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CANT A LA SENYERA, 

Llaor. a tu, Senyera gloriosa, . 
de pàtria i germanor sagrat emblema; 
compleix dels cors l'aspiraci6 suprema 
eternament triomfanta i poderosa. 

Som un es bart' de rossinyols _ 
·que et festegem a bells estols 
glossant cançons dia i vesprada. 

Tu el cedre n'ets altiu 
qui branda al .vent, joli4, 

i gaiament ·nos cova amb sa brancada, 
Senyera venerada ! 

Braus navegants d'un mar immens 
som los apè>stols de l'avenç; 
l'estel de l'art volem per guia, 
per timoner la poesia, 
a tu per vela immaculada, 

· Senyera venera da ! 

Som les espigues del bon blat 
nades en camp ben conreuat, 

apomellad~s, 
assaonades; 

som la ideal 11avô 
d'un pa que Déu _nos d6. 

Tu n'ets lo sol pqtent, 
fecund i treluzent : 

Tu n'ets lo sol d'amor qui l'ha granada, • 
Senyera venerada ! 

AGNÈ.ï ..AR.MENGOL V. DE BADIA 

LA -PR.ES6 DE LLEYDA., 

A la ciutat de Lleyda 
n'hi ha una pres6; 
_-de presos maî n'hi_ manquen, 

petita bonica, 
prou n'hi porta el Baro 

lireta lir6. 

Hi ha trenta tres presos : 
cant~n una canç6 . 
l'ha treta i l'ha dictada, 

petita bonica, 
el més petit de tots 

lireta lir6. 

La nina se'ls escolta 
de dalt del miradô; , 
a ·cada posadeta, 

petita bonica, 
ne davalla un gra6 

lireta lir6. 

Els presos se n'adonen 
i paren la canç6. _ 
-Cànf~u:· canteu, bons pre-

petita bonica, [sos, 
canteu-ne la canç6 

lireta lir6. 



LA SAR.DANA DE LEf MONGEf 

Al davant de l'ermita 
de Sant Rafel 
les sardanes, airoses, 
pugen al cel 
i tothom sent en l'ànima 
dolçor de mel. 

Sardanes corn aquestes 
mai s'han sentit : 
ffns la ballen els avis 
quan ve la nit 
i ais genolls de les mares 
salta el petit. 

Per planures i serres 
escampa el vent 
de la cobla les notes 
alegreJTient 
i fins l'ona s'hi acosta 
que al lluny la sent. 

En un coll de muntanyes 
hi ha un monestî : 
de puntetes les monges 
van al jardi 
que les roses encensen 
i el Il essamf. 

Les sardanes arriben 
fins ais seus cors 
amb gatzara i rialles 

dels balladors 
i entorn d'elles els arbres 
i quines remors! 

Dues rnonl?,es en l'ombra 
les mans s han pres : 
ja se n'hi ajunten d'aitres 
i aitres després, 
les d~ més lluny s'hi acosten: 
tothorn ja hi és. 

Ballen totes porugues 
ben dolçarnent, 
enrogides de gal tes 
mig somrient 
i sos peus en la terra 
ni menys se'ls sent. 

Rondinant l'abadessa 
jase n'hi va, 
sent-hi aprop Hagrimeja : 
no' sap renyâ, 
que ella també n'és filla 
de l'Empordà. 

La lluna que s'aixeca 
les monges veu, 
pel damunt de la tàpia 
la cara treu 
i els hi diu. bondadosa : 
Balleu, balleu! 

ÀNGEL GUIMERÀ 

'MUNTANYES REGALADES 

Muntanyes regalades 
s6n les de Canig6 
que tot l'estiu floreixen, 
primavera i tardor 

Jo que no l'aimo gaire 
jo que no l'aimo, no, 
jo que no l'aimo gaire 
la vida del pastor. 

EUs se'n van a rnuntanya, 
jo allf al Pla de Motl6; 

ells beuen l'aigua fresca, 
jo vi del Rossel16. 

Jo que no l'aimo gaire ... 

EHs dormen en pallissa, 
jo en llençols de cot6; 
elis eulien brots de mata, 
jo floretes d'olor. 

Jo que no ttaimo gai re ... 



