Ai ! Florit veu re-t, noble Arbre, com ens triga!
I quins clams de triumfe quan les flors granaran I. ..

ALS MEUS . VELLS

Besavis meus que sota els xiprers del vilatge
mesclàveu vostres ossos ans que f ós jo nascut,
granets que me breçàreu, deu-me vostre cora:tge
per que visqui com heu viscut.
No tinc vostres imatges; car les cares colrades
no ls plau emmirallar -se en retrats de pintor.
Prò no són vostres vides del record esborrades ;
i n vull ésser imitador.
Autors de ma niçaga, pagès ric, bracer pobre,
an aqueix pam de terra l'heu estimat a mort.
Riberal i Garriga, són els dos la vostra obra ;
de boscos, d'erms, n'heu fet un hort.
Açí és el camp d'auserda qu'un dels meus vells dallava,
riz, raz, plegant l'esquena, en ún ritmic balanç;
ací la colamina qu'un altre escocellava ,
sempre amorrat o tirant plans.

ALS MEUS VELLS

Mentre que ls senyors Comtes i Ducs sc feien guerra,
que ls rics se passejaven a lloure, ell, ferm com roc,
desde 1 cant del gall, cava que cavaras la terra,
fins que 1 sol se posés a joc.
Mon avi Pau, els braços troçats a ran d'aixella,
amb una vispa crua, quan picava ls olius,
« Q~'és rude 1»hom se pensava. I, amb l'esteva i la rella,
quan sen pujavapels cotius,
llaurant un troç de vinya al forcat, quin goig feia !
Unes regues més dretes 1- (e Xà ! ... Abiò !... »Quin ull!
El'a boer de mena. Poc que ningú sen reia,
per tant que n tirés, ell, orgull.
Vas morir jove, pare de ma estimada mare,
deixant ta trista viuda soleta amb sos afanys ...
I( Mimeta »els néts li déiem. La veig, la veig encara,
i és morta fa més de lrenta anys.
Prop del foc arrupida tot el sant díe estava,
cap baix i fredeluca, sempre en vestits de dol;
no tenía alegría, ni cap daler; semblava
que no lluïs per ella l sol.
Emperò tant boneta pels néts 1 Ens l'estimàvem
per so!l bonics ulls blaus, pel seu parlar tant mans.
Ben aprop de sa falda, manyacs, ens arrimàvem,
buscant la blanor de ses mans ...

AtS MEUS VELLS
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També l'he coneguda pocs anys de ma infantesa,
la graneta Agostina, de la casa pairal.
Menuda igual que nina, era mólt viva i entesa ...
Bona avia, te sento al cortal
que dónes menja i beure al porc i a les gallines;
en un ban la ferrada, en l'altra l pallaçó.
Quin tràfec! Poc t'agrada xerrar amb les veïnes
que pertot planten llur fiçó!
De feina ves si n manques! Ja l'escala remuntes
poc a poc, que rocegues tirolls a plé braçat.
Aquí estas, i te miro .. No duus cofa de puntes,
collar, ni roba de brocat.
Portes una tupina picadeta de mosques ;
damunt ton pit s'encreuen els caps d'un mocador;
has lles tat per faldilles sarguill de colors fosques ...
I demà, a la missa major
iras amb la caputxa que t farà barbacana
sus la cara pansida i t baixarà a mig cos.
Així clous a l'iglesia ta penosa setmana ;
pregar a Deu és ton repós.
Ja ni tant sols hi pens2s, que al bell fons de l:armari
hi han flandres antigues, penjants ~ xale-tapí,
roba nuvial. A missa! que cantors i vicari
avui repiquen lo llatí...
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ALS MEUS VEJ..LS

Valenta i santa dòna! Bé te va plorar l'avi!
Per la casa rodava, desmemoriat, corprès,
ferit ... Pobre avi Toni!. .. Era aqueix un ver savi,
i no sabía ]a crüès.

/

Una vegada, a estudi, me va ensenyar sa ciencia:
traient braument conversa amb ~octe professà,
contestà a tot amb dita, reproverbi o senLencia,
com si haguera après la lliçó.
Havía fet viatges, quan els firals seguia
per co.rp.prar bous o fedes, lluny, al païs gabalx.
De tornada, marxava tant de nit com de cHe,
per poc que fes de lluna un raig.
Tenint bona fiHada, menava grossa arrenda,
i ls quatre hereus s'hi feien a qui més de valent.
Arri! Treball i Lraça! Se va eixamplar l'hisenda.
El Bo reïx com el Dolent.
L'avi passà ls vuitanta, arrelat com una eura.
Cap blanc, cara morena, en l'ull un franc somrís,
sobre un bastó afermada la mà, solia seure
de la plaça sus del pedriç.
Dos o tres vellets eren, que tota la diada
aquí quiets rumiaven, ara a l'ombra, ara al sol,
discutint si ha de ploure, o si tindrem roada,
o si s veu ja calque verol...

ALS !\lEUS VElLLS
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Cares amigues, de una a una us haveu foses.
Ja no és més per vosaltres que toca l campanar
les hores ... D'aprop nostre fugen la gent, les coses ...
Lo qu'hem ai mat no ha de tornar ! ...
Ai l Tristos de nosaltres si en car deixem la terral
Del cor al esfullar-se la flor arreu-arreu,
ens ve un neguit tant fundo, com a l'hom que s desterra;
la vida apar calcom séns preu ...
¡ Tornem, llestos, tornem a l'escola dels avis l
Fills de la mare-terra, ells visqueren tranquils,
amb un xic d'alegria no fent cas dels agravis,
presant un sou com cents i mils.

i Prenem de grat la tasca tal com ens ha escaiguda l
i Mirem el sol que brilla, séns pensar qu'hi hagi llamp!

Gojosa o trista, sigui cada hora benvinguda l '
¡ De cap a cap llaurem el camp!. ..
Besavis meus, que sota 'ls xiprers del vilatge
mesclàveu vostres ossos ans que fós jo nascut,
granets que me breçàreu, deu-me vostre coratge
per que -visqui com heu viscut.

-

FILIAL

Amor de fill, encens mil llumenetes
dins l'ull i sobre la faç del nin bufó,
quan d'un pit ferm va buscant l'escalfà,
fent-li manyagues amb ses grasses manetes.
Amor de fill, dónes gust per l'estudi,
pels llibres àrduus que als xics formen el seny;
fibló d'orgull que sempre avant empeny,
cuides que l'atxa del saber mai s'atudi.
Amor de fill, ets tu que ns enardeixes
al mig dels fàstics, entrebancs, disbarats;
si a cada pl:J.S trobem llaços parats,
per podei· rompre-ls mai sense força ns deixes.
Amor de fill, arrel pregona i ampla
del cor de l'home I Flors, rams caiguts al sol,
sempre rènaix l'arbre; de son cossol
brolla la saba, i l fullatge s'eixampla.

FILIAL

i Oh l'amor meu per la velleta mare
tota dolcesa!. .. Fugen mos anys a vols,
duhent-se-ho tot, alegries i dols,
en negre núvol on mon ull trist s'amara.

Tu m quedes sol i m tens l'ànima calda,
acocolada, que l fret no li pot res ;
per tu guardat, m'estic com dins son breç
criatureta, com xiquet a la falda.
1 Oh amor senzill, porta-m visions pures,
fresques, infàntils 1 Car mon co.r és mig-sec ;
l'esprit m'impera; ara mateix no crec
a res 1 Donchs cura-m, amor que tot ho cures !
1 I tu l més brau dels homes, oh l meu pare,
que esperes l'últim descans per descansar I
Ton feble fill no vol més que alcançar
eix alt exemple que d'ull fervent repara.
Ai I No he pogut a la terra materna,
com tu, lligar-me ; però, boi desterrat,
al dolç païs nadiu resto aferrat
pel moll de l'ànima, per u.na amor eterna.
Vells pare i mare aimats, ací ma pensa,
mon sentit d'home, somnis, anhels, braó,
plegats us duc ; no vull altre llaó
qu'un somrís vostre, ni cap més recompensa.

i9

TU

Ne fou ma primera joventut fugida
matí de canturies pel fullatge verd ;
estava la senda ça i lla espargida
d'ilusió flairosa, d'ilusió florida ;
més sobre ma testa el cel era incert.
Vers la llunya volta ma pobra mà balba
tantost e~a atreta pel tendre color
matiçat de rosa, d'atzur i de malva;
tantost trefugía, quan a Landa d'alba
l'èter s'esquinxava en raigs de calor,
llamps d'apoteosi que tot ho emplenaven
de fulgors d'incendi, de vergues de foc,
i que m'escalfaven i m'enlluernaven.
Però ls espais prompte calmosos 1ornaven
i mon cor .se feia tant ert com el roc.

TU

Oh passions efímeres, en ma ànima jove
tot just si deixàreu rastre de llucets.
El balbuceig fóreu p'una parla nova,
o els ensaigs duptosos de ninet que prova,
una mà aguantant-l o, de fer tres passets.
Tu llavors vingueres, oh ma esposa tendra,
i l sol de ma vida radiós s'alçà ;
sa escalfor dessobre mon cor se va estendre,
de tots somnis altres fent-ne freda cendra
que dos bufets d'aire basten a espolsà.
AqueÜlleva nt, xica, que encisats us deixa,
perquè doncs ne diuen la lluna de mel il
De son sí la lluna claror no fa neixe;
més nostra amor doble ci:ià en si mateixa,
com el sol, la flama que ilumina el cel...
Ha passat, ma dolça, eixa aurora beUa.
El gloriós astre, sempre amunt pujant,
a cada hora treia resplandor novella.
Sí, ne fou de veres rara mera vella
que cap floc de núvol l'anés ombrejant.
Es que recobrava nostra amor fecunda
vida i fortalesa en cada nou fill; ·
en més espellía, més i més profunda
l'amor se tornava, imatge que abunda
i se multiplica d'un un altre espill.

a
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TU

Ha passat mig-díe; ja prompte s decanta
nostra passió vella cap al ponent trist.
Se li és envolada l'ilusió que encanta;
més en fills se mira, i amb ells riu i canta,
per la mà guiant-los vers l'Eden qu'hem vist.
Vingui la vellesa! D'encaixada forta
lligats nostres ;braços, oblidem el temps,
en l'etern afecte que abdós ens con forta,
rams d'un mateix arbre que, la saba morta,
s'escon;en a l'hora i cauen ensemps.

I

DEL PARE

; Escolteu, fillets I No serà cap arenga,
ni sermó; teniu el seny massa novell.
Però ja sou grans tots quatre. A mil cabell
me griseja. Ans d'ésser vell
i que se m torni espessa la llenga,
us vull parlar seriós. Pleguem els jocs !
¡ Arrima-t, la caga-niu, ma Paulineta,
la del cap sempre adornat de flocs I
Apa! sobre l genoll! Dó-m la maneta!
I tu també, la moreneta,
mal foceró de Zizí,
tant acaricianta .i petonera,
i que ja sabs tant finament cusi,
i fins fer brodats de tota manera,
damunt l'altre genoll munta a cavall,
i deixa-m la barba en pau! .. . Doncs, filles, el treball. ..
Anem, iretges, acabeu de riure I. .. .
El treball-és en aquest món tot lo v.iure.
No s diu que no s'ha de cantar, córrer i ballar;
més~ quan n'és a propòsit, cal treballar.
L'instrucció és lo que més fa freitura.
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A set anys i pic, Paulina, no ets una criatura.
Si vols que t portin mirament
corn a una doneta, primerament
acontenta la mestressa.
Quan reses, no vagis de pressa-pressa,
corn si allà t'esperés el tren.
Pensa, rumia, i sobretot comprén!
Prou sé que no és poca faena
lo estudiar llibres de toLa mena:
l'historia de tal o tal rei
que no més rodar món fou sa llei
i que tot l'any eea en guerra ;
i la geogràfia de tota la terra,
vi l es~ montanyes, mars, llacs i rius
que mai està bé com ho escrius ;
i, pitj or que tot, la gramàtica;
eixa sí, que no t'és mica simpàtica;
això de plural, verb, compliment, proposició
no Le da gens d'afició.
Vaia ~ No t descoratgis per tant p9queLa cosa!
Tot, amb el temps, agrada, si volel' s'hi posa.
Cap llibre mereix desdeny.
Més en tot treball se necessita seny;
i en els jocs també; seny i mida.
Tu, al treball, ja l'amidades just,
mentre que ls jocs, que t donen tant de gusL,
duressen tota la vida·.. :
Per tu par lo també, Jordi, el cap de paÍ·dals,
que, boi çorrent! te rebats per to~s roda ls!

DEL PARE

ells ulls encesos, la cara roja,
el cos amarat de suò,
lo mateix qu'una cosa boja.
Hereu de casa, és hora que t posis a la raó.
A la Zizí encara li toca fer la briba
i son paper de mal-estatjant;
però mira-la: guiscant, fugint, als arbres pujant,
mai, com tu, a perdre l'esma arriba.
Si li fa una companya entrebanc,
o que tropeci, no reb petac ni verdanc;
com els gats, cau de potes o rodola
com una bola ;
i vingui riure ... Això sí, riure a bell canyó.
Que solti l riure, sona minyó !
riu com una benaventurada;
mai pus se para la tirada;
la boca oberta d'un pam,
li cascalleja la gargamella.
I la Paulina, prompté, la cara 'Vermella,
de tot son poder li fa reclam ...
~ Qu'he dit, trist de mi P Ve-t-aqui les bogioles
que de l'una a l'altre se llencen riotes.
Déu meu ! no trigarà l botaç
a fer-se pas ...
¡ Arri, calleu! estimborlades, males closques I
No tindreu pus cap petó.
I hasta us ficaré al cantó,
dins la cambra, allà, a les fo8ques ...
O ; anem! Ja l'hem pactada, la pau,

25
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Però aparteu-vos, si us plau ;
que m'ompliu les galtes de saliva,
i tu, menuda, tens el nas et tot vormós ...
La Jana, sí, que no és com vosaltres esquiva
ni esbojarrada; al mig de crits i remos,
guarda l seu ;¡osat calmós ;
és la dona de seny, la mareta
que dintre la falda protectora apreta
la germaneta que venen de renyar.
Jana, puix ets la major i que ls anys i mesos
per tu han comptat doble, pots ensenyar
a tots ells de ser sempre sots mesos,
obedients, i estudioso·s, i tot.
Qui sab, filles? Potser no tindreu cap més dot
que la traça de les mans vostres.
· Si voleu trobar un marit
que us porti l dinar amb postres,
preneu gust a lo de casa, fins a les tasques més lletges;
la roba ben pedaçada; el cos sempre nèt.
Treball i salut fan fugir els metges.
Jordi, Jordi, aviat seras un minyonet.
j Agarra-t a l'estudi com un home!
Distraure-s, prou; més s'ha acabat la broma;
ara cal ser assíduu, seriós,
curiós
de tota ciencia, apendre a escriure
tant francès i inglès que català.
Qui més llengues sah, millor pot viure.
En aquest món mai s'h¡¡. de reculà;

DEL PARE

sempre endavant!... I Deu faci
que mai cap desgracia fatal
sobre nostra caseta passi,
que no n'hagis de ser, tot jove, el puntal k ..
Per preparar-se mai és massa d'hora.
Fillet, és cruel, mentre se plora,
lo haver de guanyar-se l pa bocí per bocí.
Doncs, manyac, pensa qu'un díe, ací,
soptadament hagis de respondre
de la sort de tes germanes, com a hereu.
Posa-t al treball arreu-arreu 1
i Que cap vespre el sol se vagi a pondre
séns que s'hagi marcat un progrès teu!
Treballa, fill ! Grat sía a Déu,
ja sabs si tens l'exemple del pare.
I ta bona mareta, repara
com s'afanya a cusir i sard
els esquinxos que us feu per lla i per cí. ..
¡ Escolta també, i escolteu, Paulina i Zizí,
la paraula de la germana,
quan, com a major, calcam us mana;
si us engega galtada o bofet,
preneu-ho per ben fet,
i no acabeu, per això, de ser amigues !...
Ala! Ja veig que teniu formigues
als peus i an· un rodal... Dos petons més ...
~ Fareu com dic, fillets il - Està promès.
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IN MEMORIAM
Al meu difunl oncle Vicens Be1·ga.

Descansa I Has arribat a cap de ta carrera
fart de sufrir,
però deixant a tots la gran lliçó darrera
del ben-morir.
Paisà nat de paisans, de jovent emprengueres
l'aspre camí ;
tall'havíen trescat els vells, tal, bon fill qu'eres,
el vas segui.
Has vist la terra rica un temps, denprop, ai l pobra ;
amb cor ferreny
sempre, entre camp i vinya, has portat en ta obra
el teu clar seny.
Al peu d'un campanar, tres vilatges, la vila
per horizont,
s'ha escorregut ta vida, any desprès any, tranquila,
com un~ font,

IN MEMORIAM
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Tant menuda remor eixa fonteta feia,
la veien pocs ;
més era una aiga pura, i 1 blau del cel hi reia
per entre ls rocs.
Gènit de l'avior, bella ànima senzilla
de ver paisà I
Llevor rara, que en l'eem del segle s'escampilla
per no brota !. ..
Eees d'un temps en que al pagès digna pagesa
feia costat,
temps dels rotllos entorn de la llar, ... i, estranyesa I
fadrí has restat.
Això fa que no més has comptat amb l'afecte
dels teus germans,
mai, una hora, t faltà ; ni, en ton poble, l respecte
,
de xics i grans.
Si l teu nom no s llegeix dels hèroes i savis
al llibre d'or,
què hi fa~ El record de l'hom, molt més que sobrelsllqvis,
val dintre l cor.
Segueixin els Sobercs marcant, fites de gloria,
el pas del temps ;
com ells, el més humil a l'humanal historia
obra a l'ensemps.
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Jo doncs que al teu capçal no estava, en l'hora trista
del llarg adeu,
c'a p al teu clot tant lluny giro plórosa vista
i rauca veu;
i, en símbol aeta ruda , i sana, i altiva vida,
amant nebot,
.poso entorn de ta faç, pel dolor amagrida ,
d'alzina un broi.
·Febrer 1910.
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INFANTIVOLES
Llar pairal; vacilanta llum.
Dins la quietut somorta que m'acocola,
com la flama que pels carmeller~ s'encargola
i prompte s desfila en fum,
mon esprit lluny lluny vers vosaltres s'envola,
dolces hores passades, i torneu a esbargi-m,
dolces hores, su 1 meu cor regalat ruixim ...

Mi-la, aquí prop, ma infantesa, que passa.
Pel carreró remor d'esclopets, cloc-cloc.
El nin sen torna, poc a poc,
balim-halam, de classe,
amb un gros fato, llibres i cartipaç ;
camina de goda, a pas.
Ara mateix ix de fer una correguda,
al sàller d'escola, ab 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 sès nines blaves celestials
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cap al fillet que descarrega son cartable
i se li tira aL coll: (( Mamà, sé una fable. ll
Ella ha posat sa feina dins del cistell ;
goludament la cara rodona
petoneja, i amb el palmell de la mà acarona
el ma gran tinet clatell.
Entra l pare. I, ans de sentar-se a taula ,
el nin els recita la seua faula,
tota, per cor, de cap a cap.
- (( Ara mireu com la sah ! n
Tant aviat son rès para,
ell que sen grimpa a xacamallà
sobre un genoll del pare :
- (( Menut, te farem avocat o capellà,
o glneral, o mestre.
Veiam. Qu'és lo que vols estre? ll
Ell pla! Son magí pueril ja és per quí enllà,
als aires del defora, pel campestre,
on sa alegría, esbadallada, de tot riu ...

Una diada de primavera encantada.
La gent de casa vora 1 riu
a mullegar cànem. Pel nin feina llestada I
La mare prou li diu :
- Tu que mai estas, fés a polit !
No t moguis de sus de la riba I ll
Oi 1 Sempre jogar amb terra o brancs de salit?
D'abaix puja una tentació ben viva:
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d'amagat, deixar-se anar fins avall del tuiregroc,
per hajar aquell bonic roc
que amb son brill l'encisa.
Jal té aquí, a tocar, a la punta dels dits.
Malhaja I Son peu su l mullader llisa;
s'estira dins l'aiga. Plors, crits.
Quan l'ovira, la roba enfangada i molla,
la mare : - « Quin ninaç! Me farà venir folla ! n
Li arrenca salopeta i calces, d'un arpat,
i l'ensaca, com un amareU de trufes,
dins una faldilla l'ocogant i tota de rufes.
Ell, un home, i tanl presumit, veure-s endrapat
dins una roba de dòna, que la paltriga!
D'arribar a casa com li triga!. ..

