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NOTA 

-o-

A dret seny, hem guardat al nostre català certes formes dia
lectals (terminologia, · morfologia, sintaxi) de temps usades a Rossel
ló, en major part perdudes a Catalunya, totes autenticament cata
lanes. Moltes figuren en vells diccionaris i documents, en obres de 
bons autors dels segles anteriors; excel'lents escriptors d'ara ne re
prenen algunes. 

En una Monografia premiada l'any 1917 per l'Institut d'Estudis 
Catalans de Barcelona (Secdó filològica), l'autor n'havia sotmès 
una extensa tria que fou agraïda. L'Institut d'E.C. la publicava l'any 
1943, amb el títol : VOCABULARI ROSSELLONÈS, en el volum 
MISCEL'LANIA FABRA, recull de treballs dedicats a l'excels 
Mestre a les Edicions CONI, a Buenos-Aires (Rep. Argentina). El 
dit vocabulari, repartit en dues columnes, compta 26 planes de gran 
format. 

Pocs mesos abans de morir, el Mestre Fabra havia encomanat a 
l'autor de vetllar a la conservació d'aqueixes formes i construccions 
dialectals que constituïen, deia ell, << un enriquiment de ía llengua 
catalana ». Ho han fet València, Mallorca. Hem considerat, doncs, 
com Ull deure, el manteniment, com els avant-passats, de les termi
nacions verbals en i, i no en o forma moderna generalment adoptada 
al Principat de Catalunya mes reconeguda « estranya al català antic » 

(V. Gramàtica catalana de Pompeu Fabra, Ed. Institut d'Estudis 
Catalans, 1918, p. 74 i seguents, - Edic. de L'I.E.C. de 1922, p. 70, 
etc. - Gra,màt~ça, ~l~Ill~llta.l ça,~a,la.ua de Rovira i Virgili, Edic. 
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Lopez, 1916, p. 70 - Gramàtica catalana d'Emili Vallés, Ed. 1904, 
p . 61, etc .. . i altres) . València ha conservat les finals en e : Mallorca 
guarda les seues sense desinència. Nosaltres, a Rosselló, serem fidels a 
la terminació en i (parli, canti, temi, perdi, etc ... ). Una i altra terres, 
com la nostra, no han volgut desfigurar la llengua dels avis ni perdre 
el seu respir propi, ni l'aspecte ni el to, ni l'alè ni l'ànima. Volguda 
unitat ortogràfica no ha implicat mai uniformitat de flexió ni d'ex
pressió. 

Els més eminents gràmatics han admès, fins encomanat que, 
a Rosselló com a tot arreu, l'auxiliar ésser o ser sigui usat, pels temps 
compostos, en verbs passius, pronominals o reflexius, neutres, en 
lloc de l'auxiliar haver. 

A Rosselló, els pronoms personals invertits, em, et, es, ens, us, 
el, els, etc ... ni llurs formès apostrofades, 'm, 't, etc ... , no tenen gaire curs. 
Les formes plenes me. te, se, nos, vos, etc ... notades, com regulars en 
totes les gramàtiques i les elidides corresponents, m', t', etc ... s'usen 
gairebé soles. Generalment els pronoms personals, llevat d'algun cas 
particular com a l'imperatiu, no van darrera el verb. I tants altres 
detalls podriem afegir. S'ha de recordar l'us al Castell reial de Per
pinyà a la Cort de Mallorca de moltes variants rosselloneses ? Ho 
comproven diverses escriptures. 

Aquí, com al Principat de Catalunya, a Mallorca, València, 
l'Alguer, la llengua acusa, amb el temps, alguna inevitable evolució, 
influència, acquisició o alteració hispanica, francesa o italiana, pro
vençal o occitana ... Quin és l'idioma que els, segles no han modificat ? 
Hem procurat rebutjar tot vocable o locució sense fonament com 
tot marcat gal'licisme. 

Carles GRANDO. 
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Miralls de vida 
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Bon Any ! 

A tots, amb un bon any, desitgem vida nova, 

sort i salut a casa i quietut pel món ; 

que els pobles se donin les mans a l'enrodón ... 

Després la dura prova, 

nos cal rotllos d'amor, bon vent i barca nova. 

Sí, bon any nou! Que aviat nos arrivi la nova 

que els països són tan units com el cor vol. 

De tot cantó, que en cada ànima, entri el consol 

que l'home el seny retroba 

i que de feres n'hi haurà fora que a la cova. 

Un reproverbi diu : « Any nou i vida nova ll. 

En aqueix dia, amics, el més bonic de l'any, 

vos deixeu pas embolicar per cap engany 

ni cap ideia tova : 

Qui gua.rda la consciència neta en pau se troba. 
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Com ho vol la cançó, tot s'arregla i s'adoba 

mentre la bona fe grani per tots els camps, 

mentre la llibertat i la pau treguin rams 

a la brotada nova 

i que s'abracin com germans el vell i el jove. 

Tanquem lleig i dolent, de nits, al guarda-roba : 

val més un raig de sol que tronada i que llam. 

Pa a taula, amb cor serè, val més que el rataplam 

que la vida nos roba, 

que nos rosega el seny com mala arrel d'agram. 

El qui desitja amor, camí fent, l'amor troba, 

bon any i barca nova ! 



Petons de Sol 

Dels encants del món, treiem-ne el perfum 

amb la nova aurora. 

Mirem al defora : 

riu la paret blanca al bes de la llum ; 

cada . petól' punt per punt, marca una hora. 

Compta, el vell rellotge, els petons del sol. 

Doncs, com ell fem ara 

obra llesta i clara 

i, al quadrant de la vida, si Déu vol, 

la llum de petons serà pas avara. 

I3 



14 

Els quatre salts de l'Any 

I. Primavera 

Sant Sebastià, la Candelera, els manllevats, 

pel Causse, enllà, s'han esguilats 

al dolç alè de primavera. 

Apunteu, nins, corn i cliqueta : el cel és blau : 

al bes del sol, ja se complau 

cada poncella riallera. 

El goig mou la cadaula 

al mas com al molí, 

llisca damunt la taula 

i en cada tirolí. 

Cirera encesa balla 

pel fullam verd i fresc. 

Pasques, sus la tovalla, 

de bunyetes i d'ous ha capgirat un desC'. 



Apunta, nina, el cos més clar : el cel és blau ... 

al bes del sol ja se complau, 

lliri espellit, l'amor primera. 