LA fMORT DE L'ESCOLÀ 

A Montserrat tot plora, 
tet plora d'ahî ençà, 
que alli a I'Escolania 
s'és mort un escolà. 
L'Esce1ania, oh Verge!, 
n'és vostre colomâ. 
A aqueH que ahî us cantava, 
q-ui avui no el pJorarà ? 
Oins una blanca caixa . 
mirau que herm6s està ! 
N'apar un lliri d'aigua 
que ac-aben de trencâ. 
Té el violi a J'esquerra 
que solia tocâ : · 
lo violi a t'esquerra, 
l'arquet~ rattra mà. 

· Sos companyons de celda 
Jo duen a enterrâ. 
Lo cant de les absoltes 
Jo vénen d'assajâ: 
lo primer vers que canten 

del cel sembla vessâ 
corn un present que els àngels 
envien al germà; 
a1 segon vers que canten_ 
se posen a plorâ. 
Oh Verge de ~lemènda, 
vo1gueu-1o perdonâ ! 
Oh dolça Verge pia, 
a] cel deixeu-lo entrâ 
a· aqueU que aci en la terra 
sempre vos va adorâ ! 
Los monjos també (>lore~, 
sols canta un efmifà 
sentint cantar los àngels 
i amb eUs Jo nou germà, 
oceU que obre les ales 
i cap al ce] se'n va. 
Mentre e_H canta pets aires 
son violi tocà · 
.. ....... 
i dins lo cel entrà. 

JACINT 'VER.DAGUER... 
A 

'NEGRA SOMBRA., 

Cando penso que -te fuch~s, 
negra sombra que m'asombras, 
o pe d'os meus ca:bezales 
tomas facendome mofa. 

Cando maxino que ês ida 
n'o mesmo sol te m'amostras 
yeres â estrela ·QUe briJa 
y eres 6 vento que zoa. 

Si cantan ·ês ti que cantas, 
si -choran ês ti que choras 
y ês 6 marmU1·io d'o rio 
y ês â noite y ês â aurora. 

·En todo estas ·é ti ês todo, 
pra min y en min mesmo moras, 
nin me deixaras ti nunca, 
sombra que sempre m'asombras .. 

'ROSALIA CASTRO DE 'MUR.GUIA.. 



ELS TRES T AMBORf 

Si n'éren tres tambors -Tambor, Jo bon tambor, 
que en vénen de la guerra, sïem vols dâ una roseta? 
.el més petit de tots _ Ràm, ram pata plam. 
porta un pom de r_?setes. 

Ram, ram pata plam. -DonzeUa que l'haurà 
serà l' esposa meva, 

La fina del bon rei no us rlonaré Jo ram 
n'ba sortit en finestra : que a v6s no us pugui pendre. 

Ram, ram pata plam. 

Quin bonic somni d'ales blaves 
Jlarg de-marina arrenca et -vol 
ment_re s~arrima per ·les graves 

'"' de blanques v~Ies l'ample estol ! 

Pel mar català agermanades · 
les terres van-s'hi âesvetllant 
en dar despertar de sardanes _ 
l'una a lJa1tra s'encaden,ant. p,. " ;~ " 

· XM -e~_J sf~-a, 
T'Jie5 '"" w.utà:es s ejttnts:nt. s-e l' - _ L/ ~ ~~ 
relliguen els arenys germans ~vr-'"?'~ 
i .el somni desplegat i cot_n dansa 
ala ponent, ala llevant ! · 

De Valènda a ran de Provença, 
- per J'Aiguer, Mallorca i Ar.ag6, 

punteja la cadena m'lmensa 
i Sant Marti, ditx6s, empara 
tots els fills de ]a terra mare, 
de1 trono blanc del Canig6. 

L'ombra de cer del rei En jaume 
ha sembJat que al mig es drecés 
murmurejant somrient : « Pla u-me 
que, essent mos fills,, no ·ho obtideu més ! » 

Els cors Ua vors baU en sardana ' 
sostinguts per el somni blau -
Ji entorn d'eUs J'atzur s)engalana -
d'una blanca faixa de pau . 

.1 ~valba.;uovella êmbo:i.ca11a ~· _., 
ta terra de nonja ctaror;. .t t · I.A:-' 
la lJum 'l!f" J '&ut:ereola i balht-~ {~ ~<' · · ~7 
halla als espills i en la mirada · 
laïmmortal sardana enyorada · 

. de1s jorns de g1~ria i germanor. 

CA.RLES GRANDÔ. 
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