Un espeterrec de foc. -Ara som a la garriga.
Fa una fredoreta de janer,
un díc aixerit de rialla.
El pare, que sempre ha sigut matiner,
desde trenc d'alba treballa,
afanyat a podar, talla, retalla,
ací, allà. El nin, gansoner,
va i ve de cep a cep, xiula, canta,
trenca un brot de sarment,
cambía de joc a tot moment,
finalment
s'embolica dins de la manta,
la manta ampla, de fort burell,
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que ha d'abrigar generers durant una centuria,
i, mentre una cogordilla alça l vol de gairell,
boi llençant una curta canturia ,
nostre homenet s'ajau a terra de tot son troç,
estiradaç de sobines al redòs de la bardiça
d'un canyer que al ventijol lliça.
<1 M~re I Quin cel més gros I
D'un cap de mà a l'altra encara en sobra.
I que bonic! Sembla fet de nou ,
amb una fulla de vidre dessobre.
Si mireu sempre al matei~ rodal, és un pou
de deu mil Uegues fundo,
fundo, fundo, que fa rodà l cap.
I tu, manyoc de núvol va gamundo,
on vas? D'on venes? Ningú ho sah .
Broma lluminosa, broma blanca,
posaré l peu sobre ta palanca,
i resseguiré, traspassa que traspassaras,
el firmament ceruli tant ras.
Me meni on volguí ta marxa mistedosa
d'incansable caminador.
Potser m'espunyeixis l'Esdevenidor
per fuixar-:hi una mirada curiosa.
Seras bona cavalcadurl:). per mi il
Ai I No t fonguis soptadament,
deixant-me esmaperdut, a mig-camí,
en l'immensitat buida del firmament I
Queda-t bol va vagarosa i lleugera,
en lloc de congriar, mala missatgera ,
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un temporal prenyat de llamps,
cortina fúnebre que al díe entela,
sobre les vinyes i ls camps I
Siguis de ma vida guía i estela,
núvol joliu! Guarda-m mos sòmits d'infant,
hasta la posta del sol triunfant I n
I segueix el ninet, de sobines,
trascorrent allà amunt ala medes divines .....

Llar pairal, mascarada d'estetgí;
quan ton flam moridor treu una rara guspira,
a l'unissó de ta agonía, mon magí
vers un passat que s'esvaneix sospira.
Ditxós d'ell si és encara aconortat
amb calques bones h0res que l tern ps s'ha emportat!

Estones de vivificadores f~bres,
i quantes vegades -ilu,rninàreu les tenebres
de mes nits d'infant poruc
que en son llit compta de son cor cada truc I
La mare ha posat l'última carícia
sobre mon front mig-adormit.
Entre ls llençols blingat, arremit
a la calentoreta del germà,
¡ de quanta amoixadora delícia
mon pensament neulit emplenen
la clariaina i les remors que m venen
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traspuant de la porta allandada de la mamà!
Ves, ves lluint, escletxa de llum,
mentre mon seny estamordit rodola que rodola!
Brogit de passos intermitents, breçola, breçola
mon cosset que en el no-res s'endinza i consum !
Estampes beneitones, sus Les parets nudes,
vostres familiars cares menudes
s'eixamplaran, s'allargaran,
i en una gloria s'aixecaran,
tant aviat mes parpelles se el ucaran ...

Més aquesta nit no ha de ser tranquila.
- (( Alça-t, manyac I Cal parlir per la Vila. n
La Vila jl La Vila íl
Amb quin delit
botejo del llit!
Se sent per baix el papà que s'espavila,
el cavall que fa patr~c-patroc
sus l'empedrat de la parraguera.
De pressa mon pit bat : toc-toc.
¿ Se sah per un xiquet esperança més bella
que quan ha de sortir per veure món íl
Tres camades pel terme és qui sab on.
Però avui ens hi fem d'hora.
'
Boi estirant-me en un badall,
tras la foscor del defòra
miro per ml}.nt, per vall.
Tot ho ensopí una vara encisadora.
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Més allà amunt sembla unpratd'esparceta punt de dall,
on cada flor viu, riu, canta, ·
en un silenciós e immens chor
que m'omple 1 cor
de pau santa
i d'un goig sobrehumà...
Un sotrac de regadora m desencanta;
a la talera me tinc d'afermà.
Quin carrer més obscur I Es una cova
negra. Mal no hi hagués aquí la mamà !
M'apreto ben bé contra sa roba
i li busco la mà,
la maneta ruda i blana, i tant bona.
Fantasmes que en la foscuria pregona
us alceu, i apropeu, i passeu a pleret,
ombres llisant sus la paret,
què m voleu~ De cap a cap de l'esquena
me serpenteja una mena
d'esgarrifança de fred,
que, anc que minvada, m'acompanya
per la carretera ratllant dret la campanya.
Ara són vinyes ; ara horts ; ara un endret,
ara un mas de silueta estranya.
La llunyanía, la forma, tot enganya.
Hasta 1 temps passa prompte o lent,
segons que mon cervell rumía de valent,
o que m'entretinc a escoltar la roda que craqueja.
I aquest casal, full de paper nou
que a la celístia blanqueja!
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Ont som~ A Vil~nova? A Sant Esteve jl A Bou? ... (t)
Ja s veu un parpellejar d'alba.
Toc de campana. La mamà s signa, s recull,
i murmulla un<< Deu vos salve».
De repent, a un girant de ruta, és un batibull
de gent, de carruatges. El nostre s'atura.
Un home mudat, com si cerqués una conjuntura,
ens mira i remira ; tot mirat, se tira en detras.
El cavall ara rit,ma son pas
sobre un pont. Un cotxe corre que corre.
A baix, un camí d'aiga, anguilejant per la sorra,
les prim~tres clarors d'Orient reflecteix.
El pedriç del pont suaument resplandeix.
I la ciutat s'obre, encantada bauma
que m fa estremir fins a les arrels dels cabells ..
Aurora que tritlleja, i birbilleja, i embauma,
desvetllament del món i dels espais tant bells,
quins secrets revelaras a mos ulls novells jl
Has de ser mon camí de Sant-Jaume il
Mon seny d'infant serà prou madur
per apregonar, per compendre?
Mon cor d'infant, dèbil i tendre,
è serà prou ferreny per dur
son lot d'alegríes temps somiades,
son feix de tristeses desmasiades? ...
Aurora festiva, ai! tos esclafits
anys i _anys han retrunyit dins ma memoria,
ara repercudint, écos de gloria,
(t) Vilatges del riberal del 1\osseUó:
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mos goigs, pobre I ben esquifits,
ara dissonant en mos jorns arrufits.
¡ Rara ditxa per mi, si no s'esbrava,
ma radiosa admiració
d'obscur ninet, quan entrava,
per fer-hi potser llarga estació,
dins la ciutat sorollosa! .. .

Mentre vaig caminant per la vía orgullosa,
oh llar pairal, quin eutranyable pler
me sería lo seure-m, a mon voler,
a ta ramballada l Mon sòmit la necessita ·
per desplegar-se al ritme breçoler
del flam, quan, vispillejant, resuscita.
¡Torneu doncs de quan en quan a esbargi-m,
belles hores viscudes, .su 1 meu cor regalat ruixim !. ..

/1
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Per lluny que siguis, Pàtria, al cor, per cada fibra,
tan fortament t'agarres, que, no més tanco ls ulls,
vivent me tornes; sembla que tinc en mans un llibre
in miro d'un a un els fulls.
Sers estimats, velletes cares que ls anys arruguen ;
casa pairal on cada cantó Lé son record;
celler fresc; fosca establa, les besties que remuguen ;
la parraguera, i, tot prop, l'hort;
l'hort, la paret ronyosa, l'amanida figuera
de soca baixa i branques tocant casibé al sol,
i ls sarments secs en pila on, sent petit, haguera
passat hores com dins breçol;
els carrers ; regadores amplíssimes que negue])
tres moles d'aiga; dòna afanyada a rentar;
cavalls picant de potes ; carreters que reneguen ;
minyona que s sent a cantar ;
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la plaça i son rall d'homes, caps abrandats, veus clares,
pleidejant si ha de caure el Govern a la fí,
que ell ho costa que totes les coses van tant cares
i que se ven tant mal el ví...
Quadros que tantes voltes alegràreu ma vista,
reviviu ... Més és l'hora llusca que 1 sol se pon.
Munta un sò de campana, la veu trèmola i trista
· d'un gong que tusten qui sah on.

Nong-nong-nong, se plany el gong
de clam monòton i ronc ;
Loca que toca.
Ves a pregar, bonze groc,
menlres lluu en la llar el foc
i l gall s'ajoca.
Sole~ torno a ser ; què sol!
Ma ànima, trencat el vol,
cabuça i s tomba,
i, mateix que l batall fort
de l gong anunciés la mort,
sent fred de tomba .

Sóc com, a entrada de fosc,
un home que en obscur bosc
se desgarría .. ,
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Més un tritlleig argentí
m'arriba, com al matí
l'A ve María.
Les campanes del païs
enllumenen mon cel gris
amb sa armon:ía.
Tot dol, de cop, s'ha enfugit.
L'ànima m'ha resorgit,
au que s desnía.

I Soneu, 'neu sonant, brandades alegres!
Porteu-me ressons de ma joventut!
Feu tots endaurats mos somnis més negres
i què reviscoli mon ser abàtut !
Ting-tin-ting-tin-ting. -Es la campaneta
dant la bevinguda al nou-arribant, .
que, amb un vàgit breu, alça sa maneta
vers la vida fresca, vers el sol llevant.
Padrina, padrí, festívol seguici;
van a batejar; són uns vint-i-cinc.
Dins l'iglesia espera I recto amb desfici.
~~ ni:q riu i :plora . .- Ting-tin-ting-tin-ting.
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Nenga-neng a-neng. - << Casem la pubilla.
«Una boda així; se n'ha de parla.
« Vestida de seda irà nostra filla,
« amb roba de cua i ample farbalà.
« El no vi~ Lles tat : Casa apuntalada,
« pagesos honrats, terres de conreu,
<< diners. Un encert I Oi I Quina taulada
<< de companys dè gresca hem de ser, veureu l n
Boi calçant· se ls guants, tothom s'aparia,
i, com a l'escola els nins, reng per reng,

mentre un badoc tira una tontería,
a « dll sí n parteixen. - Nenga-nerig a-neng.
Nang-nang i nan-nang. -El tercer repica.
A vespres avui fan la gran funció.
Au I Fóra pecàt perdre-n ni una mica;
serà una bellesa la Benedicció.
Un nou missionista , a dalt de la trona,
fa vola l randat sobrepelliç blanc.
Això és predicar 1. .. L'orgue esclata i trona.
L'altar centelleja. - Nang-nang i nang-nang.
-Dong. Ai, ai I Dong-dpn g.- Sentiu~ Quin.a porta
l'Intrusa ha passat il ... Mut.s,' entorn del foc,
escoltem el vent glaçador, que us porta
per la xame.p.ell¡¡. el fú:pehre toc I·. ,
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Una flamarada i pus ... Una estona .. .
· s'esmicola i cau la brasa del tronc .. .
Acabat caliu ... La campana sona
un vol d'animeta. - Dong. Ai, ai I Dong dong.
Toca, ves tocant, gong de la pagoda I
Amb ton plany somort mon cor va a compas.
Tot se torna fosc, vespres, batèig, boda.
El cel de ma pensa n'és un mar dc glaç.

Ai sí! Sou no més tristes, oh folles o severes
veus de la pàtria absenta, clamant tant lluny de mi.
Què me dueu~ Imatges de belles primaveres.
I ara és desflorit mon camí!
Amb tot, fervent us crido, com a bones companyes
de desterro, campanes picant senzills acords.
Si mentida és la vida, tu sola no ns enganyes,
tristor tenaç dels vells rècords.
Per m a tardò ets joguina, com al nin ses patotes,
com a la fadrineta son pomet d'ilusions.
i Soneu doncs, oh campanes I Porteu-me a remolc totes
les tant volgudes visions !...

ANYORER
/

J jo podré reveure ... ~
(P. TALRICH.)
I

I

(

Com l'aucelle t deixa 1 niu i la branca
per buscar-s e 1 menjar qui sah aon,
així de tu, bell païs meu, mon cor s'arranc a
i men vaig, altra volta, a córrer món.
Per llí trobaré gent de tota mena,
nas camús, pell més negra que l pecat,
cara groga, cabells penjant en llarga trena
i sota la parpella ull mig-cluc at.
Sedes de tot color allí vesteixe n,
o van amb pellingo ts i nuts del pit;
pobres feiners o rics vagant, mai s'enllest eixen;
són de quieta sang·, senzills d'esprit .

.-À"---· Congenèrics i tot, se fan vergonya;

~ "

se giren amb desdeny els Fills del Cel
dels que porten el cap cenyit de negra monya
o que solen a ran tallar-se 1 pel.
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' Prou, prou m'han dit qu'eixa gent mels calia
estimar lo mateix que l meu germà.
A llurs 'mals, com a mal de pròxim condolía ;
més he guardat mon cor, dant-los la mà.
Que l meu cor l'he partit, dins mes entranyes
meitat pels fills i esposa, únic consol
del desterro, i meitat, dellà de les montanyes,
dellà dels mars, pels pares i l breçol.
M'han dit també, terra de meravelles,
que m series fraterna, i ho he cregut;
i m prens a poc a poc mes ilusions més belles,
mon cabell ros i casí la salut.
i Si t'he seguit de cap a cap, oh terra
mairastra! ... He corregut els teus estanys,
plans, comes, arrozals; ... i tot m'ha fet la guerra,
el sol, l'ombra del bosc; pertot paranys 1

Com, al temps esvanit, tant m'agradava
despertar-me del gall al cant primer,
¡quants cops he vist el sol eixir de la mar blava,
o he trepitjat l'aigatge matiner:
I

Quan el mig-díe ardent xafa la plana,
, que tot s'està somort, fulla i moixó,
m'he rocegat, rendit de destret i desgana,
del fàstic de la taula al tou silló.
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Dels ponents he fruït l'inoblidabl e
visió, quan fent marc a la fornal
del cel tota abrandada i fumosa, immudable
regna dels monts el perfil eternal.
He cercat el descans sots les palmeres,
i la fresca prop dels immensos rius;
més voregen tos flums perilloses bromeres,
i la serp sotal ram aguaita ls niu,_s.
M'atreía l borbolleig de les cascates,
me temptava I llençol del verd herbei.
L'insecte al pic mortal trasteja entre les mates;
dins la selva és el tigre l'únic rei.
M'era enemic l'aire que, en lloc de vida,
vessa als pulmons emmetzina t alè;
m'enganyav a tarp}:)é 1 raig d~aiga que convida
amb sa puresa i cristall mentidê.
Doncs, oh païs ingrat, si puc coneixe
una hora de repòs, fet el jornal,
e què m restarà de tu~--· Si un Déu benigne m deixa
viure vellet prop de la llar pairal,
Sobre ls genolls els néts me vindran:<< L'avi,
conteu-ns d'aquella gent tant-tant estranys !
Jo, pobre, ls ulls eixuts, séns tremoleig del llavi,
començaré mos desflorats refranys.
<<

n
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Prò, per lluny que sigueu, per més que duri
l'exili amarg, equhnai us ha oblidat~
Que s perllongui la vida, o qu'albell mig s'aturi,
no mors, record de la primera edat l

.

Sempre ets l'esquer d'esta trista vidaça,
poblet nadiu on somniem de tornar l
Sol, fas trobà un poc breu l'hora que llarga passa,
espero de reveure l patri campanar l l

GUST DE VIURE

Vim·any és la vida de muntades fatigoses.
.
L'home hi és poc amo de córrer o de parar.
Fins, esglaiat i feble, davant teu guaitar no goses,
i encara menos cap en darrera mirar.
V.ols evitar una arça, ton peu una flor palciga.
Cull-la doncs prompte, su lllosam boi tropeçant,
i cuita d'olorar-la, car en clyc d'ull se mustiga.
Pren flor o arça com t'acut; i ves passant I
Anima-t! Testa alçada, llurca la recta drecera
que al cim s'aplana. Prada de verd temptador
com mofleta catifa per suau descans t'espera ;
d'amunt s'eixampla panorama encantador.
Perxò al cap de tes cuites potser trobis foll miratge.
En eixa senda de tots volts sali engany nou.
Tranqúil no obstant camina l'home cenyit de coratge;
res ma-i l'estranya, rel disgus:t;a, rel conm,a.u.
4
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Emperò sort obscura I Sempre anar a les palpantes' !
Una mà t guia, te diran. Ai! D'ilusions
els tristos ulls se cansen. Ara mateix tantes tantes
se n'ha vist naixer i morir, de religions!
Cap acontenta l'home. Conjumina, prova i esborra.
Perquè és la vida? L'un respon: 11 Per treballa. 11
• Per gaudir- salta un altre. -Viva Deu I Deixem-ho corre In
Mentrestant signa cap al cel el capellà.
Qui esbrinarà l'enigma de nostra Naturalesa?
Prou s'hi atraveixen els sabents d'espriL subtil ;
més ix llur impotencia de jorn en jorn més palesa;
un pas que avancin, la fi recula de mil.
Si apar l'esforç aborta dins la nit que ns entorneja,
almenys no ns prengui la torpor oriental I
Soberc el seny ens queda. Millor l'home la maneja
eixa eina noble,
més comprèn la llei fatal.
El fitó poc importa; lo tot és que hom s'encamini.
Si s desgarrjen alguns, basta! van on van;
és tant immensurable com abscons nostre domini;
potser s'apleg-uin. anc que escampats de tot ban.
El juï ns da mestria sobre la passiva bruta
que no més pensa satisfer-se l païdor.
L'hom, per duptes que tingui, sah que recorre una ruta.
Boi matant l'hora, compta amb l'Esdevenidor.
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Aturat, de vegades, davant la timba esbadada,
seu i recolza-s dins les mans el suat front;
denprop un esguard gira vers la eternament vedada
vía seguida que s'endinza a l'horizont.
Ai, pobre! A la memoria son curt voler no comanda.
Si té tristeses, veu goigs vells alçar-se a vols;
i , si l cor se li xala, davant sa deria gormanda,
el camí ostenta no més professó de dols. ·
Sembla qu'un munt de farda pesadament sen rocega
per eixa costa de desgracies son peu las.
Tant aviat sen deslliura, la boira d'enfront l'encega.
Doncs de cap banda li .vé claror ni solaç.
L'afany per l'home és triple: ·del present l'urpa l'aferra;
per tant que volguí, cal rumiar lo Avenir;
prò lo que més l'aclapa sobre aquesta ingrata terra
és la reçaga de tot lo que ha vist finir.
Oh dels records imperi dolorós! Virtut amarga
igual com dolça I Tu soldes els mil grillons
de l'humana cadena, mentre s'allarga i s'allarg-a
al curs dels segles rodolant a tomballons.
De ta dura potencia ·pot tirar-sen vana gloria,
com que an-el pròxim així s sol sobrepujar.
Més, oh ànima sentida, d'aqueix pes de la memoria
quants cops voldríes tes espatlles alleujar!
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·No és menester t'ensenyin de les antigues histories;
ta vida propria ja te duu bastant record.
Per una trista vena de metall lluent, què escories
vas retrobant-hi, boi buscant demet lo mort I
¡ Perxà, com te l'estimas, eixa cerca tenebrosa,
puix: tant forceges per vèncer l'oblit etern!
Pobre Orfeu qui, en recapte de sa perduda amorosa,
la vida calda fuig pel glaçador Infern!