U. Estiu 

S'enjoiarà l'estiu 

de cascalls i ginesta ; 

piuleja cada niu; 

cada casa és en festa. 

O nit de Sant-Joan, 

comes i pla engalanes 

i tos focs pel món van 

dels cors lligant sardanes. 

Les barques de Colliure, a la faixa de mar, 

guimben al vent ardit que palpeja les veles. 

L'Albera malva guinya a l'ull coquí del far 

i el pinzell d'or del sol repinta fines teles. 

IS 
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La rodona s'eixampla al Canigó, al Bear ... 

El canyer, refilets de flabiol esgrana 

i la font, de la prima esmicola el so clar 

mentre el tenor s'esplaia en buf de tramuntana. 

Amics, 

Bonics 

A l'agost, si Déu vol, 

irem a les devotes ; 

durem recapte a totes 

i un ciri a Sant-Ferriol. 

III. Tardor 

quina alegria esclata pel vinyer! 

raïms botats, en llur verda bressola, 
fan gust; 

de la samal, que, embriaga, els gronxola, 
en most 

regalaran al trull vermell de pler. 

Tardor, 
vi de Rallà, diners i cargolada, 

dins l'or, 
espolsaran la llum del fullam ros; 

virtut 
nos portaran, salut a l' aima, al cos, 

en tot 
i a Sant-Martí firarem la mainada. 



IV. Hivern 

Salta pel cel el cant de les campanes, 

rebot als cors, en la nit de Nadal. 

Vinguin torrons de pinya i d'avellana, 

capó, tortell i grana txa al barral ! 

I la lluna, 
amb aguller de plata, 

del nevàs 
sarceix cada pial ; 

fent la mona, 
un floc a la sabata, 

ja veuràs, 
el n1ón fa el carnaval! 

V. Final 

Sant-Sebastià, la Candelera, en vestit blanc, 

pel Causse enllà, s' esguilaran 

al dolç alè de primavera. 

Obre a la vida el teu cor franc : el cel és blau; 

al bes del s9l, ja se complau, 

lliri espellit, l'amor primera. 

17 
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El nin petit 

I 

Vola, vola, blanc parpallol, 

vina, vina su'l meu llençol! 

El parpallol s'haurà enllestit ... 

S'ha despertat el nin petit. 

Qui farà un bà i un altre bà 

a la mamà, en partint a escola ? 

En tornant de fer P - A : PA 

o venint de fer colom... vola, 

qui farà un petó al seu papà ? 

La nina quieta, el bon germà 

el faran tinda a cada galta ; 

al rotllo donaran la ma' 

gira-girant, salta que salta, 

ala papà ala mamà ! 



Banyes, banyes treu el cargol, 

llaura, llaura al pom de la col; 

les banyes trauquen a polit 

s'ha divertit el nin petit. 

11 

Com el pipiu, qui empassarà, 

sense caprici ni ploralla, 

la sopa sense la vessa ? 

Papa-clic i mitja-rialla, 

manyac, avui, qui les farà ? 

Pota d'ací, pota d'allà, 

su'ls cavallets gira, nineta ! 

Els menuts, \ passejada enllà, 

fent xim-xim a la cadireta, 

perden l'alè de tant balla. 

Bruixa, bruixa, f és l'ou pel sol 

Pluja, pluja, pentina el sol! 

S'acluca el sol, l'ull aganyit ... 

Ja és ensopit el nin petit. 
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III 

El marxant de sorra ha passat 

i, per la finestra, la lluna 

s'enforata, al mirall fa el rat 

i, boseroca, amb una mona, 

s'espavila amunt del terrat. 

Non-non, anit, qui la farà, 

empatotat de fina llana ? 

Quan l'àngel dels somnis vindrà 

tocant sa més dolça campana, 

la son-soneta sonarà. 

Vola, vola, blanc parpallol, 

vina, vina su'l meu llençol ? 

El parpallol s'haurà enllestit ... 

Es adormit el nin petit. 



Fonts de Ceret 

I. Miralls d'Estels 

Les fonts de Ceret desgranen música, 

filen, dia i nit, en punts de claror, 

amb ritme de pau, amb ritme d'amor, 

llur cançó bonica : 

les fonts de Ceret desgranen música. 

Amics, com elles, qui treballa 

beurà la llum de punt en punt. 

De gota en gota neix la font 

on cada estela s'emmiralla. 

Amics, com elles, qui treballa 

beurà la llum arreu del món. 

Descapdelle1n an1b alegria 

el compàs llest del nostre esforç. 

L'estudi és la virtut dels forts, 

font i mirall de poesia, 

Descapd~llem amb alegria 

el ritm~ da.r dels nostres cors. 
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Les fonts de Ceret desgranen música, 

filen, dia i nit, en punts de claror, 

amb ritme de pau, amb ritme d'amor, 

llur cançó bonica : 

les fonts de Ceret desgranen música. 

Il. Tot canta 

Al nostre Ceret tot canta, 

la font sota el castanyer, 

els horts i el Tech que s'hi encanta 

en joc d'aigua rialler. 

El goig hi fa escola 
i ens animarà : 
on la gràcia vola, 
l'art hi niarà. 

Treball i música 
quan van de conjunt 
fan la vida rica 
i els cors van amunt. 

Al nostre Ceret tot canta, 

la font sota el castanyer, 

els horts i el Tech que s'hi encanta 

en joc d'aigua rialler. 



La Nina del Sabater 

Es la nina del sabater, 

tatxes i pega, ai, filla, filla ! 

Festeja l'hereu del fuster, 

salta volilla ! 

V olilla i volillaire vol, 

tatxes i pega, ai filla, filla ! 

Amb un enfilall de nyinyol, 

ja l'entorquilla. 

Pels Rams han pres el primer vol, 

tatxes i pega, ai filla, filla ! 

Per Pasques, bona nit cargol, 

vola. faldilla ! 
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El pare se n'haurà avisat, 

tatxes i pega, ai filla, filla ! 

De pastetes emplastrissat, 

se dona gilla. 

Els ha trobats ben arremits, 

tatxes i pega, ai filla, filla ! 

i els ha menats repenedits 

al rector d'Illa. 

Toquen campanes de valent, 

tatxes i pega, ai filla, filla! 

La torangina vola al vent 

que l'escarn pilla. 

(Música de Jordi Barthès.) 



Sardana de les Cireres 

L'aurora besa el goig que salta 

pels cirerers vora camí. 