Es que és tant greu lo viure! Present i Futur, què rudes!
Entre sí ls homes van lluitant com llops amb llops,
feres encarniçades, al plany de la presa n1udes,
vampirs que xuclen la sang dè cadavre a glops.
Oi no I En sanLa pau deixa-m, realitat sanguinaria I
Vers en darrera, per més que m pateixi 1 cor,
fins, de l'ultima fundaria
vull fer volar ma pensa,
l goig com la rancor.
suri
memoria,
de ma
Si a copia d'anys la gorga de nostres dolors s'ensÒrra,
ne queda un rastre su l cor; més, grat sía aDéu,
l'esquifida alegría qu'hem fruït mai pus s'escorre;
per abeurar-nos hi tornem, com a una dèu;
a una dèt:I qu'és ben nostra, que sols per cadahú brolla.
Enéar que I líquid no embriagui com antany,
té puresa i frescura; tot just l'ànima s'hi molla,
prompte recobra sop bon tre'mp dins aqueix bany.
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Diguin doncs que la vida no mereix de ser viscuda !
Un pler no basta per fê oblidar mil fatigs ~
No tenim l'Esperança~ Sobretot, oi ! quina ajuda
en la pujada, recomptar records bonics!
Oh celestial memoria, nostres vides centupliques ;
a cada gènit adaptant tes visíons,
rosa pel tarambana,
negra pel trist, t'apliques
a ben complaure les variades passións.
Quan massa fundo nafren del Present les feridures,
com mà de mare sabs gorir-ho tot, d'un toc ;
l'inslinct infàntil formes,
el seny del jovent madures;
ets l'es perien cia que ns fas pujar poc a poc .
També, si a cops refrenes nostres rampells més indòmits,
allà mostrant-nos el temps depressa fugint,
perxò no ets gens dolenta:
tot t'ho perdonem, pels sòmits
que, a ta veu dolça, del passat mort van sorgint . .

QUADROS

ALBADA

A ta portà, estimada,
per cantar-te l'albada
he vingut dematí,
al veure obrir sa cella
del Pastorelll'estrella
i les ombres fugt
Dorm, reina I Si t desp~rtes,
per finestres obertes
volarà l somni bell.
Clou, clou bé ta parpella,
que encara s descapdella
l'encisador capdelll
Soc minyó de campanya,
cap llaút m'acompanya;
més gronxaré l teu sòn
amb ma veu més melosa,
com dideta gelosa,
al nin fent la non-non.
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A ta orella bonica,
aimador que mendica,
de parlar provaré :
diré l'amor, greu plaga
que ma vergonya amaga
al bell fons del meu sê.

Amb ta boca vermella,
com papalló amb poncella,
¡deixa l goig festejar!
Pro escolta, vida mía !. ..
Ai I L'hora passa, i l díe
ja s veu a clarejar .. ,

De tes galtetes roses,
de tes mas joguinoses
la blanor vull tastà,
besar ton front de lliri
i ta boca I. .. oh deliri !. ..
Aquí mon cel està.
Als teus ulls es suspesa
la meva ànima, presa
per cadeneta d'or;
te faré companyía
a,l'hora d'alegría:
i a l'hora de tristor.

ALBADA .

Tu seràs ma coloma,
de blanca i fina ploma;
seré jo I colomí
pertot seguint l'aimía,
i, quan ell s desvía,
ell no sah que mort..
Propet de l'estimada,
ara qu'he dit l'albada,
fes compte, Angel vermell!
Clou, clou bé sa parpella,
que encara descapdeHa
el somni son capdell. ..
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El mig-die ruent pesa sul pla pedrós.
A ran de terra efluvis rabatuts s'ajauen.
Del romaní ensopit les fulletes decauen ;
là ginesta ha tancat el seu calze olorós
i, soles, papes d'or a rodejà-I se plauen.
Ni un ventijol. Tot dorm al pregon horizó ...
Sobre l'aspre llosam que, blanquinós , punteja,
el sec pallagostí s'encamina i arpateja,
~ocegant l'ala, mentre, amagant son fiçó,
el foceró, amb zum-zum, entorn d'un brot volteja.
Dins el silenci immens, dins l'infinit repòs,
la cua erta i l'ullet mig-cluc sense malicia,
la singlantana bada al sol, i, la carícia
de dolça calentor amorosint-li el cos,
s'abandona del sòn a la suau delícia.
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Al cor del mut espai més abrusat pel sol
que l'era ont el paisà deslliga les gavelles,
- oasi de prometedores meravelles, dret, sever, ufanós, un arbre regna sol;
apar un palficat pastor peixent ovelles.
é Oh rei de l'anyorer, quin zèfir escampà
el volador granet que congrià ta soca~
A quin pou soterrià ta dura arrel s'aboca~
Com has pogut, reboll de garriga, acampà
en eix rònec terreny ressec de penya i roca~

Alzina al tronc groixut, escamarlat oliu,
ginebra qu'han reblat macabres fantasíes,
. o garrulla erissant punxons, síes qui síes,
en aqueix erm, mig-any batut pel vent geliu,
é com t'has desgarriat, lluny dels camps i masíes ~
Dins ton fullatge escaç el seu niu no ha teixit
l'amorós moixonet, de por de tramontana.
Prou sobraven abrics de vern, om, o plat~na,
on la niuada escalfadeta ha ben reixit,
fent-li un forquill de branc de segura barana.
è Com va doncs que del mig de l'arbre n'ix un can
melós i alegre, com d'aucells fent l'amoreta~ ...
Dues calandres, perseguint de flo en floreta
el foll joguinejar, saltant i xiricant,
a l'atzar s'han trobat baixla tranquila ombreta.
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Ja les veig. L'estimada a un tremolenc ramell
s'ha engarrapat amb l'urpa fina, i, ala-caiguda ,
el coll mig-tort, presta una orella complagud a
a la canturia que refila el bec vermell
de l'aimador covant-la amb sa mirada aguda.
Esterrofant sa ploma llisa i desplegant
l'aleta, l gai cantaire afanyadet tritlleja,
treu sons altíssims, i rebaixa, i taral-leja,
a perdre alè embullant les notes, o apagant
sa boja gama en tó de flauta que mulleja;
plora, gemega, crida o prega, esclata o riu ;
i l'angèlic canyó mai para, ni se cansa.
En roda hermosa, poc a poc, l'aucell avança,
ara en un raig de sol, ara en recés ombriu,
vers l'aimada que aguaita i crema d'esperança .
Ife sopt~ s'han juntats en un brufi aleteig.
Amb un llarg sospirar, ull a ull, se bequegen.
Les potetes de febrosenc desig flaquegen.
Entretant, boi fent compte al delitós festeig,
les fulles a l'entorn tremoloses floquegen.
¡ Oh sobrehumà , mai somniat, quadro d'amor!
Propicia soletat I Peresa que acalora
i embriaga ls sentits l oh de ditxa bella hora
on, sinó l cor que bat, no -s'ou cap més remor !
A l'home emmalaltit duus preciosa millora.

L'ARBRE D'AMOR
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Fòra 1 soroll del món, en solitari endret
d~on no s'oiguin les veus enganyoses del vici,
ni dels plaers que farandolen el bullici,
acocolà un moment l'amor, casí en secret,
; bé agrada a l'hom, per més qu'estimi l'artifici !
¡

-

Jo t'he tingut, amor de llest, dintre la mà,
tremolant no volés l'aucell que rescalfava.
Un díe de dissort_que 1 vent del bosc bufava,
en l'aimia un record llunyà se ranimà,
i ella, cruel, fugí cap a l'ilusió blava I...'

HETAIRA

RURAL

Si l'has vista a la font poar, maimona,
al brocal sus del braç polpós rajant,
redreçar-se i partir balandrejant,
¿no t'has dit: (( Qui serà, dòna feta o minyona~ »
Si, a l'hivern o a l'istiu, en camps o vinyes,
l'has vista, gropa corbada al treball,
manejant cadenciosa l fort magall,
¿no t'has parat, mirant ses harmòniques linyes ~
Si l'has vista, a l'iglesia, ben discreta,
en roba negra i senzill escofió,
entrar quan just comença la funció,
¿no t'ha manifestat sa resplendor secreta~
Deixa qu'enlairi sa morena testa;
passant, esquerpa i perxò séns orgull,
entre ls rengles de gent, si son reüll
t'escapiça no més, ja téns el cor en festa.
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Esclat de llamp zigzaga entre ses celles ;
quan l'ull de bat a bat s'obre, un raig d'or
centelleja en la nina; e intensa ardor
ses galtes fa florir, igual dues poncelles.
Quants n'ha encisat! Més quants celen la plaga,
minyons de seny segur, porucs marits,
qui amb llur· desig traspassen; corferits I
No és de qui més la vol, ni de qui més car paga.
No congría embolics; sent lot bonesa,
fuig la brega, per corre a l'isolat
viudo o fadrí, qui, prempte aconsolat,
recobra a sa escalfor la viva jovenesa.
Son bell còs és de franc. Si cada díe
feina li duu, també ~i portal pler.
Sembra, ella, voluptat, a son voler.
Es la ditxa reial que a tots volts irradía.
El camp enjoies, rústica Amorosa,
com obscur fruit d'embriagador pert:um,
fruit bord, sí, i amb regust de :;;elvatjum,
més ric regalo de la terra generosa.
El paisà no te fuig, com pesta o ronya.
Fidél germana, aprop seu has restat,
mentres la verge folla en la ciutat
escampa a reguitzer disbarats i vergonya.
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Per tu no fou lo naixer cap mal dó .
Ta vida, pobra i tot, de goig és plena.
No trobant mai ton Crist, com Madalena,
més ja téns ton perdó.
quedaras,
impura

HORROR

Entrellusca. A plere!, per un rost de montanya
rònec, cap a sopar sen va, casí maimó,
un home. No està sol. Parlant poc, sens remo,
a deu passos detras, pausada, l'acompanya ·
una colla de gent de cara est;ranya.
Es als estrems remots de l'Orient, a Annam,
pro lluny del baf xafat de les deltes torrades,
serra amunt, on la gent, caps nuts, les pells colrades
pels aires vius dels cims, llança al puny, guaita el bram
de la fera udolant folla de fam.
L'home és jov,.e; va mal girbit amb una vesta
i calces de kakí ; duu borceguí groixut ;
el berret su I clatell, ensenya un rostre eixut;
més son posat és noble, i calmosa sa testa,
i I mir:ar tira~dre(fcom la ballesta.

/
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Sent de la casta d'enginyer, de cor ardit,
que s'ha triat ací la més pesada tasca,
fa cuatre anys que per munt i per vall sempre trasca,
acanant, nivellant, mai content, mai rendit;
ni un turó, ni un riuet queda ascondit.
Camin'a satisfet, plegada la jornada;
satisfet, anc que tingui 1 cos esblesigat.
La feina va finant; ja és son esforç pagat;
ha cumplert a bon punt la feina encomanada,
i la rumía d'èxit coronada.
Xiula que xiula al compas del calçat ferreny.
Del cap-tard la frescor suau l'escarrabilla.
I és que també té allà, al casot, la bona filla,
la congaï de pell fresca, encar que de poc seny ;
i un gai desig el revifa i l'empeny.
Tant trist, séns la companya, el casotet sería!
Tot és palla i bambu, teulat, embà, paret;
la sala, taula, banc, tres caixes, a l'estret;
més la c'a mbreta, on ni un armariet cabría,
té un rústec jaç, niu de pobra alegría.
La nina és tot engany. Què val tenir recel?
Vaja !·A l'amor de Deu més que meni la casa!
Tant mate.ix, no més torni a França, prest se casa
amb la donzella fresca i rossa i d'ulls de cel.
Eixa sí, que ha de ser brava i fidel.
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Novia aimada f.... Tot just avui el correu munta.
Què bo farà furgar demet cartes, papês,
diaris! Baldament lle"tra d'ella trapés!
Oh escritura d'amor! Bàlsem que l cor li unta!-. ..
Arri1 Ja apar que allí l teulat apunta ...

Llamp de l'infern, un pes soptat, inaguantable, ~l sol l'amorra.
El tigre l'ha encrancat pel cugot, a plena queixalada.
- « A mi! A mi! ~> Verge del Bon Socós, ampara-l!
Clamant, la colla corre a l'ajuda, eines en l'aire.
més un nou tro l'atura en sec:
la femella ha saltat a la ribota.
A tomballons, esmaperduts, fugen.
Ja la parella, grunyint, és a sa fúnebre feina.
Un cruixir esgarrifós.
Una pobra patota a terra, desllqrigada.
Espeltirant, vers la n egra jaça els monstres s'ho enroceguen ;
i la Nit clava la sel va, silenciosa,
·
silenciosa.

CONTES
DE LA VORA DEL FOC

A l'hivern l'ànima sentida casí s'endola.
Bé val l'afany diari per donar gust a la vida .
La terra, 'despullada, arrudida,
se desconsola ;
el vent geliu, amb sa veu aspra, per la plana
canta les honres al pobre vagamundo ...
Va com va. Perxò encara s'engalana
el cap frèvol. Del ser al bell fundo ,
per més que geli, grilla l'alegria.
Els ciutadans fan de la nit el díe;
desmemoriats , el ramolí sels emporta.
Mira-ls : del teatre passen la porta,
lluint les joies més 'g uapes,
vestits de príncep o duquesa,
pells i capes,
tot lo sobrer ufanós de la riquesa ...
Ara gira-t. Al vilatge, una trista lluminaria,
pel carrer estret sense acera,
fa al rare transeunt rostre de cera 1
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i l'ombra movediça, estrafalaria
de ses petjades pesuques
tot lo llarg de les parets estira.
Cada casa és una estàtua erta que mira
amb els ulls de ses finestres cluques ...
Una veïna i son ninet pugen l'escala,
a les fosques, a les palpantes, alcen la cadaula,
i de sopte els enllusca la claror de la sala.
Contra la paret, nuda, la taula
ostenta l porró entelat, mig-ple de vi negre.
Ara-ara, quina vetllada !
Entorn de la llar, una munió de gent arrotllada,
les cares al bon caliu alegre
de la flama que espeterrella
i s'enfila pel canó de la xamenella,
atentiva para l'orella
al rès pausat d'una vella rondalla ...
La mare té sus la falda,
acocola~eta i calda,
una criatura que badalla.
A l'escó, l'avi, amb sa cara d'arrugues,
se mira al nét, entre sos genollsdesclosquantnugues ...
Intermitenta, una ventalla
qui sab aon bat i guinyola.
Als cops de ventegaç que pels voltants udola,
has ta als cossols la casa tremola.·:
El rall s'eixaml?la, i s desplega la rondalla. ·
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Sen diu << el conte d'En Pere sense pò ».
Era un mal home. De Déu i Sants se reia
i de dimonis. Ni de menjà s distreia
quan, xamenella avall, un mort li queia
membre per membre. Sense espant ni stupò,
com de res, perseguia son tranquil ressopó.
-

« Baixo, o no baixo i> » Vinguin traços i traços,

ara una cuixa, denprop un braç, un peu.
Tot se conjunta. Alabat sía Déu!
Véaquí l macabre company que prop s'asseu ...
Ai! quina escolta, els nins, i quins ulls grossos !
Hasta als vells, la basarda els glaça l moll dels ossos.
Por misteriosa, bé arreles fundo i dur
al cor de l'home I Por del negre defora,
de remors llunyes, gat que amb sa gata plora,
goç qúe a la lluna llença sa llarga anyora,
retruc de porta, freg de branca en un mur,
fantasmes, animetes, temor de tot lo obscur! ...
Més un rat passa. La roq.dalla s'acaba.
Això de diables us esguerra la nit.
Ara les 'manyes direm d'un aixerit
que s nomenava, com que era tot petit,
<< Tira-calcetes ».Ell sempre fabricava
enginys d'enganya-mundo, i mai s'entrebancava.
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¡ Quins trets de pillo, pel pobre rall badoc

que tota cosa ignota li da gana !
La llebre docta, que entèn paraula humana,
porta missatges i a casa l dinar mana.
O l'olla bruixa que bull séns gens de foc,
i, en lloc de carn o viandes, no més s'hi posa un roc.
I la gabina, que mata i reviscola,
d'un mot que s digui, fa tornar « sobre l banc n
· la dòna viva. Prou téns el (( mànec blanc »,
oh gabineta, més regales de sang ...
Ai de l'astucia! no hi ha pitjor escola,
puix del cor la bona herba, no l'agram, aixarcola ...
Què coses lletges I Atraure dintre l sac
a un vellet crèdoll Els paisans se 1 roceguen
i a l'aiga l tiren. Eng~tats, prou reneguen;
ell que ls apunta un parany més'; i s neguen
tots, com de tontos; i s queda nostre brac
amo de tot; i l conte és acabat. Clic-Clac.
No més fan riure d'un ull tantes maleses.
Ja s sah que n corre de pillastres pel món! ...
Lo que amb delicia us trencarà la sòn,
veus falagueres a qui tot cor respon,
són les rondalles de prínceps i princeses,
de castells d'or, de còves que roten de riqueses:

6
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111 l'anguila verda >> que espera al pescador;
o bé aquell jove fill de Rei que n'estima
a una Encantada que dorm, rosseta i prima,
per drac guardada que mata a qui s'arrima;
o, en un palaci, el confiat cercador
rodant, rodant, la ca.ra tapada amb mocador ...

Es eixa busca perillosa i valenta
l'alta volada del cor, son bell gosat.
Somni és lfl vida tant eixorc i pesat!
i Ditxós de l'home si s pot teni amusat,
trencant el fàstic mortal de l'hora lenta,
amb un que altre miratge que, estona, l'a talen ta I. ..
Oh I Dureu sempre, bonics encantaments I
Mentres, defora, per les denses tenebres
l'hivern escampa l'esgarrifança i ls gebres,
porteu a l'ànima escalfadores febres I
Com flamaTada d'un punyat de sarments,
alceu, velles rondalles, suaus enlluernaments !. ..

FESTA MAJOR

Pel ciutadà replé que fa negoci,
díe feinê i diumenge al seu taulell,
pel rendê embarbostit de mandra i d'oci,
santifica una festa és cosa del temps vell.
Aparedat en casa séns finestra,
l'un sent no més la gana del diner;
i l'altre, assegurat de la minestra,
passa les hores d'una a una, gansoner.
Això no és vida. Els pulmons volen aire,
i a l'home cal treball. Millà l pagès,
el boer, l'hortolà, l'escocellaire
saben fruïr llur existencia que l burgès.
La gleva ès dura, prou; no s planta
el bigoç, ni la pea séns braç robust.
Més el camp és espai, llum; tot hi canta,
riu, embauma, aleteja; i tot hi dóna gust.
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é Què s sah més bell qu'una catifa verda
de blat tot picallat de gallerets?
i Quina olor pura i forta, un dall d'auserda !
I quin coratge s té per comportar les frets

al pensar que l gra aquí grilla i fornyiga,
sent a punt de traucar pèsol, fasol,
queja s Yeu de carxofa alguna espiga,
un cap d'espàrrec blanc, un pinyonet de col!
Pot ardre la calor, quan dins la vinya
el raïm mig-madur ha pres son tel.
i Amb quin goig sots la fulla s'escodriny a,
boi percaçant l'agram tenaç d'arrel a arrel!
Ve l díe del Senyò. El paisà descansa
una estoneta; i prest torna al jornal,
com si del temps perdut tingués recança.
Però amb tot son daler guinya la festa anyal.
Oi I Sa festa major ! Festa sagrada,
qu'ha perpetuat l'antiga tradició !
Aix? sí qu'és repòs que a tots agrada,
i tothom s'hi prepara amb ardenta afició.
Tres díes al rastell l'aixada penja.
Per tres díes el camp és descuidat.
Tres díes que Déu fa, se beu, se menja,
se fa vida de ric, se passeja mudat.
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- cc Ara veurem si te lluïras, dòna.
Cal que s torni un espill el parador.
Sobretot, que la cuina sigui bona I
Mata, parella-ho tot; som, en temps d'abundor.

Preparatius.

cc Vaig dir anit passada un mot al pastre
per un anyell de llet ; sóc enaigat
de blanqueta. Es carot, dius? Ap! que diastre I
Puix cal gast"ar, gastem. Blat madur, blat segat,

« Prou estalvis. Faras pollastre, llebre,
a plena coquelada, a corrontom;
amb olives verdals. I pensa al pebre,
que séns pebre o pebrina un cuinat no té nom.
cc Vaia, està bé ... Què més? ... Di gam, les boles
de picolat? Posa-n, i po sa-n prou .. :
Quina festa hem de fer I Quines tibo les !...
I la plaça, l'has vista? Es plena com un ou.

« Un bé-de-Deu de boniques botigues;
tot repintat de fresc, tot endaurat.
Hi ha un gegant, un mal despenja-figues.
Fins se diu que s pot veure l díe en un forat.
cc I quants marxants de cosetes de sucre,
confits, croquants, fogaces, marling_òs !. ..
Què enginys per guanyà l pa diari I... El lucre
bé fa rodar la gent, mai li deixa repòs ...
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Què men dius~ Par tindrem un temps de festa.
Tot el cel s'ha aclarit, que ni un mirall.
Es llis el Canigó de peu a eres ta.,.
Anem! Fes-nos sopar, que vull anar al rall. n
<(

El passa-vila.

Tot s'apunta pel passa-vila.
Els joglars s'han posat en fila.
La mainadeta a prop s'anguila.
Tothom belluga, s'espavila ...
S'alça un bastó,
cau. Peus i musica parteixen.
Els crits joiosos ensordeixen.
J0glars, porta-atxes s'enllesteixen,
ramats d'ovelles que segueixen
l'ull del pastò.
¡ Com fan tritllar la Marsellesa!

Eixa cobla és una raresa ;
unànim, el poble sen J?resa.
D'alegría una flama encesa
lluu en cada front.
Sembla que ls ix una fortuna.
Cada carrer s'omple tot d'una.
Has ta, allà dalt, somriu la lluna ...
Arriben prompte à la Comuna,
vora la font.
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Tot el seguici en sec se para.
Fan rotllo els musics cara a cara;
cadahú el paperet prepara.
De sopte s torna alçar la vara;
munta un acord.
A escoltar bé la gent s'aplica,
com quan el rector nou predica.
Ai! quina més bella musica !
- « Es òpera, això n - l'un esplica
« calcom de fort. 11

~a pauseta, i s recomença.

( ~;:ix la corrua, creix, immensa.
\ Mut, catxo, ull-pres, tothom se pensa :
- «qu'ésbell! 11 Bravos valents se llença.
I ara què fan ?
Que pleguen ram?- No. Es falsa eixida.
Solen fê ls joglars bona mida;
més volen seure; i la pepida
ve del bufar, dit séns mentida .
Doncs dret sen van

I

I
Concert.

al café ... Mal fum ~ Mal desorde !
Taules a munts. Brogit qu'aixorda ...
La cobla s seu. De nou s'acorda
clarinet i violí; una corda
peta, fent clac.
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Ben estiflat en sa cadira,
cada joglà I veire se mira,
carinyós, i al canyó se I tira;
treu fulls d'un sac, gira, regira,
i ls torna al sac.
Ditxosa ha de ser la v:etllada.
La mar de gent que s'ha arrotllada
és un flux, una forrollada,
tant aviat brunzint com callada
quan és precís.
L'ànima més simple i grollera
per tot ca.ntar té sa fatlera,
sent l'armonía a sa manera,
séns discuti, s dóna sencera
i reb l'encís.
Els joglars ni pensen a jaure.
Corpores que sòn no pot raure,
· més que pel sou jaguen per plaure ...
Tantost l'aigatge s posi a caure,
la cobla irà
a tocar alguna albadeta
a la fadrina adormideta ,
que espanyirà, mig-cofade ta,
la ventalla, i d'una ulladeta
els pagarà.
-J-~
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A taula.

Quan l'aurora abranda
l'Orient tot roig,
la casa s'allanda
al batall de goig.
Vers missa primera,
a passos cuitats,
sen va la cuinera,
tots minuts comptats;
que, durant l'ofici,
serà a son treball,
pobreta, amb desfici
picant ceba i all,
fent amb ast enorme
rostit per gegant,
enfadada morma
al nin engegant,
que tot ho voldría,
mai està bé enlloc,
i si cas cauría
al bell mig del foc.
Desprès, sent a taula,
tot s'aclarirà.
Fent la gata-maula,
al marit dirà:
- (( Veiam si t'agrada
la salça~ » - (( Renom !
· ès d'allò enllardada I >>
li respondrà l'hom.

Si
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El nin, plé de gana,
civet i estufat
dos, tres cops demana,
séns ser embafat.
- « Jo t reflic, pallago !
Ja reventaras !
Té aquí: veu un trago,
i aixeca bé 1 braç !...
Malaguanyat, dòna,
no ho hagis oït!
De dalt de la trona
un recto instruït
i jove tant brava
prèdica ens ha fet
que tothom n'estava
a curt do bufet.
I ls cantaires, xica!
Ja sen pot trià !
Séns saber musica,
Kyrie, Glorià
més trempats t'emprenen 1
i de cap a cap
com capdell t'ho trenen.
que ni un fil n'escap ...
Ara, si m vols creure,
per bastà al nivell,
ens caldría beure
un poc de vi vell.
S?acaba la bóta,

FESTA MAJOR

pro n faig d'altre. Un dit
d'això te desbota
i guarda d'enfit. >>

A Passeig.

Les ~espres repiquen,
Els joves companys
avui no s'hi fiquen;
són a altres afanys.
Si les velles dònes
hi solen dormi,
minyons i minyones
fan altre camí :
n'esperen les balles
sus la ruta, lluny.
Que cants I que rialles I
I quin cop de puny,
de puny de-per-riure,
quan de forta mà
la nina s deslliura!
més té l cor humà:
el foc a la galta,
ja li torna aprop;
ell sen riu, i salta
son pit COP, per cop ...
Les xiques més joves,
cabells solts suls fronts,
proven danses noves,
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mostren els garrons.
Mentre volten, folles,
perduts els sentits,
les segueixen colles
de bogiots petits,
que d'amagat guinyen
una flo en llur pit
i, prest, la garfinyen
d'un gest atrevit.
Són guisquets, banalles:
<< Ali l ves, frontat l n ...
S'ou un crit: '< Les balles l 11
El jovent, soptat,
renys, festeigs descuida.
En un clucar d'ull
la ruta se buida.
Voleu un garbull,
un fugir, un corre
un esbufegar ?
Un xiquet s'amorra:
vingui gemegar.
L'alcen prompte; el renyen.
Pels carrers estrets
se llencen, s'empenyen
contra les parets,
se prempsen, se tiben,
se dan espantaç.
A la plaça arriben,
com desfet botaç.

FESTA MAJOR

La Plaça.

La plaça és curulla.
Pot recrema l sol ;
si s tira una agulla,
no aplega pel sol.
¡Quin floret de cofes,
gorres i berrets !
Tiren les estofes
els cossos estrets.
La mare surruda
seu al primer rang;
dintre sa mà ruda
té un mocador blanc ;
vetlla ses minyones,
ullant els fad.ríns,
que a les polles bones
no. cal galls ruïns.
Al centro, parelles
fan passos comptats,
roges les orelles,
fronts mig-acatats.
Ell diu que li triga
d'apretar-se un xic ;
amb la mà que llliga,
li fa ella un pessic.
De dalt del prestatge
els trenquen l'enllaç:
toquen, malviatge! el vell Contrapas.
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Homes d'edat i minyons, tots en reng,
fan cadena.
A cada cap, un vell escardalenc
el ball mena.
Sona, flaviol! Pega un cop, tabalet!
Zup. Cadahú salta com miquelet.

Maneja, joglà,
ta prima o tenora I
Un peu d'hortolà
sah volà;
és fort com son braç,
no s cansa en una hora,
ni s queda detras ;
ja veuras!

Marca l refilet
son brinco de cabra,
son remingolet,
son doblet.
Hé, quin foceró!
Té ferreny com abre,
cordat d'esparró
el garró.
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N'hi ha prou d'aqueix ban ;
a tu, cap d'esquerra I
I de ponent van
a llevant.
El nou capità,
celós, son joc serra;
els peus, ta-ca-tà,
fa peta.
Deu meu ! què bello !
Es cadena folla,
on cada grilló
vol millo
drincar que l veï.
Tothom, dins la colla,
tant bé qu'obeï
sah lluï.
L'orquesta s'ha parat. Ara el flaviol tritlleja tot solet,
sense cap ni centener; fa tu.t-tu-rut-tut, a temps,._ a
contra-temps. N'aprofita un cap de colla, plé de delit,
per desllorigar-se com un orat. La gent.sel mira, embadalida. Malhaja l flaviol que acaba tant aviat son
monòlec estrambòtic·!
Un últim refilet. El tamborí da un cop sec; i
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Torna a bufa l brau joglar. La suo
li regala.
Com reb de terra un poquet de saó
la cigala,
entre dos temps molla l'inxa i l canyó,
re pren sa frase; ala 1 Sona, minyó 1

eDe quin llunyà fosc
vens, severa.dança ~
è Te trobà en un bosc

poble tosc,
entorn d'u'n vell faig
saltant d'alegrança,
mentre l sol de maig
vessa a raig?
è Potser vas eixi
en festa de guerra~
Soviny balla així
e1 butxí.
è O dius l'abundó
de la mare-terra
que, en lloc de cardó,
blat ens dó~
è Guiaven tos bots,

prop la pedra plata,
resos de devots
sacerdots,
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vestits de lli blanc,
amb coltell de plata
d'un virginal flanc
traient sang ~
é Ton ritme bonic
el carro seguía
duent a l'abric
l'esplet ri d ...
Sí, sí; no més rius ;
la sana alegría
del campestre n~? dius
en salts vius.

Aíxí s comprèn pla
que, a la moda vella,
del temple al replà
el joglà
menés amb fervor
eixa dança bella,
tots cantant en chor,
de tdt cor.
Més ai I La senzilla.armonía ha fet son temps. Renyit
primer amb Déu, oh tant noble contrapàs, lluny de
l'iglesia, sus la pla'ça del poblet has retirat ton brincar,
tornat inespre~siu. I els anys t' han sigut funestos : Les
dances forasteres t'arreconen poc a poc, com vellet que
7
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no s mou pus del cantó de la llar. Casí fas dol, per tant
que forcegin els musics. Te ballen pocs, vergonyosos,
enrampats. Amb tot, si bé revellit, el teu ritme original
encara ens roba els sentits, perquè
Vol qu'oblidem, ton goig, el temps que fuig;
de la vida
ton cant festívol esbrava l'enuig
i ns convida
a fer bon ull a un segle eixarreït,
contents dient: (( Sigui Déu beneït! »
Cantes germanor,
mes que balls ni polques;
no léns sols finor,
téns honor.
No Lligues jovent,
més pobles remolques ;
apartes rabent
tot mal vent.
Alenes bondat :
poses ric i pobre
costat a costat,
· apretat;
cadú pesant just
del seu pròxim l'obra,
van plegats, séns sust
ni disgust.
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Ai 1 En més anem,
com les dures feres,
dels cels que prenem,
ens tornem.
Doncs, oh contrapas,
aferra-ns de veres ;
fes-lo ben tenaç
el teu llaç 1
•:+
Balles

Entretant, bons maços,.
amb moces volteu.
Fregant vostres cossos,
la veu escolteu,
veu temptadoreta
que als ulls porta foc
i al cor fa, discreta,
un suau toc-toc?
Llisqueu la mazm;ca,
la scòtix, el vals 1
é Què hi fa si us llurca
odi de rivals?
Juntada parella
del gelós se ríu,
fa la sorda orella
i roda amb més briu.
Denprop, a la vora,
boi fent-li l'ullet,
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ell, dolça penyora,
li da un << ramell et »...

Sarau

Vingut el propici
visllum del sarau,
llunyet del bullici
no sé què ls atrau.
Mentre l ball s'anima,
al mes fosc cantó,
manyaguet, l'arrima,
li roba un petó.
Son braç l'encadena.
De carrê a carrê
poc a poc la mena,
i ella no diu re.
Ja són fòra el poble.
No s'ou cap remor.
· El llaç s'ha fet doble.
Es l'hora d'amor ...

El vilatje és en rebombori.
Tot es desgavell i desori.
Ja té 1 borratxo cori-mori.
El violí, per més que plori,
fa botejar ..
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S'ha tornat el ball sarabanda,
Ara tothom crida i comanda.
Se tiren, folls, de cada banda ...
L'avi, que s sent boca gormanda,
'
vol festejar;
palpa la veïna a la cuixa,
una floreta al coll li fuixa.
Sembla que calcom els embruixa.
Del prestatge un nin els arruixa
a veire plé ...
La mare ha descuidat sa filla :
per balla arregla sa faldilla ;
més esquiva i llesta que guilla,
salta, com quan guapa pubilla,
a perdre alè.
EL tio fadrí, que a la moda
va vestit i no té la goda,
convida sa jove neboda,
i~ encar que grisenc, roda i roda
com un rodet.
Entre ls peus corre la mainada, '
com erparverada manada ~@ ·tt~"~·¡
~e x~is pel b_2.!~~~andQ_~a<!~;,lf~
Tiiïñi)üêi)èr ·eus~ rli'üra.·· és -son ad~
d'anà al llitet ...
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Eixa borratxera de festa
toca l'un i l'altre; no llesta;
agarra jove i vell, com pesta ....
Aíxi la nit s'escorre, llesta,
saltant, cantant.
Segueix, esblaimada i1rodona,
la lluna, allà dalt, feut la mona,
mentre de les granyotes sona
la veu de nas, prima o pregona,
pel fosc voltant.

Pren tos plers, bon paisà. Prou els mereixes.
¿ Què hi fa, si no es afinadet ton gust?
El malestà orgullós als altres deixes.
Tu sabs el ver repòs. Tot ho veus sempre just.
Fumarada són tos deports, no vici.
Si algú sen riu, és son seny contrafet.
I Ves menyspresa nt l'hipòcrit artifici,
i siguis natural, així com Déu t'ha fet 1
Desprès la festa, al camp, com un dimoni,
t'afanyaras a furgar, mai cansat.
¡ Que la salut i móltes festes Déu te doni!
I tu la tradició guarda del temps passat I

MORT I VIDA

Toca a morts la campana, a morts, pausadame nt.
Passos lents, a polit, van pujant per l'escala.
Un devot rotllo, agenollat, resa en la sala :
<< Gloria al Pare, i al Fill, i a l'Esprit Sant. Amén.
Es la graneta que s'ha morta.
Deu la perdó !
Tant aixerida qu'era, i forta,
brava Guidó !
Feia ls noranta; i, amb cor confiat,
poc que se creia,
quan marit, companys, tots, aviat
d'un a un veia
també pendría l seu comiat.
ella
partir, que
Tant qu'era bona,
pobra avia-dòna !
Su ls caps l'unció sagrada esbandeix grisenc vel.
Compungit , cap al sol tothom acata l rostre.
La pregaria s desfila en zumzums - «Pare nostre,
<< se faça vostre voluntat en terra i al cel! »

» ·
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La vella no era amoïnosa ;
xerrava po~ ;
hores s'estava, séns fer nosa,
vora del foc.
Als nins menant massa soroll
si rambolava,
també soviny sus del genoll
els gronxolava.
Li brollava del cor la mansuetut a doll.
Pobra graneta,
ai I què boneta I
Per l'espai fosc el darrer plany s'és esvanit.
Quina fredor I Les mans prompte esdevenen balbes,
boi esgranant, denes per denes, Deu-vos-salves .
La sala s buida amb un i un altre (( Bona nit I »
A mida que se feia vella,
brandant el cap,
se tornava dura d'orella ;
pro l nin qui sah
que tothom segueix son volê, .
de galta a gaLta
li deia - » Al trot, cap al Solê I »
Llavores salta
que salta sus la falda, hasta a perdre l'alè.
N'era de bona,
pobra àvia-dòna!
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Acabats ara ls jocs, en son últim sòn jau
prop dels dos candelers que fan sa cara groga,
mentre l nin, son amic, dintre lllit voga i voga
sus de la mar del .Somni on tot és verd i blau ...

Cosa d'una estona
fa que 1 veïnat
devot cap a nona
dret se n'ha tornat.
Ara no més queda
el vetllador rall
dins la sala freda.
Boi fent un badall,
l'amo de la casa,
cansat del jornal,
furga dins la brasa,
somniós, maquinal.
Sa valenta esposa,
puntal de la llar,
el cap baix, reposa,
lassa de vetllar.
Més hi ha jove colla
qui burla l descans.
Com no és hora folla
de rialles i cants
(-<<Vos te callar, tontail >>),
un qui ha molt llegit
els comença un conte,
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d'allò confegit.
Es que n sah de lletra I
Li ve fil per fil.
Déu meu, quin caletre I
Els ne dirà mil
d'histories boniques :
- · encantats castells, ·
on donzelles riques
enganyen lleigs vells ;
- tres princes que l pare
engega pel món
a buscà herba rara
que viu qui sah on ;
- la bella Enrieta
i, l'amant Damó,
llegenda ximpleta
d'un gentil amò
que té recompensa ...
L'atenció recreix
tant bon punt comença
la Vida d'Aleix,
ric qui al;Jandonava
dòna, fills i bens,
i, pobre, tornava
mendicà als sirvents
ruïços de taula,
i, desconegut,
mai deía paraula,
ÏB"ual que fós mut .. .
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Després d'una posa
curteta, els va a di
la meravellosa
lampa d'Aladi...
Com tothom escolta !
Pro l rès s'ha parat :
és qu'un poca-solta
llença un disbarat.
Una nina ofega
un foll esclafit.
Ja més d'un se frega
el nas arrufit.
Mentre un fadrí estira•
sos braços en creu,
sota la cadira
son peu prempsa un peu.
D'altres se fan vores,
mirant fixe el foc ...
Vuit-nou-deu- onze ho.res
toquen poc a poc.
Puja l'alegría.
D'estar-se arrudits,
la sòn us vindría.
Minyonets ardits,
qui tot sempre ho gosen
si hom no crida << prou I n,
de sopte proposen
de fer-se a joc nou. ·
Ignocents, comencen
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coses de xiquets ;
però aviat se llencen.
S'ou riures, guisquets.
Les penyores volen
de tots els cantons ;
després, si la volen,
han de fer .. . petons;
Tothom ne demana ;
què bo és ser punit !. .•
Nang-nang, la campana
sona mitja-nit.
De cop torna-s mansa
la tropa i s recull .
. La remor parant-se
en sec, obre l'ull
la mare, s'aixeca
tot mandrosament,
tira branca seca
al foc i xarment,
diu una paraula,
treu un blanc drapet
i apunta la taula
per fer ressopet.
Hom se sent granyotes
al clot del ventrell.
Més d'un fa ganyotes,
guaitant de gairell,
quan de l'estanyera
ix plats d'un a un,

I
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de tota manera ;
Verge! n'hi ha un munt:
un gros pa de fleca,
llenques de pernil,
llonganiça seca
penjant per un fil,
mel, ametlles dures,
formatge del gras,
nugues, confitures ;
tot lo que voldras ;
llevat això d'ostres,
que mai n'ha tastat
un pagès, de postres
n'has de sê enfitat ;
mi cí farinetes,
i pa de pessic,
panses i banyetes,
tot (( desserts » de ric.
Si téns gana, embarra
salciçot, xoriç,
figues, botifarra,
o tortell d'anís ;
pren fogaça llarga,
o pa d'ou rodon,
bescuit blanc que amarga
i amb el vi se fon ...
Què més, Reina santa? ...
eCreus. que p-er tant poc
el jovent s'espanta?

tot
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Cal tragà? Aquí sóc.
Per la repeixada,
a tot bon minyó
pendenta baixada
li sol fê l canyó.
Com voleu que s cansi ?
Roure, mastegar,
i gots de vi ranci ·
per ben mullegar I
Deixem-nos de mandra,
de fatiga o sòn ;
content com calandre !
d Què val, dintre l món,
més qu'aquesta sala
on tant bé s'està
i on tothom se xala
a beure i afartà ?...