Cada cirera para galta, 

i molsuts llavis de carmí. 

La cirerola s'abalança, 

ala a llevant, ala a ponent 

és tot un bé de Déu en dansa 

de cors menuts que el sol encén. 

Les criatures, fent rodona, 

se posaran frescos penjants 

i les fadrines, una a una, 

s'enjoiaran con1 els infants. 

De les cireres, la sardana 

acosta a viat jo ves i vells ; 

sota el cel blau, un cant desgrana 

la glòria dels vergers vermells. 

) 



26 

Avui tot riu al mas i l'Albera és en festa ; 

la sang nova ha refet l'ànima de la vall. 

De cada ran1 granat trauca una roja cresta 

i, en l'or dels ginesters, esclata el cant d'un gall. 

El ganso aclaparà la branca més tossuda; 

els dits pessigaran la cua del penjol 

i al davantal cauràs, bonica i moselluda, 

cirera de Ceret que Déu pels àngels vol. 

(Música de Renat Manyach.) 



Tritlleig d'Agost 

Amic meu 

prega 

quan, sota la Creu. 

Déu 

plega. 

Salta al cel 

viva 

la campana que el 

zel 

tiva, 

Avui és 

festa; 

aprop del promés 

vés 

llesta. 
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A la llum 

pura 

de la fe, el perfum 

com 

sura! 

Un clar vol 

passa; 

cada rosa al sol 

vol 

Més 

plaça. 

Tot riu a 

taula. 

va el vi, 

la 

faula. 

Pels cafès, 

pesca 

més 

l'a1nor, llavi encès, 

més 

gresca. 
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Si al portal 

salles, 

avui, tot s'hi val, 

cal 

balles. 

· Pit llis i 

rosa 

s'obre allà i ací 

si 

gosa. 

Una flor 

muda, 

esfullat el cor, 

mor 

nu da. 

I la nit 

grisa 

su'l més recollit 

pit 

llisa. 
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Llum d'estels 

salva 

de ta puresa els 

vels 

d'alba! 

Salta al cel, 

viva, 

la campana que el 

zel 
tiva. 

Amic meu 

prega 

quan, sota la Creu, 

Déu 

plega. 

Campanes de Pamiers 

Mare de Déu d'Agost. 



Sardana al sol 

La placeta canta al sol 
per l'encís de l'hora presa ; 
la sardana hi pren el vol 
al riure del flabiol. 

Dels Plàtans la rama encesa, 
al ventolí que la besa, 
balanceja el seu ventall 
al compàs alat del ball. 

La prima que guisca escampa, amb el tenor, 

del país, del passat l'ànima sonor, 

cada acord 

un record 

que remou el cor. 

Au, fadrines i fadrins, 

alça la sardana nostra 

armonies esclatants! 

Au! Amb l'esperança endins, 

amb la flama i la fe al rostre, 

junts d'esperit, junts de mans 

puntegeu, units i grans! 
3I 
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Nina presumida, 

respon al convit 

de la mà que et crida 

al ball més florit. 

A la llum serena, 

jo ves i galans 

lligueu la cadena 

que vos fa germans! 

Un colomí blanc, un núvol rosa 

escallimpen l'or del Castellet. 

Al riu, que glopeja sus la llosa, 

cada raig de sol fa el mirallet. 

El cascall abraça la ginesta; 

l'alegria salta su'l balcó ... 

Somrient, de lluny, regeix la festa 

el Canigó. 



La Dactilò de Sant Marti 

TORNADA: Ai, mireu quina traça tinc 

quan, d'una rega a l'altra rega, 

el carriot dins la mà princ, 

quan d'una rega a l'altra vinc 

Faig dac, dac, dac, 

faig ti, ti, ti, 

faig trico-trac 

tarda i matí; 

som la dac-dac, 

som la ti-ti, 

la dactilò de Sant Martí. 

I 

Quan el meu pit s'alça a botzides 

sota els cops d'ull massa atrevits, 

mans i pit van a secotides, 

el desig salta al cap dels dits. 

A les hores massa embromades, 

quan tenim pas més gust en re, 

del fosc desengany, les ditades 

claven llur negror su'l papê. 
33 
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II 

Mes quan tornen les hores clares 

com un petó de sol al cor, 

d'aqueix caliu, sem pas avares : 

cada lletra és un toc d'amor. 

Amb sol o no, com hem d'escriure 

el llarg capítol del treball, 

si l'encenem amb un somriure, 

n'és més alegre l'enfilall. 

TORNADA: Ai, mireu quina traça tinc 

quan, d'una rega a l'altra rega, 

el carriot dins la mà princ, 

quan d'una rega a l'altra vinc : 
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faig dac, dac, dac, 

faig ti, ti, ti, 

faig trico-trac 

tarda i matí; 

som la dac-dac, 

som la ti-ti, 

la dactilò de Sant Martí. 

Música de Jordi Barthès 

i Renat Llech-Walter. 



EI meu Thuir 

Thuir on he plorat i rigut ben petit, 

primera amor, tendra espellida, 

ton record sempre m'ha seguit 

pe'l llarg enfilall de la vida. 

Amb igual goig, m'han acollit, ara, al portal, 

l'escola blanca i el blau del vespre, 

la frescor verda de Rigal, 

la mà d'En Quim, color de nespra ... 

I he acudit, en primer raig, a engoli un glop 

de l'esperança que bevia, 

al ritme del vell moli xup, 

l'aima d'infant que s'hi arremia. 

Com guimbava, sota els plàtans del Porcarill, 

codena rosa i moselluda, 

dels porcells el groc escampiU 

fugint la fuetada aguda ! 
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Rodaven els miralls i els flocs dels cavallets; 

el firal vermell s'encenia 

de toronjo i forcs violets, 

de tots els colors que el cel cria. 

Les nines, llavi en foc, a bracet, ruta avall, 

feien manyaga la mirada ... 

La festa despertava el ball : 

peu o llengua s'hi deslligava. 

I, pel camí dels horts era ball de confits, 

ramellet a la Font d'En Puça ... 

i, de llimoga embarbostits, 

els nins llepaven crema rossa. 

Thuir dels poals lluents, quan llur frescor regala 

su'l vellut dels aperitius, 

cobla i aucells ixen dels nius 

on cada ideal obre l'ala. 

Terra del tuire mofle i del cep reguitnaire, 

del Causse roig al verd Rallà, 

la tramuntana ha de calla 

quan el teu cant munta dins l'aire. 



I volen mil cançons pel Torn de la Muralla ... 

De Llupià a la Pietat, 

quan l'amor balla al seu costat, 

Cada plec de faldilla balla. 

Del teu blat-indi, havem fumat la cabellera; 

aquell fum d'or, on ha passat ? 

El socorrum trobi escampat 

anit, pel cel de La Cellera. 

Si és a l'eixut la font de Santa Madelena, 

si el vell molí se va ensop1, 

si el terrisser gira l'esquena 

a la gresala o al tupí, 

Les portes i els teulats fan la mateixa cara; 

nos fem vells mes, en bons germans, 

s' endevenen els cors encara 

i nos estimem com abans. 

La meua joventut, aquí la veig que passa 

l'ull viu, al mig dels meus companys ; 

oï tindà, a:riit, sus la plaça, 

el riure clar dels meus vint anys. 

37 



Déu vos guard I 

Al poeta Francesc Tresserre 

A vuitanta anys, diran els uns, 

tenim la llaca mig -collida 

i de la gràcia presumida 

hem revestit tots els perpunts. 

D'altres ne fan l'imatge a nlida 

del vinyer ros de la tardor, 

quan, dins la tina bull madur 

el rim molsut de nostra vida. 

Si tot canvia i perd delit 

en nostra humana passejada, 

de vos, amic, el que m'agrada 

és que al visatge, a l'esperit 

guardeu la joventut pintada 

com un clavell just espellit. 



Jove amb els joves i ,amb els vells, 

espicassant la saviesa, 

com sabeu albes de tendresa, 

resseguiu capvespres vermells. 

A l'horta aclapat nit i dia, 

de mil poncelles heu collit 

el primer petó i heu florit 

el Rosselló de poesia. 

Dels vuitanta anys, el verd bastó 

l'heu deixat al pròxim cantó ... ; 

és ell que amb vos s'acotaria. 

Mê el pes del nostre vot fervent 

l'agraïreu, car porta, ardent, 

el DEU VOS GUARD de companyía. 
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Espigues d'Or 

Als amics L. i J. Bartre. 

« Deu, vint, trenta i més espigues, 

« quantes ne lliga el record ? 

« - Les cinquanta que avui lligues 

<< amb el fil de nostre amor. >> 

Garba d'or, de sol cintada, 

Déu escampa, a vora seu, 

de ginesta una faldada 

i de mimosa un relleu. 

Al cel d'Illa, la campana, 

del goig sona el clar repic ; 

del rosari que ella esgrana, 

cada gra crida un amic, 

un amic que, amb dolç somriure, 

amb l'espiga al cap dels dits, 

d'ahir vos farà reviure 

els matins rejovenits, 

/ 
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l'hora blava i l'hora rosa, 

l'hora d'or dels blats madurs 

i aquella hora... que no gosa 

tant el sentiment n'és pur. 

Ara nostre cor batega, 

un batec per cada gra, 

cada gra d'or que, en la sega, 

vostra fe recollirà. 

Que de molts junys, la promesa 

vessi aqueixa llum en vos 

Déu la guardi ben encesa 

en l'ànima de tots dos. 

Deu, vint i quantes espigues 

lligarà encara l'amor ? 

- Tantes, si cal, com ne lligues 

cabdell de sol del record. 
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Germana de Caritat 

Dins la grisor boirosa dels vells dies, 

quan s'entelen els anys, en lentes agonies, 

a la nina del ull, que vela la tristor, 

ha passat, passa i passa una dolça claror; 

la llum pura és d'un cor, la llum d'un fi somriure, 

un raig d'alba i d'amor 

que allarga el goig de viure, 

és, dels pobrets, la caritat que el dolo estanca 

un batec d'ala, és la germana en cofa blanca. 

Va, ve, corre, s'anima, vigila ella; 

d'un fus d'infinit blau, pur encís desca~della, 

sus la grogor dels fronts posa el seu rosa dit. 

A tots porta i durà un flam d'aurora i d'oblit, 

del llençol esblaimat, on se joga la vida, 

al pa blanc que ha servit, 

a l'alta on Déu convida ... 

La nit, fugaç estel, sa mirada no manca : 

un batec d'ala) és la germana en cofa blanca. 



Al llis replà s'escalfen les velletes ; 

el sol fa el rat, pels vells, sus les rajoles netes , 

de l' an1pla galeria al discret passadís. 

A l' empedit, al masegat, al malaltís 

esmicola son sacrifici, a tots fent festa, 

àngel del paradís, 

la monja sempre llesta. 

Sempre abnegada, amb zel suprem, sa fe no flanca : 

un batec d'ala, és la germana en cofa blanca. 

Si el dol porta del món i de ses gales, 

sota el negre vestit, com un lleu frissar d'ales, 

la pietat fa estremi el pit immaculat. 

El cibori vermell del seu apostolat 

reflecta un pam de cel primfilat d'esperança 

pels que ella ha consolat. 

Vers la santa balança, 

que lleugera serà son aima en la palanca 

un batec d'ala, un clar record de cofa blanca. 
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L'Ona 

A cada guiny del roc, l'ona salta en polsina 

i claquej a i rellisca als palets regalents 

en filagarses i penjols de seda fina. 

Foll caprici o desmai, ara, viva, es reclina 

amb fluixos afalacs, robant besos ardents, 

glop a glop, al sorral que, golós, l'esgotina. 

Llesta, s'escapa i torna, atreta per la riba, 

hi · esmicola un sospir, hi remou clar mirall 

espiterlada al mig dels joves que escaliba. 

I, sempre il'lusa, mnb mil postures, torna al ball ; 

arreplegada la faldilla, dansa... i llisa 

allargada impúdica amunt la platja llisa. 



Aqui el somni s'eixuga, el bell miratge es fon ... 

L'il'lusió s'esfuma igual, per mar i món. 

Més d'un, cmn l'ona inflat, massa tard s'en avisa. 

I, sus l'eixut sorral frunzit, no troba més, 

dins el capvespre .desplegant sa faixa grisa, 

que el dibuix endolat d'un llavi sense bes. 
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Sardana de la Vida 

Lo que un compàs fa 

un altre ho desfà 

mentre gira ardida, 

tant a l'ombra com al sol 

la sardana de la vida. 

El que no vol, fa 

i no fa el que vol; 

en fa 

com en sol, 

el ritme de l'hora al seu pas convida. 