La mestressa entretant s'ha posat de genolls
al peu del llit de mort, tant d'hores solitari,
i, ls dos braços plegats, va passant el rosari,
la cara esblanqueïda, els ulls macats i molls.
Pobra sogra I Era encara ruda.
Estant-se a dins <
tot el sant díe, feia ajuda
per guardà ls nins.
Menjava com .un gafarró,
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mai se servía
dos cops; no tocava al porró;.
aiga bevía;
perxò deia:- (( A la colla empleneu ·bé l sarró I »
N'era de bona,
pobra àvia-dòna !. ...

Quarts i hores toquen
amb un ressò lent.
Dins la sala emboquen
sempre de valent.
Les cares són roges.
Ara un mal garneu
conta coses boges,
séns baixar la veu.
Les nines protesten,
s'alcen d'un gest viu,
perxò a taula resten.
Tothom riu que riu ...
Au I altra rondalla l
Diguis-ne, si n sabs l
Més tothom bad.a lla .
. Ja se tomben caps
sobre. la tovalla.
un~ minyó golós,
que l menjar treballa,
ve de tots colòs.
Una xica estufa ·
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dins son còs estret,
se remena, bufa
de calò i destret,
s'aixeca, se gira,
se regira i seu
sus d'una cadira
qu'és curta d'un peu;
casibé trompitlla.
Un, de trascantó,
pam ! te li rebitlla
al cap un crostó ...
' Prò l riure s'estronca.
Oil "!3é dural temps I
Sus la taula ronca
un trfo a l'ensemps.
La sala és tranquila.
Sol, al campanar,
el batall vigila,
prest sempre a sonar.
Les cabeques cacen,
xutant, dins l'espai.
I les hores passen.
I no acaba mai
aqueixa vetllada ...
En un cantonet,
soleta, callada,
prop d'un fadrinet,
la néta de casa
festejant s'està.
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Més ni piu, ni frase
ve mai despertà
llurs dos cors qu'apreta
llaç d'encaqtament.
Pensa, ella, discreta,
i ell, devotament.
Però, com s'arrimen !
D'amor nou vessant,
així ls qui s'estimen
estan conversant.
No val cap paraula
l'acostament mut
d'un cor que s'entaula
prop d'un cor volgut.
- ((No t cuitis, bella hora, ·
de fugir I Quan sém,
jo i ell, vora a vora,
l'éxtasis gosem ... >>

Més una campanada l sòmit ha trencat.
Una mà matinal sona l'A ve-María.
Ja pel defora una claror fina s destría.
Un jorn novell de goig i penes s'ha aixecat.
I recomença la campana
son toc de mort.
Pro sobreïx l'esperança humana,
clamant més fort.

8
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(( 1 Segueix dormint ton sòn suprem,
graneta mía I
Néts qui no obliden, seguirem
la dreta vía,
i, cor lligat a cor, fins1a fi marxarem,
brava àvia-dòna,
tant dolça i bona!. .. »
I, a compas dels dos cors, ve ací qu'un gai tritlleig

domina l brandar trist. Es l'alegre diumenge.
Vencedor de la Mort, l'Amor pren sa revenja,
perseguint, incuriós, son eternal festeig.

LES ESTATUES PARLEN

Se diu que, a cops, les estàtues ficades
al bell mig de les places ont el vent passa ras,
de nit soptadament
fan un etsurç, mouen un poc el braç,
les parpelles polsoses i de verdet macades
giren al firmament,
i s romp estona el llarg encantament.
Ve-les aquí que, arreglant-se la vesta,
d'una gambada esquerpa salten del pedestal,
i pel carrer estret,
patrip-patrap , com qui torna a l'hostal,
parteixen, cama recta, sense brandar la testa,
l'ull mort esguardant dret._..
On van? No ho sah ningú. Es un secret.
Un home audaç, en joguesta famosa,
volgué esbrina l misteri, Profitant la fosco
d'una nit hivernal,
seguí detras, per retorn i recó,
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a pleret, de puntetes, tras la ciutat calmo~a,
de fanal a fanal. ..
Sus les parets, ombra descomunal,
feia camí l'espantosa fantasma,
sempre erta i llunya igual. I, al desbocar
al carrer més iluminat,
el seguidor, parat, vingui llurcar;
res veia. I, a la plaça, allà, queia d'un pasme,
ull-pres, empantanat:
su l pedestall'espe ctre·era tornat ...
I Quedeu en pau, estàtues de ma vila t I
Vostres cites nocturnes no les decelaré.
La nit és pel repòs.
Més jo a la llum del díe us parlaré,
demet la gent febrosa que va i ve i s'espavila.
D'un plàtane al redòs
i no s mourà mon llavi clos.
parlaré,
us

Vers vostra faç alçat mon ardent rostre,
m'estaré, dins la fressa, mirant-vos fit a fit,
abstret, tranquil, inert;
i m contareu, perque n tiri profit,
tot lo que, al mig dels homes, durant la vida vostra
heu gaudit o sofert.
Res tTencarà mon bell somni despert ...
1 Perpinyà.
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é Tu que estudiares els astres,
seguint llur curs punt par punt,
has aclarit més que ls pastres
l'enigma enclosa allà amunt~
I Respon, Aragó 1 l'astrònem 1
Dins la volta què has llegit~
Si és vera ta ciencia, dóna-m
la fè que se m'ha enfugit I

- <<Doncs mira ·: no és en va que cap allà amuntsigna
ma mà dreta allargada en gest imperiós.
Del noble títol d'hom si te vols mostrar digne,
vers l'ample firmament.alç a un ull curiós!
Els llums celestials l'harmonia t'ensenyen
que a tota cosa al món ha de reglà i guiar :
els de meno envolum cap als més grans s'empenyen ;
més, rondant a l'entorn, no s poden desviar.
Esclaus de l'ordre etern, cap ram de bogería
ve a turbar llur camí, gitar vers el més fort
els febles en assalt. Prò tot se mou, varía;
ací són estels vius; allà un planeta mort.
Quan un, per força interna, esberla el ruent motllo,
no l'esquiva perxò la Regla ; al bell moment
cada trocet se posa a son lloc dins del rotllo,
i s sembra de pols nova el radiós firmament.
I Pesa en ton esperit com tot aquí s'ordena I
En eix ball de gegants, que l'home té un esglai
1

Estàtua erigida a la plaça Aragó.
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no més d'imaginar-lo, embullada cadena
de monstruós contrapas corrontomant l'espai,
tot belluga, tothom volta, ningú descansa.
No hi ha ací rei o noble, en repòs afectat,
de son seti aguaitant vassalls en boja dança.
El més gran, el més fort és també subjectat
a fer sa roda entorn d'un altre que l domina.
Prò de major que tots no n'hi ha; jo ho dic, mon fill.
Tot ho està nivellant l'Infinit ... ¡ Doncs rumina
si l'home, qu'és un gra de pólvora, un resquill
tant aviat esbravat, una coseta obscura
davant el birbilleig d'aqueixa immensitat,
rumina si pot l'hom trobar millor figura
de son foll ideal, la pura Igualilat 1
Són els astres iguals, puix cadahú, si prova,
trist gresolet fumant dins eixa eterna nit,
de fer llum damunt seu, no més l'Infinit troba,
i, si mira a sos peus, no més veu qu'Infinit.
Emperò no pert mai cap estela sa vía;
resig·nada segueix l'ineludible llei,
enllestint son zenzill obratge, i mai somía
de millorar son Bé o du a son Mal remei.
1Com els poblats del cel, sigueu, oh pobres homes,
contents de vostre fat! No busqueu altre niu,
altra vida, altres plers ; car tot això són bromes ;
i l'Iguali tat mera, aneu, ja la teniu 1. .. ll
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-Ta veu, oh savi, m'encisa.
Ha de regnar la bondat.
Mé!3, tots sent bons, no és precisa
la guerra que fa 1 soldat.
è Doncs diga-m, oh França 1 noble,
qui, empunyant el glavi tret,
clames a revenja al poble,
ont és lo Just i lo Dret il
<< Lo Dret, dius jl Pertot és ... Trista França,
terra i fills qu'he perdut ja he plorat.
També vull que guardeu l'esperança
de que 1 furt sigui un jorn recobrat.
Més això no ha de ser amb batalla
on la sang paga car els reganys.
Ja ha lluït la flamant revifalla
de l'esprit deslliurat dels enganys.
Tot del braç i del seny l'home .espera,
si a la pau va emplegant braç i seny.
Més valent el poble és, més impera.
El treball vers la gloria l'empeny ...
i Guaita, aprop, dins un clap de fullatge,
pel pensar atractívol recés,
com mar~ella l'Obrer 2 amb coratge
un punyat de mortifres acês [
1 L'estàtua de la França corona el « Monument aux combattants
morts en 1870-1871 >>, erigit a la passejada de les Platanes.
2 « Les temps futurs>>, estàtua erigida a la passejada de les Platanes.
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Acuçat, soltes calces i blusa
i camisa, aquí s'alça tot nut ;
amb braç ferm va mallant sus l'enclusa.
è Qui no s sent, envist d'ell, ben menut?
Ell retorç els enginys de la guerra,
maleïts, que desgallen la sang,
i eina santa forbeix, que a la terra
farà dur el pa negre i el pa blanc.
Oh mudança estranya! Oh meravella!
.Ben plantada, la pea va endavant,
i s fecunda la plana vermella,
mentre un sol nou punteja al llevant.
Prò tu, més que les palmes blanetes
téns l'esprit al treball amanit;
I tria doncs I de les ciencies més nètes,
sols, ton cap sigui sempre guarnit.
El fitó de tot quant s'estudí&
és fer dolça, al que massa ha patit,
sa aspra sort; sen veu tants avui díe,
tants i tants que parlant-li, han mentit I
De falornies l'esprit li ennuvolen,
fins que a tota altra veu torni sord,
hortolans que empeltar no més volen
sobre l tronc sanitós un ram bord.
Lo pitjor de tots mals és l'enveja.
I Mira l'hèroe dels ((Temps venidors» I
Què li fa si un xerraire rumbeja
somnis folls? Prou té feina; i son dorç
va seguint el balanç i cadença
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del bon mall forjant l'eina de pau,
desde l'hora que l jorn just comença
has ta l'hora que l sol allà cau ...
Ara sabs a qui vull fer la guerra :
a lo Fals , lo Injust, lo Malsà,
a l'obrer que, a grat seient, l'obra esguerra,
al farçant que no sah que aquiça.
Si mai puc de mon sí, França trista,
arrancar tot quant té de corcat,
de vivaç com jo mai n 'hauran vista;
ja sabran si és mon ceptre trencat!. ..

- Déu meu I que la vía és dura I
A l'humà horitzó no més
treballar I Mare natura,
a quin mal jou m'has sotsmés I
é Què m podrà dar gust o deria?
D'esta vida ja estic fart .
Puix som iguals de miseria,
tot és hu, obrar d'hora o 'tard.

-«No- En Rigaud i m'ha dit- no és la vida lletja.
¡Que prompte t'has desesperat l
Compta doncs amb l'Art benaventurat;
de tota maloria és el metge
l'Art gran, l'Art sagrat.
1

Estàtua erigida a la:plaça Rigaud.
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Es l'encantament que 1 camp mort endaura,
que fa l'erm tot verd i florit ;
el bàlsem que cura el cos més ferit ;
la mà ablanitiva que amaura
un cor endurit.

u

L'Art tot ho trasmuda al món. Fada dolça,
enjoia el cel de mil colors,
dins l'hortet del pobre escampilla flors,
sobre 1 prat que s desperta espolsa
de l'Aurora ls plors.

tt

11

tt

En més basta sort l'artista s revela.
Tot gest atent de l'home és bell.
Són tots parions els fruits del cervell.
L'ideal canta en cada vela
un aire novell.
Per mi l'ideal fou, fat-lera folla
per flandre:,, satins i moarés,
pintà ls nobles fronts cenyits de llorês
d'un Rei gloriós i sa colla,
scriptors i guerrês;
l'ufanós posat d'altiva perruca
qne fa l cap més lleonesc qu'humà ;
el nacre lletós de mofleta mà;
e1 brill d'entre-cella mig cluca ...
Prò vaig estimà
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<<a Tu, més que tot, oh Naturalesa 1
Camps de gleva, camps de verda!
Alba o posta ardent ! Cel tot resplando l
Quin neguit us tinc i ardalesa l
Viure, oh l preciós dó!
<< Reviure pogués l'estàtua, enrampada
d'estar-se sempre al mateix lloc!...
De fidels bé val que ja té un manyoc
l'Art soberc. Oh bella gropada l
Oliva, Belloc,
<< Farrall i Blanquer, Terrus, Sudre i Brousse,
Bauzil, Violet i Mallol.
¡ Quina ampla verema ha dut mon mallol!
Es un floreig d'abella rossa
o de parpallol.
« I Diguis, havent vi!!t als museus llurs obres

si l'Art al Rosselló és mazelll
No s dediquen sols el burí i pinzell
als grans. Obren de franc pels pobres
paleta i cisell.
<< Nascuda de fresc, nudeta i .lleugera,
la << Primavera n 1 amb airós bot,
sen ve, sembrant flors. A sos peus, devot,
1 « Le Printemps et Bacchus », monument erigit a la passejada
de les Platanes.
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Baccus », en plena borratxera,
li aixeca son got.

I allà, en un bosquet qQ.e tapa l'escarpa
mig-aterrada novament,
la « Musica)) 1, els ulls vers el firmament,
se posa a cantà i tocar l'arpa
ben dolcetament.
Si no sabs llurcar, ves an-eixa escola I
Els marbres els ulls t'obriran .
Veura s bé les flors quan espelliran.
Seras l'aucellet que s'envola
content pel món gran.
1I no corris lluny I Els téns a la vora
tots el goigs que pots somià.
Per França i pel món en poden trià :
com aqueix païs que enamora,
en cap lloc n'hi ha ...
Tu, jove pastor de les << Regalades
montanyes » 2pom de flors tot l'any,
per treure an est fill migrança i afany,
deixa-t de gaies refilades,
canta 1 sant refrany I ... >l

1

~

« La Musique>>, estàtua erigida a la passejada de les Platanes.
« Montanyes regalades », estàtua erigida a la passejada de les

Platanes.
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- Prou les conec, les veus de la montanya.
¡Oh estàtues de ma vila, calleu-s I Ja us hé comprès.
De la vida ara entenc la llei.
L'home, isolat a sa tasca, és no-res ;
més, si s'arrima al pròxim, si en mar, serra o campanya
busca a son mal remei,
gorit per sempre, és feliç com cap rei.

LA TE RR A

SALUT A PEliLLA

•.

CANT PEZILL ANENC
Ame moun village mai que toun village
(Li Carbounié. - Felis GRAS)

I
Salut a Pezillà, paradís de la Plana,
on té l'hi vern grand sol, i ombra fresca l'istiu,
on cada primaver a alça la tramonta na
que gronxa amb un bim-bom l'aucellet dins son niu.
REFRANY

El bell païs cantem que han conreuat els avis !
Com ells, sempre el cap alt, marxem, mai darrer:enc s!
Ens guardaran treball i honra de tots agravis.
Fins a la mort siguem dignes Pezillanen cs !
2

Els peus de Força-Rea l li fan de capçalera .
Jau sus la gleva tendra així com en Uit dolç ;
i, vingui juliol, té una pura riera
on banyi al rajolí son cos macat de pols.
9
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Un vell castell li fou breçol. Segles de guerra ;
senyors, vassalls ; avui d'aixó no s tracta més.
Amb la pea i 1 bigoç som amos de la terra,
rics i pobres, tothom, treballada i pagés.
4

Per reialme tenim prats, boscos, colamines
d'auzerda i de blat fort, hortes plenes de fruit,
i ~·ònecs costelats on no creix més que alzines
magres com nostre braç que ls aires han recuit.
5

Més la joia del cor que ça i enllà ens cobegen
és el tronc rabaçut, tresor del Rosselló.
Que s miri amunt o avall, nostres plans ne verdegen,
i la Garriga fa vi ranci del milla ;
6

Regalada licor que valentia ens dóna,
alegra l dur treball, endolceix-nos la sort,
l'ull fa parpellejar i al cor de la minyona ·
encèn un bon caliu que ns salvarà de mort.
7

Santa heretat que ls vells als néts han apuntada,
vinya que ns han deixat regada amb viva sang !
Mil mals desconeguts de cop t'han atacada,
més, com hi ha Déu, jurem curar-te de tot cranc.
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8

Ja fa temps que, patint de febre i de miseria;
el cos tot masegat, el cor ras d'amargò,
lluitem, reis destronats reconquistant amb deria
sa terra pam a pam, hasta al darrer recó.
9

Sí, jove t tornarem i franca de maloria,
oh vinya ! i de descans una era lluïrà,
emés quedarem tots drets per cantar la victoria ?...
Ans d'aqueix jorn ditxós, més d'un, ai I sen irà !
lO

Terra de Pezillà ! oh pàtria beneïda I
Sofrir pel teu bon nom no és això ver sofrir.
So.ta ton cel de llum és tant dolça la vida
que tots, aquí nascuts, aquí volem morir.
REFRANY

El bell païs cantem que han conreuat els avis I
Com ells, sempre al cap alt, marxem, mai darrerencs I
Ens guardaran treball i honra de tots agravis.
Fins a la mort siguem dignes Pezillanencs !

LA TRAMO NTANA
La tramontana xiuladora
també 's pol dir escombradora ..
(Recorls del Rosselló).
P. TALRICU.

Un espill n'és el cel
on el goig s'emmiralla.
Adcu freds ! séns recel,
la terra s'abrigalla
de verdor. Ha tornat,
tornat la primavera,
fresca com rosa vera .

En l'espai blau escampillats ací i allà,
esquinxos de núvols belluguen i mai se paren .
. Un oreig passa, s'entreguen a balla
les fulles tendres ; se freguen els rams, se separen,
se comencen a embulla .
Prompte, de soca a branquillons és tot un trontolla.

LA TRAl\IONTANA

Oïu íl Oïu~ Ja els canyers xiulen en les riberes.
Arriba de les rònegues Corberes,
arriba la Tramontana, dels fort::~ pulmons.
Huuu ! En rebombori saltats valls, monts,
corre les planes, esperitada,
pertot s'anguila, tot ho allanda, afrontada.
Son buf incansable apar aturi l rius.
Ei I vianant alegre, trescant la r:uta blanca,
è no fas la cantarella, ni amb l'hortolana rius ~
Au! Aferra-t el berret, ta vesta tanca
que t floqueja sus l'aQ.Ca,
i reb l'assalt de l'enemic, cap acatat,
com marrà que toça, de peus plantat.
Pols, grava, a bromes i perdigonades,
te fan nas ruent, celles enfarinades.
Cau un brot sec ; del surt
perts l'esma; 'de traïdora te surt
la b-elitre tramontana
i te rebitlla contra una platana.
Ai I Ai! Un calé ociós. amb reüll groc de bruixot
se t mira. I quina mofa, la gitana,
boi fent el ranxo, ajupida vora la tartana I
-,- << Mal llamp us crem a tots, carro i matxot I n
Afermat, dintre l berret el cap t'ensaques ;
i tornes fer cara al remolí,
els punys dins les butxaques ...
El vent trona pel brancam, com l'aiga al molí.
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La tramontana boja
als caps posa pardals.
Els nins de cara roja
ixen amb quatre salts
de la casa i l bell terme
baten, esparverats,
per camps, hortes i prats.

Sels enduu el torb d'una empenta .
inaguantable, sobre ls màrgens els revolca, els assenta.
S'alcen; fugen. Un menut cau dins del rec.
- (( No ploris, home 1 Ja estas sec. »
A l'impuls de la frenètica ratxada,
la gorra fins al clatell,
la blusa a l'esquena enganxada,
orats, parteixen, com tret de fusell.
Aquest d'anar de recules prova,
toma amb-arbres i companys per tot arreu.
L'altre fa l'escaibre, voltant, braços en creu,
s'allarga en un gassot; ai de la roba!. ..
Ara s'escampen, aucells al vol, en una favera;
zip, zap, quin deg·alll
Mastegant, s'e-scupeixen verda salivera.
Més, d'un solc, una cara severa
sorgeix: l'amo. Cames ajudeu!. .. Carni avall
troban una auzerda a punt de dall,
tota de gallarets, flors groguef:¡, blaves, vermelles.

LA 'JRAMONTANA

Vinguin poms de blauets i roselles.
Hasta uns estimborlats hi fan tombarelles ...
Altre destorb. Patrip-patrap, un cavall
i un home assegut dessus sen venen del treball.
Treva al ball I
La canalleta, guiscant, s'esmuny, més llesta
que voladora ballesta.
I a la fi van a parar, bolodats pel sol,
en un reparo, al repetell delsol.

Tramontana valenta,
no fa gens por ton bram.
Car ni febre dolenta,
ni marfuga, ni gam
se queden on traspasses.
Siguis doncs benvingut,
vent de cura i salut!

j Venta per la vinya, ara que tot just s'obre
el tendre borronet, únic espero del pobre :
I tornaras bentost
a espolsar els granets nous, tornaras a l'agost,
quan, sots la fullapa que tot ho cobre,
coven dels aigatges les humitats.
Els· raïms de pell fina, massa botats,
fins a la verema cuida tenir-los ben ventats I
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¡ Aparta les maJories del campestre,
per qu'aprofiti a l'hortolà destre,
aprofiti son màgic treball
que deixa les vessanes com mirall !
i Guarda que l pugó estengui sa cendra
sobre la col, el pèsol o la mongeta tendra!
I Ala, ala! Cops de raspall !
Ves fent roncar ta manxa pels carrerons del vilatge,
on s'arrecona, a munts i pilots,
de la bruticia i rebuigs el solatge ;
topins trencats, anses de ferrada, pellots,
totes les escombralles cada veïna hi porta
i ho tira; del regati u en l'aiga somorta,
amb brins de palla i manyocs de cabells, tot se consum,
a l'ombra quieta de les parets. Quina ferum I
Ola, tramontana! Ací pla téns feina.
¡ Venta, venta, oh tu dc la netedat reina!
-yenta pel tuf de l'establa, pel pudent adob
que prepara un pallat reprodrit, rexop!
i Siguis la revifalla de la cambreta pobra
que, orfe del bes malaguanyat del sol,
i, l'esquena girada al carrer lluminós, mai s'obre I
! Gronxola, manyaga, en son breçol
la criatura soleta amb l'Angel de la guarda !
! A l'orella dc l'avi canta la cançó gallarda
de joventut! Pels amors entremès,
vent generós, porta a la noia pensativa, del promès
l'eco de la veu guiant, clara i galana,
el parell de bous per la plana!
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é Ja t'esbufegues~ Oi! No som a meitat ...
i A cop calent, vessa-t dins l'atupida ciutat I
Bufa i reblJ,fa de tot costat !
D'aqueix càos on xacres, ronyes, febres
van de companya amb odis, reganys, tenebres,
escorcolla-o el cantó més apartat!
i Torna-t uracà, arasadora ventegada,
pera fer-ho tot sà, d'una bona vegada !

é No ho diu ll ela i català n
el proverbi? I no enganya.
Tenim el magí ela,
tots, fills de pla o mon tanya.
Cap dret i ferm, busquem,
amb daler que ns enlaira,
pels ulls llum, pels pits aire.

' El cap català l'omplen prou-prou les ilusions
de va ressò; miratges i frèvols visions
al païs sel emporten de gaia fantasía.
Parleu-li de bells somnis, prò no de melangía.
No es tèrbola sa pensa, com la de seny malalt.
Gel blau, mont blau, mar blava fan mirar lluny i alt.
I, amb l'esperit salubre tenim també el cor calt,
un cor que prest s'abranda per tot~ cau.sa noble,

' .
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Menem gum¡ra pel feble ; duem amor al poble,
al brau paisà que grapa, vers la gleva amorrat,
o aferma sus l'esteva son braç pel sol torrat,
i a l'obrer que a una dura feina de força i traça,
per guanyà a sa niçaga el crostó, s'escarraça ...
En més, oh tramontana, de fer-nos cossos forts,
ets tu que ns enalteixes els esperits i els cors.
Missatgera de vida, oh tu, la neta i sana,
la purificadora i airosa tramontana,
vetlla ta bona filla, la terra catalana I

L'ALZINA
Mon cor estima un arbre ...
(Lo pi de Formentor)
COSTA.

Hi creixen en ma terra arbres de tota altura,
L'húmus del pla fecunde, l'àrid .llosam de l'erm
troncs ferrenys hi congríen, que en gleva o penya dura
potents arrels encranquen, com urpes de puny ferm.
Su l pedreguer de vora la vinya, els brancs del roure
al boer fent beguda regalen fresc abric.
Entre les nobles rengles de platanes, a lloure
passeja, sots l'excelsa arcada, el burgès ric. ·
Dret el poll sobre l marge, mentre què l rec sen corre,
sol, s'enraona. El freixe, l'albe, l salze, l vern, l'om,
amb les canyes xerraires fermant del riu la sorra,
menen un soroll qu'omple el bosc de gom a gom.
De petit men recordo, clapava la Garriga
de frondositats grises l'oliu escoixetat ;
l'ametller hi nevava. Vui rara hi és l'amiga
ombra de la figuera. Tot s'h,o ha llqcre emportat.
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Però ns quedeu, fructifres arbrets, d'ufana poca,
escampillats per l'horta, o de vella paret
a la solana. Oh dolça collita que ns aboca
vostre feixuc brancatge, triant-nos son floret !. ..
\

Vers les comes pugem-sen, lla d'allà de la plana !
Suros s'entortolliguen, L'autócton Jladoner
sa soca llisa enlaira, altívola i galana.
A un buf d'oreig fressegen bedoll, faig, castanyer.
Sempre amunt I Ja punteja la negrenca piràmide
de l'abet: ja s'eixampla el pi magestuós.
El matiçat fullatge espandiL apar clàmide
llampant damunt del muscle d'Atenienc f~stuós.
Oh verdor de ma terra, tant com diversa bella,
ets recès atractívol. Prò l'impuls més coral
me tira cap un arbre que, la llenya novella
de sos rebrots, de dura, s'hi osca la destral.
Son fust de bonys i nusos mai s'ascla ni se .corca,
té una escorça resseca de pansit pergamí,
és ragot ; i la rama cenyint sa guerxa forca
fa una ombra estrafalar.ia sus l'apartat camí.
De les mans destructores·del passant se defensa
amb sa retorta forma, pell ruda, pu.nxons erts.
Més, de quietut en busca, lluny de la malvolença,
com recelós asceta, viu pels rostos deserts.
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Solitaria fantasma sorgint dins les tenebres
de mitja-nit, astora. A sos peus, argelacs,
romanins, farigoles, rebolls de vells ginebres
li fan, pobres subgectes, senzillets afalacs.
També li diu la lluita. La tramontana alegre,
l'albê, l garbí, la vispa de Nort, el vent geliu
ni un branquilló li arranquen; el temporal més negre
el deixatés. Tot passa. S'ha espolsat i sen riu.
I un díe l'home llesta, oh alzina, ta més forta,
més sana i dreta branca, hi clava el lluent tall
del picaçó. Cau prompte el ram. L'hom se l'emporta.
L'alzina farà un mànec per l'eina del treball.
Bon arbre, a tu retira l'humil fill de la terra.
Al compartir les tasques, Déu li carregà llot
més pesat. A sa feina, incansable, s'aferra,
menyspresant de les viles l'inútil avalot.
Amb cor valent de mascle reb penes i alegría.
No l sorprenen mal èxit d'esplets, gels, ni calors,
ni de fraus o rebaixes els trets dè pillería.
eQue no ho sah que se compra un goig.amb cent

dolors~

eQuè hi fa si poca paga de ses fatigue~ cobra ~
e Si son esforç, tal volta, és mal aprofitat ?
e Si riuen de sos modos i vestits ~ Sembla un pobre,
prou ; més un pobre digne, clos en sa soletat.
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L'ALZINA

I el seny humà qui'l fonça ? - Tu, pagès. D'aqueixa eina,
que cap amunt i sempre cap en davant duu l'hom,
n'ets, tu, el mànec d'alzina. Ja farà brava feina
l'eina així emmanegada; ja caurà ben aplom,

LA PASSEJADA

DE LES PLATANES

Viatjants que 1 món sou cansats de corre,
serra, mar i pla, seu, palau i torre,
la Seca, la Meca i la vall d'Andorra,
si us fa vostra estela anà a Perpinyà,
castells ni museus no us feu ensenyà..
Dins llibret difús no es fàcil fer tria.
A seguir-ho tot, hom se desgarría,
i la garra almenys d'un Anglès caldría.
Cregeu-me : mirat Llotja i Castellet,
a cap monument no feu més l'ullet.
Demaneu, i pus, la gran Passejada.
S'hi va de peu pla, sense cap pujada.
D'hortets amb casots és entornejada .
Tant aviat veieu un vell pont, un rec,
un soroll enorme us atura en sec.
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Al oïr de lluny la remor intensa,
~ << Serà el fort respir de la Vila » - hom pensa, (( confosos brogits que la turba llensa >> •••
Més quan sou aprop, el cap aixecat,
n'esteu, una estona, ull-pres, palficat.
Un bullici sord, com d'incendi. s'alça.
Diríeu el mar, guan tot se trasbalsa,
i que l'ona a l'ona enrabiada encalça.
Sou el mariner, al bell cap cap del moll,
a punt de lluitar amb l'uracà foll.
Prò, tot ben mirat, no s perilla gaire.
Es allí que trona, allí d'alt, dins l'aire.
El vent, no més, joga amb el ram cantaire.
I, juntes, les veus dels mil instruments
per l'espai calmós giten chor immens.
¡ Arri, violí, trompeta, arpa, sistre I
L'orgue s descadena, obert tot registre,
com si acompanyés del Senyà l ministre
donant dès l'altar la benedicció
al poble aclinat en gran devoció.'

Sí, sí, sou enfront d'una iglesia vella,
de gòtic estil, una meravella !
Les cinc voltes fan ressò que cervella.
Viuen els pilars, arcades, trespol.
Fulles i brancam, tot belluga al sol.

LA PASSEJADA DE LES PLATANES
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El segle passat tot just puntejava;
un hom que l cordill, espert, manejava,
llaurada eixa terra, us la planejava,
i, confiat, dessobre el faldar matern
teixía eix reixat de planter etern.
¡ Quants li han succeït esbrotant la rama,
sobre el branquilló ça i lla la cama I
Vostres noms obscurs no ha guardat la fama,
oh pobres obrers, que d'un braç traçut
guiàveu dins l'aire el ramell toçut!. ..

(( Alt I més alt ! >> us deia una ambició noble,
l'ideal soberc, que, enaltint al poble,
fa qu'a cap mal vent son coratge s dobla.
I alt, més alt l'arbreda anava pujant,
cada any vint pams més de terra ombrejant ...
I Mireu com al sol el tronc ferm s'encranca I
Tres canes de soca, i sall doble branca.
Sembla, cap per baix, nin que s'eixarranca ,
cama dreta i peu dins del cel movent,
en pernejar boig de molí de vent.
Forca de dos puells, llisos i séns nusos,
feta per gegant ; parella de fusos,
al cap coronat de manyocs confusos
de cànem verdós que l nou any forneix,
la tardor escampa i un altre any guarneix.
10
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Oi I Quin benestar sots l'excelsa volta,
quan l'istiu pel camp sos tufs calents solta I
Passejant solet a l'ombra, s'escolta
dels brancs fressejant el suau remoreig,
boi Uurcant fadrins en tranquil festeig.
Del sol arruixat la frescor ressua.
La discreta llum que dels cims traspua
a rodals suls troncs fa una llarga cua.
Un home assegut deixa sobre l pit
recaure son cap ; ve l'aquí ensopit ...
Es díe feiner. El quiet santuari,
sonorós, retruny al pas solitari.
Un prèvere va llegint son breviari.
Així, quan el temple està abandonat,
és moment ditxós per l'aficionat.
Oh triat redòs per fruir de l'hora I
A penes si s'ou ecos del defora.
Un tranvía tinda a la bella vora.
Tot, de bat a bat ; i tot tant reclós.
La corrua allà. I ací l bon repòs.
Més no dura sempre eixa calma intima.
Arriba el diumenge; el passeig s'anima.
S'hi veu damisela en cinteta prima,
burgès espompit, vagarós soldat
les mans a l'esquena; i tothom mudat.
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Quin camp virolat de flors, l'alameda I
La turba, muntant i baixant, s'enreda;
burell i sarguill costegen la seda.
Tothom, pimparrat i guardant son seny,
admira, o enveja, o passa amb desdeny.
Una tarde, el cap d'afanys està lliure.
Fa un cel tant blaviç I N'és un pler de viure.
Xiques a bracet se fan farts de riure,
minyons per detras tirant-les pirops.
Tots, per munt, per vall, van vint cops, cent cops.
Sobre un kiosk ombriu la musica toca.
Escolta, plantat, rall de gent badoca,
vells movent el cap, nin-s badant la boca.
S'estèn dins la nau el potent ressò
i vola als estrems de la professó.
Pot creixe l ramat, mai la cleda és plena.
eSerà païdor de mare-balena~ ...
Per la fira, sí,rde bones alena
el monstre ; se vol tipa i afartar,
i s'infla i se tiba, a punt d'esclatar.
Arriba l botaç, l'horrenda boluda.
La quíntuple boca empassa, goluda,
tot lo que li escau, tan(bé a la menuda
com en gros, gentalla a munts i pilots ;
estimbada allau, brunzeñts avalots.
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V uidats vinyes, camps, masos i vilatges,
tot desbota aquí. No s veu que visatges
encantats davant dels llampants prestatges
on l'Hèrcul s'eixampla, l clown fa l flaüt,
i s mena un concert de truca-l'embut.
Perxò ·en la teulada ls au cells no s mouen ;
eix remenadiç, sembla que ni l'ouen.
Dins l'espai serè fulles volten, plouen.
Sols par que ls pilars s'han tornat més llargs,
i més-més amunt s'enlairen els arcs.
Per l'immens aplec l'estancia és de mida.
Com li esqueia ahir quedar-se adormida,
resorgeix avui, fa la presumida,
l'hospitalitat dispensa a tothom ;
vingui gent i gent; mai fa corrontom.
Sos tresors no ls tanca ambe clau avara.
Ni a l'espellotit mostra mala cara.
Es etern somrís . Es la joia rara
que pobres i rics gaudeixen de franc,
el palau de tots, on no s coneix rang.
1 Oh l'hermós passeig perpetuament jove I
Si, tristos, cada horà un ramell ens roba,
tu, renadiu, sempre alces braHca nova.
També, quan ens blinga edat, senectut.
el miratge ens duus de la joventut.
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Per tant que, als casals fent pas, se t'esbadi
el mur protector, que aixó no t'enfadi!
¡ Resta-ns com nostra honra i nostre pal-ladí !
Séns mirà als entorns, treu borrons i grills I
Fes, altra centuria, ombra als nostres fills I
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Pa blanc, pa negre, pa de sègol, pa de fleca,
de pessic,
llesca olorosa, mulla mofle i crosta seca,
séns tu no val més bella teca,
ni àpat ric .
L'arroç, traucant els pinzellets dins la llaguna,
m'ha parlat :
<< e Pe~·qué ten rius, foraster blànc, de ma fortuna,
quan cap aucell ni de ma engruna
s'ha burlat ?
«Ten jautes doncs que l meu granet nodreixi pobles
a milês?
L'arroç senzill per tu no és past de boques nobles ;
amb blats, ni xeixes, no m'acobles,;
no sóc res .

NOSTRE PA DE CADA DIE
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(( Més que mirar-me, i als meus fidels, amb mala gana,
ves arreu,
ves resseg·uint de cap a cap la verda plana,
i diras si, fallada grana,
valc menyspreu.
((Puix d'occident has dut ací la ciencia mera,
compendras
que, si en est món no té tothom la part primera,
al seu mós té dret i l'espera
el pobraç. ll
Tot vergonyós que m fés lliçó la veu menuda
d'un mestall, ·
prompte he ablanit en un somrís ma faç surruda,
i emprès, al sol, la vía ruda,
plana avall.
Els sementers, més atupits que fina molsa,
primer veig,
onejadors com el llençol que l vent espolsa,
i fent, al buf de l'aura dolça,
remoreig.
Amb xip i xap, pel grei tot xop on s'enfangaça,
'
a polit
el búffalo llaurant rocega sa esquenàça,
i m segueix amb mala menaça
son ull fit.
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Ara ha deixat el conreu llis, la planadora,
com estany;
per est planter no s necessita plantadora;
el camp negat de vora a vora,
pren son bany.
Un bell juntat de planter fresc dins la mà esquerra,
tothom va;
l'altra mà arrapa quatre brins, que colga en terra,
llesta, arrapa, colga, i mai s'erra
l'altre mà.
Per l'aiga-moll caminen a compas les colles
amb daler;
no s veu qu'esquenes i 1 vaivé de les mans molles;
entretant s'ou rialles folles,
crits de pler.
Sos calçots la nina arremanga a cim de cuixa
séns pudor;
d'aiga tebesa ses daurades pells arruixa,
boi redreçant sos lloms qu'afluixa
el dolor.
A dalt, el sol enllarda ls caps a pics d'agulles,
xardorós;
a baix, arriba el botaç d'aiga en lès agulles,
per fê erissar les fines fulles
de l'arroç.

NOSTRE PA DE CADA DIE
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I tant com creix l'herbeta ben aventurada,
sempre vol
aiga i mès aiga, que sempre la té alterada,
amb sa abrasada fogarada,
l'ardent sol.
An eix treball posa sa força i valentía
l'Orient;
de cap esplet, més que d'aquest, ell se refía ;
en treu son pa de cada díe,
pacient.
Arroç fruitós de la maresma, i airoç selvatge
que, su ls monts,
escaç, no més reguen les pluges i l'aigatge,
menjats solets o amb companatge,
sou tots bons.
De tot paisà la cara, anc groga, ens és amiga.
Déu els guard 1
Si tenen mans horres i roba qu'enfastiga,
és que ls pertoca en cada espiga
poca part.
També, oh mannà que has de ;~aciar pobles a manta,
i baldament
el Déu dels .pobres, beneïnt ta llevor santa,
faci portar a cada planta,
d'un gra, cent 1

DESPELLOFANT EL BLAT INDI

Aquí està 1 camp de batalla
i ja és voltat l'enemic.
Ajupits demet la palla,
avancem de xic en xic.
Fins l'avi ha dut sa cadira.
Vells, jovent, da-li I Quin briu I
Espeltira qu'espeltira!
L'un farseja i l'altre riu.
Despcllofa - pellofem !
Au I qu'és forta la burrada.
Millor p.eti la xerrada,
Millor l'hora alegrarem.
Vingui vi a plen~ ferrada I
Dó 1 porró I D'una tirada
si l'aixugo, l reomplirem.
Rip i!rap, despellofem I

DESPELLOFANT EL BLAT INDI

Les mans son nostra sola eina.
Doncs a Déu sapiguem grat
d'haver-nos tret llarga feina.
Més bé que cap vinya o prat
han reeixit les sembrades
que s'han d'esbombà ls gran~rs.
Quines capces més florades I
Bé n val això de diners I
Sota sa robeta blanca,
donzella en nuvial vestit,
la poruga com se tanca !
Però ls dits s'han enllestit.
No ha fet piu, ja sa despulla
vola dintre l dese curull.
Aquí està, sense cap fulla,
nuda, delícia per l'ull.
Dins sa closca la magrana
no té ls rubins tant soldats.
No tant bé, en calces de grana,
fan rengleteB els soldats.
Cap pom de grogues floretes,
cap ufanós girassol,
cap ros xinyoc de blanquetes
fan igual goig al plen sol.
Mireu I Dins la parraguera
com s'arrotlla ja l'aujam
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a l'ombra de la figuera
bec-badats piulant de fam !
<<Petits_I Petits!)) Quina fressa I
Tothom pica, cra-cra-crà.
I la mà de la mestressa
a vols, a vols sembra l gra.
A la vila eixos ricaços
fan a qui més disgustat.
Del blat indi s fa millaços
qu'empassem, bé o mal pastat.
Prou se parella, al diumenge,
carn de parol, cambaj ó ;
més galls, piocs, això se menja
sols per la festa majo.

e A què no és la capça bona~
Present pel cel regalat,
hasta un jaç millor ens dóna
que pall~ de mill o blat.
Es sa pellofa secada,
tant mofle que pèl moixí.
Oi I quins runquets, tal vegada,
s'hi fa, el cap dins del coixí I
Ans que 'd'una terra estranya
hagués aqueix gra vingut,
als minyons de la campanya
no ls era el llit conegut.