Espill ací, dansa allà ... 

Si val de s'emmirallar, 

la vida és un ball a mida 

i ditxós qui el sap ballar. 

Mirada encí, volta enllà 

parella no cal tallar ; 

l'esperança al punt-punt crida ... 

Per Déu, no el cal degallar. 



Tot just el curt s' escampilla 

que el pas llarg ja s'abalança, 

cop i cop, 

Ara, amb gilla, 

i tot d'una, 

la rodona, 

de retop, 

en salts repica la dansa, 

tres cops tres, un i dos, hop ! 

Lo que un compàs fa 

un altre ho desfà 

mentre gira ardida, 

tant a l'ombra com al sol, 

la sardana de la vida. 
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Miralls d'amor 
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A demA! 

Ahir, mentre passava, ella em va dir : «Adéu! » 

En ball d'amics, cortès i amable, com se deu, 

prou l'havia admirada 

mes, d'aquell dia ençà, no l'havia encontrada. 

Ahir, mentre passava, ella em va dir : «Adéu! » 

I, Déu meu, no sé com s'encadenà la cosa, 

mon pas, aquest matí, son pas lleugê ha seguit, 

ara no gosa... i gosa ... 

Pura estreta i gentil somrís m'han acollit 

i, Déu meu, no sé com s'encadenà la cosa. 

Com s'acomiadava amb un dolç « A demà! », 

he sentit, dè sa mà, la manyaga calenta 

esllanguida en la mà 

i, llarg temps, he ·seguit sa silueta lenta 

com s'acomiadava amb un dolç : « A detnà ! » 
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Melancolia 

Ets una infant, encara, nina 

als jocs i al riure sempre oferta 

n1es ràpids passaran els dies, 

més ràpids que hom s'ho pensaria, 

almenys per tu, puix l'aspra vida 

no ha pogut, deixar en ton ànima 

l'agut fibló de ses espines 

on tota il'lusió s' esquixa. 

Ai de mi, quan la vispa piqui 

son aguller fred per la plana, 

quan el brancam corsecat guisqui 

al trist frec de les fulles mortes ! ~ 



Ai, trist de mi, quan l'hivernada 

de blanc amortalli la terra ! 
Per tu seran goig i joguines, 

Per mi, tedi, ~ngoixa i tristesa. 

D'una solitud dolorosa 

el fred neguit hauré de véncer 

i transposar de la meva ànsia 

el plany d' enyorê en fresca albada, 

en albada primaverenca 

per quan l'espina porti roses 

i nos tornin les esperances 

com el sol després de les pluges. 

Nits d'atnor, pel cel compartides 

en blaves hores exquisites, 

al de ban ell dels dies grisos 

til~r~1J. çal?cl~Us. d.' ale~ria ? 
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Seria eterna benaurança 

aixís com ja la somiàrem, 

l'amor perfecta, harmonisada 

en pures games de delícies ... 

La sensibla seria dolça 

com el punteig lleuger d'un plectre, 

polsant una lira celeste 

i mogut per una mà d'àngel... 

mê ets una infant, encara, nina ... 



Il'lusió 

Il'lusió que encenies ma vida, 

carícia del desig a frec de mà 

per una mà tímida reprimida, 

per mon aima fressosa d'estima, 

el dia somniat per ta florida, 

la brél:Sa dels sentits sols va crema. 

Il'lusió, amb el cor adolorit, 

al roser de l'amor d'aguda espina 

he aventurat avui un braç ferit 

i he tremolat, amb calfred que enverina, 

al sentir de la rosa el llavi ardit 

estremi en suau bes de seda fina. 

Il'lusió1 a vora meu1 vina, vina ... ! 
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Desenllaç 

Ara t'en iràs, cor meu, 

t'en iràs ben lluny belleu 

sens pensà al neguit que deixes 

i, passat l'ultim adéu, 

semblarà que no coneixes 

mon esguard, mirall del teu. 

Amb tu fugirà, m'amiga, 

com del capset que l'abriga 

s'esgrana el blat-indi d'or, 

l'alegria de mon cor ; 

l'alegria s'en deslliga 

i s'hi arrela la tristor. 

D'ella mon ànima és plena; 

mon ànima tê sols pena 

per compadir sa dissort. 

Solet · el desconsol mena 

el dol del meu trist record 

que l'enyorança encadena, 



Ja sé que un dia vindrà 

on tot se descuidarà, 

el desenllaç que avui cries 

i les dolors que mourà ; 

amb ell, tot s'acabarà : 

serà el darrer dels meus dies. 

Mes, nina, fins allavors, 

com su'l secall dels rams morts 

viu la fulla esgrogueïda, 

su'l branc d'una edat marcida 

viuran mes tristes amors 

per no finir que amb ma vida. 
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joies degallades 

Al llençol acocolada 

amb l'ull viu i el llavi encès, 

no hi ha joia, en cap parada, 

que ens embadaleixi més. 

Si vol mitges d' estregina, 

doneu -li el més ric parell 

car cap seda, per més fina, 

no és tan dolça com sa pell. 

Porta encès a la mirada, 

com promesa de cel blau, 

un flam llis de matinada 

que ha fet el meu cor esclau. 

Ai de l' atnor que s'encanta ! 

Qui bada ne perd la clau. 

No donarà flors a manta 

l' aibre que no brota en pau. 



Mon cor és una manglana ; 

l' espicaça gra per gra ; 

quan se li espassi la gana, 

pell amarga en1 restarà. 

Mon cor és una bolsilla 

on tinden els sentiments; 

trist de mi, l'or n'escampilla 

per l'esborranc dels turments. 

I mon cor plora, a vegades, 

quan l'esgarrapa el neguit; 

per les joies degallades, 

mon cor plora dins la nit. 

Ai de l'amor que s'encanta ! 

Qui bada perd el convit ; 

no donarà fruita a manta 

l' aibre que haurà mal florit. 
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La Cambra trista 

Com un cor buit, la cambra és trista. 

M'has pas entès, no has pas comprès tot l'abandó 

ni el sacrifici que vaig dur a l'entrevista 

ni el calvari del meu perdó. 

Com un cor trist, la cambra és buida ; 

és fosca, amb les ventanes closes a la llum 

com mon aima; la nit abans d'hora la cuida ... 

i a la llar s'ha glaçat el fum. 

Hi és apagada tota brasa .. 