DESPELLOFANT EL BLAT INDI

De llit pla! Té palla fina!
Vols llençol? Pren un borraç,
i al paller ! Si cal, cortina
penjant del sostre tindras.
Amb un fatig que ls rendía,
sen pujaven cap a jóc:
<< Aquí som ! Maleït díe ! ))
i s queien, igual qu'un sòc.
Bé podeu parlar d'insomnis !
Estirar-se, fê un badall,
i adeusiau! ... 1 Quins bonics somnis
de vida ça de godall !...
Mal fill! El grapiç dels pares
al teu gust no s'ha trobat.
Un pler nou tantost repares,
tel prens prompte, i acabat!
1 A quants pagesots, per jaure
els cal un llit amb « ressorts 11 I
El luxe ens farà decaure.
Això no cría homes forts.
Qui és pobre faci de pobre !
La màrfega en car té preu;
amb llençol groixut dessobre,
s'hi dorm bé, ls braços en creu ...
Oi, oi I La Guidó qu'amaga
dins la palla un tronc nusós !
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1 Ves-hi, tu mateixa, plaga,
a desperta 1 peresós ! ...
Despellofa-pellofem I
Au I qu'és forta la burrada.
Millor peti la xerrada,
millor l'hora alegrarem.
¡ Vingui vi a plena ferrada I
Dó l porró I D'una tirada
si l'aixugo, 1 reomplirem .
Rip i rap, despellofem I

LLAURANT

« Hii, Moro I Oixca, Ga'rrell I >>
Xano xano va l parell.
El llaurador, dins la rega,
per detras burxada ls pega.
L'esteva cruix i gemega.
Els bous marxen rumiant ;
l'home segueix somiant.
<< Oh terra bondadosa,
- pensa,- prou temps
t'has quedada adormida.
Per més que l fred
·
hagi estroncat les sabes,
que l cel desert
anyori les canturies
i ls aleteigs,
no és lluny la primavera.
Doncs deixa-t fer;
obre-t tota, benèvola,
al sementer.
Terra brava, retires
a l'amor meu ;
Com de dòna, s'eixamplen
tos lloms potents ;
tes carns són tant fermices, fina ta pell;
una olor delitosa
com ella téns,
olor que us embriaga
i enlaira ensemps.
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El teu cos que s'allarga,
quin bell caient I
Es ta suau carícia
el fil d'oreig
que floreja mes galtes ben a pleret ;
i m mires amb tes aigues,
foll belluguet
que ambe tot fa joguina,
plantes i cel.
Ai I Prop teu com se xala I
No sabs els renys.
Ets la fidel companya
dels díes greus,
que mai ens regateja
somrís ni bes ...
I ara, esposa fecunda,
dels flancs ferrenys,
dins ton sí ses promeses
el gra escondeix.
No malgastis del pobre
confiat boer
el cop de rella 1.Tanca-t,
oh sol valent,
i perseguei~ ta feina,
cuidant discret
la naixenta esperança
d'esplet novell. »
« Hii, Moro I Oixca, Garrell ! ll
El boer, d'un capgirell,
a somnis florits s'entrega,
mentres tira rega i rega.
Els bous, mastega, mastega,
amb catxaça rumiant;
l'home seguint somiant.
tt No cal moltes setmanes
per que l bon gra
s'esb_adi, se reventi,
i trauqui l cap .
demet la gleva triça
del nudet camp.
Tantost els aires s'hagin
tebis tornats,
rhivern vers les montanyes
fugit per llà,
i l sol, al ser mig-díe,
lluïnt més alt,
-
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l'aucell i sa aucelleta
trauran nou cant,
el niu b oi apuntant-se
dins l'om o l faig.
Ja ls ouets s'apiloten;
ja per covar
la dolça moixoneta,
muda , s'ajau ...
L'espiga munta, munta,
ael menut gra
d'esparcet, o d'auzerda,
çivada o blat.
Amb cuidado , la terra
dins son sí cald
sa força li ha vessada.
Així pujant
sempre irà, sots la guarda
del meu afany ...
També tu , cara esposa,
prenyada estas.
¡ Vingui pels meus forts muscles,
vingui treball !
1 Quins bells somnis se trena,
anant lligats
en bracet de tendresa,
cap contra cap I
Jo vetllo , vida mía,
amb ull manyac,
jo vetllo su ls teus passos .
Ves caminant I
La flor de nostra ditxa
bé espellirà !... n
<< Hii, Moro ! Oixca, Garrell!
Al girant, tot de gairell
fòra solc la pea rocega.
El boer salta l'ambega
i comença una altra rega.
Els bous, lentos, rumiant ;
l'home sempre somiant.

>>

-<<Grat sía a Déu I L'anyada
reïx soviny.
Quan pel campestre, alegre,
canta l'istiu,
qu'onegen les espigues
a l'oreig fi,
la terra és dins sa gloria.
Oh temps bonic I
11

154

LLAURANT

de fort caliu
braços i pit I
que us torra coll i esquena,
tot pensar trist.
Vostre record espolsa
m 'ha engallardit.
No més lo _somiar-us
nines i nins
Sus les garbes de l'era
brincos i crits,
se revolquen amb bojos
El gra aixerit
mentre ls flagells açoten.
desfeta a brins;
boteja de l'espiga
de xic en xic
i segueix arrotllant-se
tothom en viu.
el blat que, blanc o negre,
ja irem peixits ;
No farà l pa freitura;
pel nostre nin
sobretot tu, ma esposa;
tindras uns pits
que ja diu << papa, mama n,
plena de vi.
més inflats que borratxa
quan el camí
Oi I qué bona és la vida
on penja un niu!. ..
s'enjoia d'una branca
Da-li, petits !
Apa! Encara una junta I
feu ben cruixir,
El jou feixuc tot d'una
ans de la nit. n
i serem a l'establa
¡ Oh diades del batre.

'' I-Iii, Moro ! Oixca, Garrell !
Un refrany de passerell
el boer dins l'aire engega;
tirant dret com fil sa rega,
va a pas i mai ensopega.·
Els bous sempre rumiant,
i ell, més que mai, somiant ...

RIU AVALL

- On vas, riuet, on vas amb tanta

lleugeresa~

- Deixa-m, deixa-m joguinejar,
com un orat botejar,
espurnejar,
anguilejar,
cabritejar
demet dels rocs. Jo no conec peresa.
Tant gran és, i novell el món I
Bé sen pot recórrer de terme!
Ara m vaig entretenint per aquest.mont,
ans de visurer més païs .
Zup I Salto del xaragall d'aplom, llis,
demet l'abeteda que aferma
ses colonades altives i ferrenyes
en les poc-caminado res penyes.
Per les fosques fondalades de fusts i llenyes
a tot fil d'aiga obro mon sí ;
d'ací, d'allí,
tot ho vull recolli:
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vispilleta de ueu fosa,
diamant encastant la llosa,
o perla d'aigatge matiner
que espolsen dels faigs les fulles
o destilen dels pins les agulles
sus l'estimball o sus del sòl planer.
Mon rieró tot ho arrolla.
Mi cí la font de geb!'e i cristall
que, ditxosa, sall
i a borbollons brolla
del rabaçut talabart.
Hi vé a morrejar, a trenc d'alba,
• en. díscol esbart,
el trèmol, covart
i esquerp isart,
de la poteta erta, com balba .
. Drels cap, corna i cua, l'animalet remuga.
Un branc que s mou;
agamba qui puga!
Patatatrop, la colla és en fuga.
I el camelar de nou
solitari, desert.
Jo, dins la calma, tant ·com mai despert,
segueixo fent gambades ...
De cop, mon fil se perd
en un caòs de róques esblombades.
Desprès me nego dins l'estanyol
ont el pescador montanyol,
solet, agafa la truit¡¡..
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Cuita ! Cuita !
Eixim d'aqueixa quietut
que no escau a ma incansable vivesa,
a ma eixalabrada joventut!
Vaia ! A follejar per la devesa,
als peus del toro que a passets camina
ça i lla, son caparraç guaitant,
escoltant,
mentre la vaca lentement rumina,
mirant amb sos ulls dolços cap al bosc ...
Ara lliso en un solae; clariaina.
Ara m'enforato en un clot de vall; tót fosc ...
Ja sóc fòra, Què s sent? Gratlla o dolçaina?
¿ O si sería el suau remoreig
que dins l'arbreda fa l'oreig il ... ·
Veu fina, veu alta,
de musica jo també n sé.
Quan una nina, de v;ermella galta,
cos airós i ben fornit sê,
a ma voreta,
sense por de la fredoreta,
en un redòs sen vé a rentar,
•
¡ què melós fa lo seu cantar
mesclat a ma fressa discreta !
Allà, suI vessant ros tle la montanya,
ruïnoses parets, desiguals teulats,
al repetell del sol acocolats,
en invisibles tasques el poblet s'afanya.
é Sentiu? Sentiu com manyagament acompanya
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ma cuidadosa remoreta
la veu prima rossinyolejant sa amoreta~
No és, no, cap cosa nova;
n'és un conte senzill i antic,
tant bonic,
d'una comtesa guapa i jove
i el seu espós, ja fa set anys absent,
allà lluny fent la guerra.
La pobra, son record sempre present,
il plorar sos amors els ulls s'esguerra.
I vé aquí que l marit volgut
se li presenta, desconegut,
vestit de pelegrí que vé de Palestina,
amb bordó i esclavina,
per provar si li serva fidelitat.
Més ella aviat tot ho endevina,
i de s opte en sos braços s'ha gitat.
Deu vegades, i vint, i trenta
torna el melancòlic refrany;
i la nina renta que renta ...
Més ja sóc a altre afany.
N'ha de fe:~: de vía encara
mon rajolí d'aiga clara l
Amb sos serpenteigs, cargols,
capbucets, zic-zacs, remingols,
de vall a vall, tot fressós. baixa,
ara còdols rodons cintant d'una faixa,
ara als peus d'un castell altívol
acatant son pur espill
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o rebitllant-los menyspresador resquill. ..
I sempre va botant-se mon flot jovenívol,
jovenívol i poc bondadós,
per tant que amb son bellugeig sigui enfadós.
Per un terroç de montanya, pedregosa i pobra
desferra dels rònecs cimalls,
no és que m dono tants treballs.
Per feines més ardues fortalesa m sobra.
Al meu poderós remolí
e què li és fer marxar un que altre molí,
regar un pam de prat o de quitllada feixa
on sègol i patata treuen mal a creixe P
Per això basta un glop, un raig.
Rieró tornat riu, eixos erms deixa! ...
Doncs sempre avall i més avall men vaig.

- On vas, riu gran, on vas amb tanta força P
- Ara sóc l'arbre fet; esclata ma escorça,
i tot mon bell fruit vaig a dur.
Sóc l'home fet, de seny madur,
gorit de ses fTèvols calaverades.
¡ Adeu corregudes i marrades
per les altes prades !
i Adeu fer l'inútil romeu
vorejant les ermites enlairades!
Veig més ample i més lluny davant meu.

t60

RIU AVALL

Ja la plana s'óbre com un vano.
M'encamino, xano-xano,
mes garres estirant en llit desmesurat,
tot ensorrat,
o empedrat
d'esmicolada llosa.
De quan en quan , entrevessat d'una resclosa,
m'allargo en un canal, planície avall.
No és pus hora de gancejar i fê l godall.
A cada pas tindrem feina.
Anem caminant amb delit,
més a pleret! Apressem a polit I
Ací vé l pagès amb una eina,
aixada o magall,
per desfer la botarada de terra
que tanca l sorollós ullal,
i aviar l'aiga a dreta i esquerra.
Poa, pagès, tant com ten cal!
En la colomina d'uzerda,
ordi, esparcet,
blat o civada verda ,
begui tota planta quant tingui set I
Ací està la rim;ada materna .
Poa, poa! N'és la font eterna.
A mon botaç baixos i estrets
pareixen els dos màrgens drets ;
per més que, un cop l'any, s'hi agomboli saU i sorr.a
amb que poc a poc s'ha encatifat mon llit,
vent o pluja prompte ho esborra,
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o ho cobreix l'agram fresc-espellit.
I ls sàlzes, verns i polls que s'hi planten,
amb la canturia del branc novell
tot lo bo de la vida canten,
mentre pels claps de boga saltirona l'aucell.
Doncs caminem pausadament per la plana,
donant a totom justa porció,
puix, aqueixa santa benedicció
de l'aiga, tothom la demana.
Ditxós ram d'aiga, enfila-t pel caballó,
o per la rega
de la motle envega,
i aprofiti tot planter, de bo a millo I
La gleva n'és resseca, igual que esponja.
I S'abeurin, en tot cantó de camp,
trufa, pésol, col o monja,
carxofa, espàrrec, ensiam !
Massa temps la terra estigué cuita.
Allargueu-s, reguerons, de corre-cuita!
I vagin bevent elf;! arbrets de fruita,
perer, pruner i preceguer,
cirerer, pomer i noguer!
è Què hi fa que allà dalt el sol cremi?
Jo i ell, som dos amics;
aiga i sol fan pagesos rics .
Au I Per lluny que l troç sigui, anem-hi! ...
Dóna que dóna, mon gran canal s'ha tornat re,c;
més, fai.'t d'escorollà l campestre,
per tot el terme regna en mestre.

f62

RIU AVALL

A son pas res ha quedat sec ;
tot reviu, a mida que s mulla ...
I, boi rajant, rajant, el rec se torna agulla.
Agulla, - rec, - canal,
sempre l mateix anar formaL
è Però no m basta doncs el Riberal,
que aplegui als peus de la garriga,
com desitjos de remuntar per alt~
Es que en la vinya tinc també una amiga ;
regar a bona hora fa bon vi.
No s cal perxò massa atrevi;
l'altura no és pus mon imperi.
è I què valdrà que m desesperi,
més que mon valent regatiu,
al faldar del soleiós cotiu,
pogui reviscolar calque figuera i oliu~
Ala 1 Baixem encara i encara ! ...
Poc a poquet la vena sem fa rara.
è Que no s cansa àdhuc la mare,
de més prolífic sí,
d c sc1~1pre congriar niçaga~
Arribo a no ser més qu'una reçaga,
quan, escorregut, curt d'alè
i de força i de coratge,
més de mos fills i néts el païs plé,
me vaig a fondre, casí amb plè,
allà pel sorralenc rivatge,
dintre l'infèrtil mar salada ...

RIU AVALL

163

-O riu sagrat, que fas ma terra regalada,
aiga tot goig i tota virtut,
hom no s cansa mai de contemplar-te amb gratitut.
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Agost passa. Madeixa al sol, sempre rosseja
el pla de Rosselló. Si dels forments segats
pallê i graner s'omplen, amontegats ,
al ventijol la vinya encar fresseja.
No s'acaba un treball al camp, ja n'ix un nou.
Mentre l raïm verol s'acoloreix i cou,
cercant lloguê 1. veremador trastèja.
Verema I Oi, el dolç temps d'amor
pels jov~ncells de la campanya,
pel fadrí de bigotets d'or
i sa moreneta companya I
Dins tot el terme va garlant
la veu d'amor, que tant enganya.
Oi, el bell temps, el temps galan I
¡ Bé n'heu passat, minyons, de díes i setmanes
en disgust, esperant l'horeta de festeig I
¡ Qué curt us eral diumenge, a passeig,
per espletir les retingudes ganes I
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Ve la Verema, i tot somriu a la passió.
Collir, traginar junts, oh qué rara ocasió l
Prop l'un de l'altre I Amor, què més demanes~
Pica, repica, toneller,
bóta, sama! i tot quant vessa,
mentre nosaltres del celler
dintre ls setials fem bona endreça,
i entre llaques camins obrim
on el somatê irà despressa.
Ala I que madura l raïm.
En renou, samalers, trull, cistell i falçilla I
L'eix grinyolant del carro, unteu-lo amb gras sagí.
·
No s pot avui descansar ni .esbargl.
1 Vailet, escolta 1 cavall com renilla I
Au, tothom I I trasquem I Cada minuta és or.
Si al Déu dels camps li plau regalar un tresor,
mal a qui l perd, mal a qui l'escampilla I
Ve rema I Eix clam, com un batall
dins cada pit toca alegría.
Dotze mesos de dur treball
han de ser pagats en un díe.
Benvinguda festa de l'any,
si de tu l paisà se refía,
no siguis per ell desengany !
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A bell trenc d'alba, encara ls galls no canten,
mig-adormit, cal deixar el capçal,
i, a la claror rogenca d'un fanal
que estira a terra ombres llargues que espanten,
emplenar prompte 1 sarró i l barral.
El sarment alça flamarada;
ja su l braser del gros tió
fa son xiuxiu i sa cansó,
suant son greix, la cansalada ;
ja és plé) topí de cambajó.
Partim I Per tots carrers retrucs retrunyen,
i dels cavalls el dur i sec trepig.
Fils de samals passen, nins estremig.
Dins ra foscor soroll i veus s'allunyen .
Cadascú va marxant a son desig.
L'amo, tot davant de la colla,
rumía, sol, gastos, profits.
De l'una a l'altra s fan despits
les nines amb rialla folla.
Els vells murmullen, ensordits.
El raig primer del sol eixint de l'ona
per la quietut dels arbres llisa i riu.
L'aucell, l'ullet mig-cluc, fa riu-piu-piu.
cantant el díe nou que Déu li dóna.
Un aire fresc s'abaixa del cotiu.
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El vel tés sobre la montany a
•
al buf de l'Aurora s'ha fos.
Com nineta de cabell ros,
la serra treu son dol i s banya
en un riu fluent de clarós.
La llum rajant el Puigneu lós amara,
negades ja Massana i Madaloc ;
segueix Portús, i puja a poc
al cim del Ras Moixer ; sempre més clara,
vers Canigó va sembran t or i foc.
D'aqueix gegant, que apar la crida,
la excelsa cresta fa apuntar ;
després l'enjoia, com altar,
mentre l pla, bellugan t de vida,
prega a sos peus, al desperta r.
¡ Oh la blana diada que se lleva,
de pau, de goig, de frescor i de llum!
De l'enconc ada vall s'exhala un fum
lleuger, mesclat a l'olor de la gleva
i d'herbes de montany a al suau perfum.

Al llarg dels caminet s polsosos ,
voral córrec anguilej ant, ·
els canyers, boi saludeja nt
i flaqueja nt, armonio sos,
fan ombra al rec xerrotej ant.
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Les nines de peu llest, ben cofàdetes
d'un mocador més blanc que raig de llet,
i amagant l'ull que espurna com lluquet,
semblen de prat fines margaridetes
obrint al sol llur estel senzillet.
Cada colla arriba i s'escampa
per la vinya, igual que ramat,
o que d'aucells vol afamat
que, caigut al rostoll, s'acampa
la vida amb cucs i grans de blat.
Dels carros que caminen i gemeguen
el séns fi serpentívol filerall
de formigues apar un esgranall
que, traginant per l'hivern, espeteguen,
quiscuna anant, venint, a son treball.
El fuet del carreter claqueja,
son clar xiulet acompanyant;
i, els veremadors afanyant
enmig l'aigatge que mulleja,
munta de la Verema 1 cant.
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la feina I

A la verem a
el sol no crema.
Dors plegat, anem a pleret !
Raïm, blanc o negre,
posa 1 cor alegre,
i la fullaca apar aixeca un sospire t.
La cariny ana
ja dóna gana
amb sa fresca i fina picor;
prò li té 1 garnat xe
de molt l'avant atge
pel dolç de mel i l bon regust de sa llicor.
Al malves ía
mal qui se fía !
n'és el gra, no menos que lvi,
traidò, i l'esma ens roba
amb sa sempre nova
sabor de farigol a seca i roman í.
De l'alican te
el suc reganta ·
més negre que l de l'arany ó.
A plena bocada
lo que més agrada
és aixafà l prunel l agredo lç d'aram ó.
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Sota sa fulla
la picapulla,
de gris vestida, s'escondeix;
son granet en punta
el canyó remunta
amb el raig límpid i olorós que li espremeix.
La groga pansa,
si gusta, cansa
amb sa pell horre i dur pinyó.
A punt escaldada
i a penjols secada,
serà, tardo i hivern, un menjar de senyo.
Rossa blangueta,
me fa llengueta
ton gra llargarut com ou et ....
Tres records que pe nj en
i d'un moç se menjen
deixen al paladar un delitós fumet.
A es peltirades
i a espicaçades,
se corre d'un a altre raïm.
Esquena ni braços
mai se senten lassos ....
I l sol va perseguint sa roda cap al cim.
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Demet la colla a sa feina calada,
sota l'ardor d'un sol enlluernant,
sempre va i ve la cobla espitralada
dels surnaters. I l'arno, boi manant,
de quan en quan pels volts pega una ullada ..
Ençà i enllà, de Llevant a Ponent,
per planes, valls, garrigues i ribera,
pertot el cep, corn rnanto, s va estenent.
Tot just si s veu calque oliu o figuera,
d'un passat mort duent l'anyorarnent.
La rama se rocega i s'entrelliga.
Entortillant els raïms espompits,
de la calor pansidora els abriga
el pàm.pol, mà espandida sense dits,
que dolçament fa moure l'aura amiga.
I l'arno s diu, en un trist abandó :
« Ací és el fruit de ma vida ferrenya 1
Un nou vinyer, promesa d'abundó,
s'aixeca al lloc dels ceps que dins la penya
varen plantar mos vells (Déu els perdó!)

-

<< Quina dissort! Oh malastruga raça,
è ont és l'arrel que t solía lligar
an eixa terra? on l'antiga rabaça,
quins brancs sapats no feia I vent plegar?
Ram tort, nudós, ont ets? A qui has fet plaça?
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(( Plançó cregut etern, quants generês
ha revifat ta sana fortalesa !
Fill de terrer de roc, garriga o eres,
del cep novell la polposa bellesa
si te faltava, ai I quant valies més I
(( Ton raïmet, escaç en rama fina,
el foc del sot casí anava escollint,
uva de mel i color purpurina
que, al fort caliu de l'agost espellint,
duía al bell punt una lic0r divina.
<< El raig suau de cop se va escolà.
Del Rosselló oh la fortuna i gloria,
è on t sou, Cos prons ~ Ban-yuls? Torre milà?
Tot s'ho ha endut la pèrfida mal01·ia :
riquesa i nom del terrer català.
(< Oh olor preciosa, a taula no t'exhales.
è Què vos heu fet, vi ranci, vi muscat-?
Vos que amb els anys preníeu vostres gales;
vins d'or que fins el sol n'era enlluscat
i que al canyó cantàveu com 0igales !. ..

((Un gèni mal us havía esborrat,
oh solcs tant rics de nostra fèrtil terra.
Més, altre cop, ratlleu plana i serrat ;
car l'hom refà i refà lo que s'esguerra,
sempre, tenaç, a sa feina amorrat.
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També ella avui se pot dir nostra filla,
la vinya que, materna, als vells nodrí.
Tot l'any l'anem vetllant, com la pubilla
que guarden pare i mare, ... i un bell fadrí,
marit d'atzar, un mal dí e la pilla ...
<<

<1 Digne rebrot del cep de l'antigor
baldament sigui l planter que prest munta! .. .
e Heu de tornar, anyades d'amargor?
e Qui sabrà dir, dès l'alba, si s'apunta
un jorn clar, de visllum o de foscor? .... ))

Consol.

I l trist pagès, a qui sa desventura ofega,
ha recaigut el cap surrut demunt son pit.
De sos afanys el pes etern casí l doblega.
El zéfir calla; i, a sa pena condolguda ,
la bona Vinya en un. murmuri dolç li ha dit:
(< Noble paisà, ta feina és sempre btmvinguda .
«Ves treballant! I nom podras dir filla ingrata.
Car si ton cos al meu servei s'ha endolorit,
jo tinc remei per redreça lllom que s'acata.
« Quan la bondat d'un Déu clement te feu trobar
el cep d'Amèrica, de verge i rica saba,
ta mala sort desde aqueix díe s'acabà.
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«Ma pobra sang, escorreguda per mos fills,
dintre mes venes de bell nou revi scolava.
Del foraster brot prompte eixíen forts regrills.
« L'empelt muntava, airós, gallart, su l robust peu :
i la suor de ton ardent front el regava ...
Anys han passat, i he rebrotada a tot arreu.
« Colon, un díe, a un àntic món que se moría,
volant suls mars pera buscar-li un aliment,
paradisenques encontrades descobria.
« Aqueixa terra, d'ont portà inútil riquesa,
t'ha regalat, més generosa, el bon sarment
que vivifica i reconforta ma flaquesa.
<<e No veus l'esplet que ha carregat ma baixa soca i>
Per oblidar dels anys boirosos el tonnent,
no basta doncs el penjat fruit que se t'aboca i>
«Tot just nascuda, aroma i gust no puc tenir.
De mos raïms deixa rajar el suc encara I
Ja, a copia d'anys, l'àntic fumet ha de venir.
«e I què vols més, si faig fruir tos nins d'eix dó,
d'eixa heretat que l teu ferreny braç els prepara i>
Tu doncs, sent jove, no l'has vista, l'abundó il ... ·
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« Confía amb mi per assegurar lo demà I

Pels teus hereus ja seré cuidadosa mare ...
Tot l'avenir, el téns aquí dintre ta mà.
J)

Cantandles.

A la vererria
el sol no crema ...
I la cansó reprèn son vol.
Ja la seguedilla,
lleugera i senzilla,
de llavi a llavi va volant com parpallol.
L'un l'ha plantada,
ben atTelada,
en un reclós cantó de l'hor~;
l'altre en la montanya ...
Però l cant enganya;
el cor és el conreu on creix son branc més fort .
(( La gelosía
en tot cor nía >>, .
la seguedilla ho diu molt bé.
Sol ser burlanera,
tendra o consellera;
riu del ximplet, besa l'aimía o als vells prevé .
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El vers s'esquitlla
dret, i rebitlla
un regany al poblet veï.
Després, sota fulla,
llença un pic d'agulla,
fiçonada de vespa, o glop de groc verí.
Cara confosa
i mà mustosa,
la nina engruna un gotimell.
El sumater passa
i, amb v~u que plau massa,
lleig que fa son front vermell.
refrany
un
li tira
Brunzint, l'abella
cau, com centella,
dins la samal de suc rajant:
De sopte, embriaga,
remunta i zig-zaga.
els grans aixafats festejant.
zum-zum
amb un
Al zenit sura
la claror pura.
Sembla que 1 sol s'adormi al cel.
A poc a poc baixa,
restrenyent sa faixa,
i espaudint sobre ls monts lluminós cobrecel.
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El cantar minva,
mentre s'estimba
el màgic rei del firmament .
Amb febrosa pressa
tothom plega i endreça.
L'ampla vinyer se queda buid en un moment.

Retirada.

Per l'Albera blavi ça i l mar blau
el crepuscle puja i s'arres tella.
Al bès últim el sol se complau;
més de nit jal Llevant s'emmantella.
Sobre l pla s'ha espolsat la foscor .
Com fan tas mes els arbres puntegen
i ls cloquers. S'aixeca una tristor.
Els aucells, tornats muts, ni voltegen.
De les dònes, el cistell al braç,
el trasteig cansat se descapdella.
Minyonet i nina, pas a pas,
tardaners, van parlant-se a l'orella.
Cap a casa, ala I mares, cuiteu I .
Dins la llar l'olla no canta encara.
Més l'Amor caça per tot atreu ...
Abdosets s'han quedat cara a cara.
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Oh propicia negror de la nit!
A mots breus, ell1i conta amoretes ...
Pau I Misteri!. .. Allà de les carretes
el trinc-tranc rítmic s'és esvanit ...
A la verema
el cor, que crema,
corre a l'esquer de la dolçor.
Nina joganera,
ai I fes-te endarréra!
Com el suc del raïm, pot ser l'amor traïdor.

Al celler.

El pilsaire tot dret, com rector dins la trona,
enfangaça sos peus dintre ls raïms del trull.
El must scumós, que al tinell se recull,
dins la tramuja i la bóta pregona
amb la brisa és tirat. Quan de resquills tot moll,
l'home ha vuidat el musti enfornat amb trontoll,
de tot son seny xip i xap saltirona.
Ara ja ha fet son corrontom
la bóta panxuda i enlairada.
Alabat sía Déu l De l'hom
s'ha acabat la feina sagrada.
Prompte el bullir dividirà
la licor benaventur ada
de la gaspa, pellofa i gra.
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Nocturna.

La nit per tot arreu pesa amb sa alaça estesa.
Dels arbres adormits no cau pus cap remo.
Un gripau xiula. Amb sa eterna cançó
el granyotam emplena la devesa.
De sopte el negre espai d'un << xut! » és travessat.
La cabeca! Visió que deixa l cor glaçat ...
El xot segueix flautejant sa tristesa ...
Dins son llit se rodola l riu.
Papalló trèmol que volteja,
o brill lluent d'un ull que riu,
un raig de lluna hi miroteja.
L'estela, dintre l cel suau,
amb sa veïna apar festeja.
La celis tia en lent plujim cau ...
1 Dorm, oh paisà estimat~ el bon sòn, i sossega!
Eix descans, més que tu cap altre l'ha guanyat,
paisà robust, pels avis ensenyat
al dur i llarg treball que l cos masega;
valent, que veus passar, séns paraula de fel,
temporals i secada, i aigals, i pedra, i gel;
home de cor viril, que mai gemega.
Paisà ferreny de braç i pit,
moll de la pàtria que t desdeixa I
Déu sol que t guarda, Déu t'ha dit :
- a Conreua i planta! Jo faig creixe. »
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I tu, ta tasca perseguint,
cavant clotada, plana i feixa,
tos ingrats pròxims vas nodrint ...
Ditxós encara,
si una veu rara
surt de tos rengs de quan en quan,
llençant, clara i forta,
al vent que l'emporta
de tos afanys i goigs l'incomparable Cant.

GLORIA AL PAlS I

-Bé n'ets de bonic de cap a peus, oh Rosselló I
Téns una esqueixalada costa, la Marenda,
segura, encara que esquifida, arrenda
pel pescador que solca transitori cavalló.
I al pastre girbit de musca estamenya
dónes una heretat d'eternes solituts
on, toca-tardà i smTut, viu enclotat en l'alta penya.
Mar i serra, encantaments, virtuts;
perills també: l'escull de pèrfida roca,
drac badant la boca,
o, muntant del fons del calmós estany,
una veu manyaga de fada,
que s plany i replany,
d'estar-se soleta s'enfada,
i, princesa amorosa, vol rústec company ...
Ri va suau i aspra de Colli me
qu'he mirat tant soviny, embadalit;
peixonera venent a la lliura
i que sempre té mot per riure ...
Cimalls de Puigmal i Carlit
aon aleteja l somni ben a polit,
en un silenci més imperiós que l ravatge
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del temporal més selvatge ...
Cel blau i llis.
Ona de mirall trencadiç,
revitllant sos trocets per la sorra del rivatge ...
Rostos de ginestars, del sol al repetell,
lluny dels resquills del salobre.
Pedreguers on llisa la culobra
fent sobressaltar dòna i cistell. ..
Retalls, de la sureda sorgint, d'un vell castell.
Ermites macices, sobre un butjo quitllades,
amb un fil de vent que passa ras
i us sen duu cinc centuries en detras ...
Masíes pel campestre escampillades,
un pati, un om, on canta 1 verderol
la pau del díe.
Esteses quietes dels Aspres que la claror incendia,
casí secorromant el raïm verol.
Carretera blanca; tramontana que bufa boja,
a fer taular els traginers.
Caminet rònec que d'amagat s'estoja
dins l'enconcada argila roja,
amb unes vores a plom, randades de magraners,
figueres de Maó i etzavares ...
Terres de llosina, terres avares,
de rocs rodons o planers, ·
mesclats d'argelacs, mutxeres, farigoles,
i, perquí perllà, fent la viuviu,
llebre o perdiu.
Bardices on, tancadetes, les cargoles
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hivernegen, clavades als troncs del canyar.
Ric-ric, no més bo per enganyar.
Cant sistemat d'aucell que toca i toca
al cor d'u.n oliu corcat,
i esguerrat, i cama ací cama allà eixancat.
Lluert poruc que s'enfila, vibrant, per una soca.
Stridor seca dins l'espai clà
de l'aixordadora cigala ...
1 Oi ditxa! Trescant garriga o pla,
com l'home de gust senzill se regala l
Ara fa rodolar un roc ensopegat,
i, fruu, una gatlla se lleva.
Ara, saltant un rec, és enfangat;
ara penosament pot~ja dins la grassa gleva.
Més lluny, traspassa una branca del riu
sobre la palanca que fa catlleva ;
l'aiga joliua diríeu que sen riu
de l'oreig blanet que li arriba,
blinganl tot just les canyes de la riba;
i allà eixampla el canut Canigó,
abaix son gec blau, un davantal de cuire,
l'esboranc groguenc del tuire.
Se negaría l'esguard dins del fondíssim firmament,
no fossen flocs de broma que, en la llum rossa,
se fan allí dalt a la cossa;
l'ull s'hi aferma; més, fosos en un moment,
deixen com de vèrtic un torment ...
Oh païs l Què doncs més en tu m'enamora~
eTon èter, quan el torna la pluja nèt
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i rialler com cara de ninet,
amb un plor tremolant encara de la cella tot a vora?
é O l'abrandament fulgurant
del crestall del mont fantàstic,
on el sol moridor se va aturant~
1 I quina feredat, els núvols negraços preparant,
amb horrorós soroll, el càstic
de la pedregada que xaparà l camp, fet llàstima i fàstic!
1 I quina melangia grisa, un cel mut d'hivern,
pardal encongit, branca seca i torta,
vianant arronçat, sol i vern,
la plana morta,
i perxò, esbravant-se de la gleva una forto
aspra, anunciadora de latenta vida I
Ola I L'alegria primaveral per tot cantó
aviat se bóta i esclata: - << Home,~ ens crida, fi. són per tu totes les flors, pedreries i joiells.
<< ¡ Corri la bruta a sa voluptat trapacera I
11 i Visquin closos en sí, peixos, reptils, aucells I
<< Tu, sol, al món, pots fruir la Natura sencera.
<< Obre ls ulls, i, com el borró novençà,
<< dintre 1 pit el cor t'espellirà prompte.
u Per que l'oloris la flor s'esbada. Fes compte:
<<totes les veus d'amor se van a alça I ...
u No és prou; apunta tos cinc sentits i ton juï.
(( La terra, vergonyosa d'haver sigut tant dropa,
<< de veres s'ha de lluï.
<< Vetací l'istiu que s'apropa I ... »
Oh Rosselló I A qui podré ara comparar-te?
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Terra de benedicció,
a tots tos fills dónes bona racció ;
tothom menja, beu i 's'afarta.
Oh montanyes i planes, tardor e istiu,
com primavera, sou sempre regalades;
floriu, floriu;
més de flors l'home no viu;
un cop les ilusions esfullades
i tots els somnis repassats, cal dinar i sopa.
Mare nostra, ens portes llavors el pa
i l'apetitós companatge.
Què generosa I Una mà de mainatge
no més te grapi, dónes a voluntat
el llegum polpós i botat :
col, monja i patata, per l'ollada,
per l'ollada bonaça del Rosselló,
sanitós rabejadiç realçat d'una tallada
de cansalada
quant més grassa i ran cia millà ...
1 Si n cal, Déu meu I de trufes pel pobre
que ls diners de un a un cobra I
I de fasols pel salpiquet, si n cal!
Més, oh terra, ets benèfica, bé val !
Tota pena, séns comptar, pagues.
eEn voleu de cards, de naps, de pastenagues?
I vint especies d'enciam,
escarola, cogombre, àpit, tomata, ràvec?
i bleda-ràvec pel porc i l'aujam?
Armat d'un magall, aixada o càvec,
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tot pagès posa l punt d'honor
a tenir l'hortaliça més bella.
Mira eixos pèsols, quina tabella,
quina dolçor, quina finor I
No s necessita fer la prova
que, pel llegum primerenc,
és el nostre païs que passa al primer reng;
cap d'allre, us dic, com ell se troba.
e Heu tastat del sorralenc Riberal
l'espàrrec, la carxofa?
L'home més llepol no n fa mofa.
Ah! Vegéssiu, a la temporada, su l camí-ral,
quina rua I Cotxe, carro, carreta,
amb campanars de cistells i canastes acimbellats,
balim-halam trontollats.
Per ample que sigui la ruta, és estreta.
L'eix contra l'eix se frega, s'apreta;
vinguin renecs, reïres, «llamp te ferís I »,
'
i la roda així se desencroLxa.
Arri, carro, carreta i cotxe!
El llegum preciós sen va cap à París ...
Espereu! Espereu ! Ara ls arbres donen
fruits que al paladar se fonen :
pruna, cirera, albercoc,
macats no més al toc;
poma, pera muscatella,
i l prèssec durà o mullà,
que ses g·altes fresques repetella,
el prèssec, gloria d'Illa i de Pezillà,
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regalo del cel, si se pot mulla
amb una goteta de vi de garriga!. ..
Ai, ai! L'istiu s'encamina. Ja triga,
sus de la branca a xacamellà,
de florejar la figa, la melosa figa
que l'estimada pesca su l davantal,
figa negreta, bordiçot, verdal,
d'ull de perdiu, o de coll de senyora.
I mentrestant el raïm és madu.
Aqueix rei dels fruits, el duu
nostre Eden, com a rara penyora
del seu cuidado paternal.
1 Oh païs més que divinal,
que l suc de la crinyana,
foc dels ulls, braó del braç,
ens vesses a doll, a veire ras!
si l'home, insadollable, sempre ca1com demana,
tu 1 téns casibé satisfet,
bon Geni que d'un bufet
realitzes tota fantasía,
espletint, sense cap primor,
la fam brutal, hi set de poesía,
la set d'amor! ...
Oh pàtria petita, tant grata i gustosa!
Jo vull, com toc de campana festosa,
brandar l'himne solemne de ta bellò,
oh mare-perla de la França, oh Rosselló!
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ERRATA
Page 59, 5" vers, au lieu de ell, il faut lire ella.
Page 61, 21" vers, au lieu de can, il faut lire cant.
Page 94, 7" vers, au li eu de feul, il fa ut li re fent.
Page fOS, 5" vers, au lieu de erta i llunya, il faut lire
èrtica i llunyana.
Page HO, 21' vers, an lieu de zenzill, il faut lire senzill.
Page 167, s• vers, au lieu de a poc, il faut lire a poc
a poc.

TAULA

Pa« es

La Mare-terra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Intimes

L'arbre borrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Als meus vells. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Filial.............. ...................... .............. :18
Tu ......... ... ...................... ...................

~o

Del pare............... ...................... ..........
In memoriam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Infantívoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Campanes del païs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anyorer............ ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gust de viure.............. ...................... ......

23
2
3i

40
6i)

4,9

Quadros

Albada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
L'arbre d'amor... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hetaira rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Horror.............. ........................ .................
Contes de la vora del foc.................... .............. .
Festa major................ ........................ .........
Mort i vida ........................ ........................ , .
Les estàtues parlen............... ........................ ..

57
60
M
67
70
7•
9ò
tO

t.90

TAULA

La terra

Salut a Pezillà........ ................... ................... .
La tramontana.. ................... ................... ......
L'alzina....... ................... ................... .........
La passejada de les platanes....... ................... .....
Nostre pa de cada díe.............. .................. ......
Despellofant el blat índi............ .................. ......
Llaurant...... ................... ................... .........
Riu avall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Verema....... ................... ................... .....
Gloria al país ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i~i
f2~

f3i
i35
i~2
i~6

ttii
i 55

i6q
i81