La cendra hi voleteja al buf de l'aire fred 

mes recau morta, perquè avui tot fina a casa 

com si tot alè en fos distret, 



com si fos inerta mon aima, 

com si el batec de vida abandonés mon cos, 

tal el rellotge pàl'lid del destí qu' esblaima 

l'hora propera del repòs. 

Sonen taüt le~ parets nudes 

com el meu cor. La veu rebot sorda pel sol 

i l 'esguard ressegueix, sus les rajoles mudes, 

les ombres dels records en dol. 

Amb son urpa, el destí t'arrapa. 

Quin encant mentider· t'ha tirat lluny de mi ? 

Vés, ingrata, i que mai l'amor que avui t'escapa 

no el vegis, no, su'l teu camí! 

Si, penedida, un dia, et porta, 

cap aqueix cel, un pas incert i avergonyit, 

trobaràs fora el buit i el silenci a la porta, 

interrogant recons d'oblit. 

Com mon cor trist, la cambra és morta. 
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A Flor de llavi 

De tu, sé fora que el perfum 

que el teu pas llest escampillava, 

de ta mirada, sé la llum 

i el pensament que s'hi amagava. 

Sé el riure blanc com bes lleuger 

que a flor del teu llavi s'esmalta, 

el bleix suau del teu al~ 

i el pètal rosa . de ta galta. 

Era tendresa o bé amistat ? 
Al pols, més blau, corria rasa 

una flameta de pecat 

que mai havia de fer brasa. 



d'aqueix desig esfumadis, 

el sovenir guardà la gràcia 

si el destí ne trencà l'encís, 

hi deixà un tast de son audàcia ... 

I és per això que, en dolç record, 

has estat, tu, l'amor més fina 

que ha conegut mon pobre cor 

al fil de l'humana ventura : 

Al banquet de la vida impura, 

l'enaiguament d'una espertina (*). 

(*) enaiguament esllanguiment. 
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Puresa 

Són mortes en mi les il'lusions 

mes el sentiment ben reclòs al fons 

de l'aima s'aguanta. 

Pètals esfullats cauen, mes el fruit 

va poant la saba. Encara no és buit 

el cor de la planta. 

Com ella, ma fe serva un clar recer 

on l'amor flueix al calze. sencer 

en nova espellida ; 

de l'espina oblida el fiblant dolor; 

la gota de sang treu vermella flor 

per cada ferida. 



Si avui plora el cel i l'horitzó és gris, 

demà el firmament se tomarà llis 

al goig que m'aviva. 

El sol obrirà el seu ventall de llum, 

farà de la boira un parrac de fum, 

del plor perla viva. 

El cor d'ideal s'asserenarà 

i el pur sentiment de nou l'omplirà 

de sa poesia. 

L'il'lusió en vent un dia s'en va 

mes la flama viu i no és pas en va 

que l'amor la guia. 
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Mirall de Vida 

Al mirall frunzit del bassí, 

la llum ballava ; 

el teu perfil s'hi reflectava, 

ara d'allà i ara d'ací, 

al joc de l'aigua s'animava. 

Amb les mans, ne vaig poà un tast 

a l'amagada. 

Quina beguda regalada ! 

Aima, cos, llavi en flor, pit cast, 

eres tota dins la glopada. 

Vaig sentir que corria en mi, 

en bes sens mida · 

l'estremiment fresc de ta vida ... 

Tot el meu ésser va fremir : 

mon cor salta va a tota brida. 



El cel era net i més blau, 

l'aigua més clara. 

Su'l bassí1 on presumia encara, 

llisava, en manyaga suau, 

la finor rosa de ta cara. 

Mes se fonien a polit, 

per dins mes venes, 

d'aquell raig les tendres ofrenes, 

cada gota un espill petit 

on reien les amors serenes. 

Del mirall frunzit dels records 

bo i reflectida, 

balla, a la llum que l'ha acollida, 

ta dolça imatge de llavors 

al cristall pur de nostra vida. 
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III 

Miralls de glòria, de fe, de pau 



Cims 

I. Canigó 

L'ombra dels vells records s'allargava ensopida, 
Canigó avall, quan Verdaguer la despertà : 
d'un cop d'ala, el poeta ha tornat llum i vida 
als segles ofegats, a la fe redimida 

en les neus d'un etern alta. 

El monestir reviu, com la font encantada 
on el mestre, a bell doll, poà inspiració, 
i l'ànima de Monsenyor de Carsalada 
empara, a Sant Martí, de sa torre sagrada, 

del clar geni la visió. 

A l'alè del poeta, al sospir de la terra, 
un plor verge .de pau regalima al penyal 
i un goig novell s'arrapa al caire de la serra : 
amb aquell clam, llançat al cel, que als cims l'aferra, 
s'alça viva i reneix l'abadia comtal. 

Retrobats, el cos i l' ànüna, a l'alba altura, 
no més del sovenir li faltava la veu; 
li torna amb la campana i, quan sa cançó pura 
tinda en l'aire lleuger, més d'un Català plora 
i1 la mirq.dq. enllàl fq. el signe de la Creu. 



11. Crepuscle a Marialles 

Lliscant sus l'argent-viu del Canigó nevat, 

el sol, en dolç adéu, darrera ell ha deixat 

la gràcia tendra d'un bes rosa. 

Cada núvol s'irisa i, malva o carmí, amb ell, 

la glòria del crepuscle alça el sublim castell 

on fins demà serà reclosa. 

Se desplega la nit embolicant el cel 

d'un xale fonedís que la lluna i l'estel 

broden de plata i fina perla. 

La muntanya, on la font ploriqueja a polit, 

su'l firmament velat allarga l'ample pit 

que el nocturn abraç espiterla. 

El pastor, n1entre l'ombra enfosqueix el camí, 

va caminant de pressa i, com ell, passa en mi 

dels vells records la cantarella ... 

Omple mon cor d'una recança d'esquelleig, 

del ramat blanc a l'àngelus que condueix 

pels cims l'humana filar~Ua, 



III. Montserrat 

Montserrat, mà de cel blau 

perfilant su'l cel la nau 

de nostra serra endolada, 

mà santa, boires amunt, 

ungeix cada front, pel Món, 

de puresa immaculada. 

Ungeix, Verge, nostre front 

i renta'l de tot afront 

per quan l'aurora enardida 

als teus pals, que res no abat, 

pengi el flam santificat 

de la Terra redimida! 
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La Sardana gran 

Quin bonic somni d'ales blaves 

llarg de marina arrenca el vol, 

mentre s'arrima, per les graves, 

de blanques veles l'ample estol. 

Pel mar català agermanades, 

les terres van s'hi desvetllant 

en clar despertar de sardanes 

l'una a l'altra s'encadenant; 

i les onades, rejuntant-se, 

relliguen els arenys germans 

i el somni desplegat com dansa, 

ala a ponent, ala a llevant! 

* * * 
De València, ran de Provença, 

per l'Alguer, Mallorca, Aragó, 

punteja la cadena immensa 

i Sant Martí ditxós empara 

tots els fills de la terra-mare 

del soli blanc de Canigó. 



L'ombra d'acer del rei En Jaume 

ha semblat que, al mig, es drecés, 

murmurejant, somrient, « Plau-me 

que units sigueu ara i adés. 

Els cors, llavors, ballen sardana 

adalerats pel somni blau 

i, entorn d'ells, l'atzur s'engalana 

d'una blanca faixa de pau 

* * * 

i l'alba novella embolcalla 

la terra de flonja claror : 

una rodona de llum balla, 

balla als espills i en la mirada 

l'immortal sardana enyorada 

dels jorns d'excelsa germanor. 

Música d'Enric Mor era. 

75 



Canada Germà 

Al mirall del passat, fulgors de recordança 

aviven somnis blaus d'escola quan, infants 

embadalits d'il'lusió, estimats germans, 

descobríem, encesa l'esma, una altra França. 

Els pensaments prenien ales i fiança, 

de cel en cel, vers tu, volaven triomfants 

o Canadà! Encisats, t'allargàvem les mans ... 

Tu, senties al pit un pessic d'enyorança. 

Podrien batre els cors amb compàs diferent 

quan la mateixa, parla, el mateix sentiment 

munten, fidels, de cada ànima fins als llavis, 

quan, dins les venes, bot igual la sang dels avis, 

quan, en dies de goig o en hores de turment~ 

una mateixa fe els uneix eternament ? 



Nostre Cor és una Copa 

Al cristall pur de la Copa, 

mireu l'escuma a saltar! 

Nostre cor és una copa 

que el goig, avui, fa cantar. 

Salta i riu, de claror xupa ... 

L'amor hi encén un record. 

Amics, quan alcem la copa, 

alcem també el nostre cor. 

Diuen que els àngels hi canten 

quan als llavis la portem, 

diuen que els àngels hi canten 

hi canta la llum de Déu. 

Hi bull la sang de la serra ; 

dels vells hi _bevem l'alè, 

un glop de cel sus la terra, 

el glop de sol del vinyer. 
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Quan la Copa als dits resquitlla, 

cada titlla és un estel, 

cada esperança una titlla 

que llisca camí del cel. 

La germanor s'hi emmiralla, 

l' aima toma a s'hi refê : 

Copa en mà, fins el que calla 

sent el pessic de la fe. 

Als polsos una botzida 

i el seny se revifarà. 

Copa en mà, cantem la vida 

i el país mai morirà ! 

Al cristall pur de la Copa, 

mireu l'escuma a saltar! 

Nostre cor és una copa 

que el goig, avui, fa cantar. 



Campana Canigonenca 

Quina alegra repicada 

s'esgrana del monesti ! 

l' aima seua ha retro bada 

el cloquer de Sant-Martí; 

d'emoció l'encontrada 

ne riu i plora a desdi. 

Pavordessa de mà fina 

per la gràcia del bon Déu , 

d'un gest, que la fe apadrina, 

heu fet cantar dins sa veu, 

amb el goig de La Martina, 

d'un cloquer germà l'adéu. 

Al primer toc de campana, 

s'assolella el Canigó ; 

al toc segon, sus la plana 

s'eixampla l'oració; 

ella, cada veu germana 

saluda d'un toc majò. 
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Del sant bisbe la tendresa 

regalima galta avall; 

el nou vicari, que resa, 

s'encanta al primer batall; 

l'escolà, mut de sorpresa, 

del llatí perd l'enfilall. 

Al compàs llest d'una cobla, 

punteja un rotllo joliu ... 

Campana, el r~cord d'un poble 

s'ationa al teu caliu 

i ton clar tritlleig acobla 

els poetes al teu niu. 

Els romeus, a la placeta, 

passen arn b un ciri encès 

cada flama una animeta 

arremida al teu recés ... 

i en segueix, en filareta, 

d'a tudades més i més ... 



Són les ombres despertades 

dels monjos del monestir, 

són les ombres de les fades 

que s'hi volen redimir, 

són les glòries aplegades 

al llindar de l'avenir, 

per cantar vostra obra pia, 

Sant Juli dels Catalans (*), 
la seguir de via en via 

i la repetl als infants 

i vos proclamar un dia 

el primer dels nostres sants. 

(*) Monsenyor Juli de Carsalade. 
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Batallades 
\ 

Campana del Canigó, 

el teu aram plora, plora ... 

plora la mort dels teus fills, 

el camp ras de vora a vora, 

dins la casa l'amargo 

i la tristesa al defora. 

Campana del n1eu país 

remou-te anunciadora 

car, dins la nit dels perills, 

el jo vent espera l'Hora ... 

Al seu cor enyoradís, 

senyala el tritlleig d'aurora ! 

Campana de Montserrat, 

quan el sol de la victòria 

fla1negi als ulls, vius espills, 

alça, al pòrtic de l'història, 

a la llum de llibertat, 

ta batallada de glòria! 



Vallmanya 

On vas, nina, tot plorant, 
d'on t' enfuges, peu-descalça 
dins la fredor del matí 
i amb l'espant arran de galta ? 

Sembla que has fet molt camí 
i que tremoles encara. 
Diguis-nos, que t'ha passat ? 
On són ta mare i ton pare ? 

- «El pare n'era amagat 
que mala gent el cercava. 
Ells, bojos del desengany, 
s'han endut la pobra mare ... 

i jo, trista i sola, vaig 
pels camins de la muntanya ; 
al meu poble han posat foc 
i ja no hi ha més Vallmanya. 

Trobaré el pare, digueu ? 
Jo vull que 'm tornin la mare 
per no'n anar cap amunt 
a refer la nostra casa. 



De la coma d'Estoher, 

veia encara flamarades. 

Ni l'imatge haurà quedat 

de l'àvia tan enyorada. 

Els mobles s'hauran cremat 

i també la cabra blanca; 

no he salvat qu'aqueix ninot 

de llana socorrumada. » 

- Pobreta, mi'cí el sarró; 

menja, que ets blava de gana! 

- « Tinc ple de tristesa el cor 

i, de son, mortes les cames. » 

- Dorm ; manyaga, adorm-te aquí ! » 

Als llençols acocolida, 

més pàl'lida que el coixi, 

la nina ja és adormida. 

Els estels brillen anit 

d'una vivor més ardida; 

hi ha mirades dins la nit 

. . . i una flatna decidida ... 



Himne a la Senyera 

Una senyera ens agermana, 
ala de foc, pren el seu vol 
al bes del vent, al bes del sol, 
en plena glòria catalana. 

Es la tradició que passa; 
el cor del poble en ella bat 
i, en l'ample cel de llibertat, 
pinta l'imatge de la raça. 

Enlairem-la, en el vent estesa, 
enlairem-la sempre fidels! 
Ben amunt, camí dels estels, 
porta l' aima rossellonesa. 

Alcem-la amb emoció santa 
i seguim-la ben decidits! 
en els seus plecs envermellits, 
tot el nostre Pireneu canta. 

U na senyera ens agermana ... 
Ala de foc, pren el seu vol 
al bes del vent, al bes del sol, 
en plena glòria catalana. 

Musica d'Artur Marcet. 
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Nostra Llengua 

Jo sé una llengua clara, ardida i fresca 

com el glop llis d'una font cristal'lina 

que, arreu que sona a mes orelles, 

troba un ressó dins de mon aima. 

Es la que els meus pares parlaven; 

la vaig xucla al pit de la mare 

i avui és un mirall de vida 

que em parla de ma jovenesa, 

que e1n parla de la meua raça, 

del cel de ma pàtria amada, 

de la pà tria rossellonesa 

tan catalana ! 

Jo sé una llengua noble, consagrada, 

que han parlat els Reis, que han escrit els savis, 

que en tot l'univers s'entenia, 

que, a cada replà de l'història, 

de glòria surt aureolada. 

Roma va tenir per padrina 

i per padrí Lo Rei En Jaume ; 

i les llatines, ses cosines, 

en trona, en cort la proclamaren 

la més bella ma llengua amada, 

o ma llengua rossellonesa, 

tan catalana ! 



Jo sé una llengua dolça con1 llum d'alba 

i, al cop, /ferrenya i dòcil co1n el tuire, 

que deixa, quan arriba als llavis, 

un perfum de flors bosquetanes 

que han servat l'agre de la serra, 

que ne distil'len amb tendresa, 

n1entre s'esfulla llur florida, 

la vella saba en eima viva. 

Parla del cor i de la terra, 

viu en ella el respir dels avis, 

la lliure fe rossellonesa, 

tan catalana ! 
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El Mestre-oller 

A J.-S. Pons. 

El terrisser de Sant-Vicens, d'un palp traçut, 

a cada gir del torn arrodoneix l'argila ; 

del cap dels dits l'allisa ; el polze la primfila, 

sa màgia plasmada al seu caliu tossut. 

Ara, amb ansa i galets, el tot gros i el menut, 

el poal, nut i lluent, amb gràcia es perfila ; 

li donen, regalims d'esmalt, posat de vila, 

li dona aima la fe que l'artista hi ha dut. 

El poeta és el mestre-oller de la paraula : 

sa pluma, en llis contorn la gira, la restaula 

i, emmotllada, l'aboca a les fonts d'ideal. 

Que el seu geni l'afini o que el cor l'hagi escrita, 

en son obra, pastada a1nb la terra pairal, 

com al tuire del poal, l' aima seua palpita. 



Reina de Poesia 

D'un cant de glòria munta, al cel, l'ampla harmonia. 

Al llind~r del palau, que ungeix de majestat, 

la diadema al front, reviu la Poesia. 

Al braç del mestre, sobirana, ha dispensat 

sa natural fino a tothom qui l'aplaudia 

i, d'un somriure, cada cor ha conquistat. 

Poetes inspirats, somniadors d'altura, 

ella ha cenyit per vos el símbol que enyoreu, 

un ram d'or espellit al plec de la cintura. 

Si esfulleu, al seu pas, pètals de rosa i neu, 

rosella o manglaner, on la flama perdura, 

d'emoció el seu pit fremeix sota la creu ... 
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la Tradició, que camina segura 

vers els destins marcats de signes immortals, 

palpita en ella ; alçada al tron, la transfigura. 

Ella ha donat son ailna i sa fe als Jocs florals, 

als poetes, a l'art diví sa gràcia pura, 

a l'A via, la flò ha dut dels nostres ideals 

guardant sols, del relleu solemne de la festa, 

dolç regalim d'estels su'l blanc vestit reial, 

el clar petó de llum d'uns llavis de ginesta. 



Adéu a joan Amade 

La tristesa nos sega el fil de la paraula. 

Hauríem plorat, muts, avui, prop d'ell, mes ai, 

gemega l'oliveda i, al torn de cada taula, 

ha corregut un plany d'esglai. 

Un crit d'aspra dolor estreny tot el campestre ; 

s'estremeix la placeta i somica la llar : 

hem tot perdut, l'amic, el cap de colla, el mestre 

de cor encès, d'esperit clar. 

Un vel gris ha entelat l'or de les ginesteres. 

De la cigala, el zigaziu dirà el desmai 

que les cobles en dol, pel blau de les Alberes 

remouran pel cel i l'espai. 
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Un destí massa llest ha esquixat de sa vida 

el, darrer full tot blanc, la flò a punt d'espellir. 

L'itltim vers ha quedat sus la boca emmudida, 

glaçat amb el darrer sospir. 

Mes el seu pensament s'és alçat com una atxa. 

N'hem recollit l'escalf damunt son llavi fred 

i el nostre sovenir viurà de son imatge 

sempre present en camí dret. 

Quan, pels carrers, s'és allargat el dol de casa, 

El Castellàs i El Barri han sospès llur alè ; 

Sant-Ferriol ha acatat la punta de l'espasa ... 

El Tech detura el seu dalê. 

T'he saludat, germà, pels companys i els poetes, 

de l'alzina esbrancat t'he dut fidel record. 

En la pau de Ceret, que en ses ombres discretes 

s'esfulli l'adéu del meu cor. 

Març de 1949. 



Sospir 

Al teu llavi segada, 

un dia s'ha callada 

la bonica cançó 

que el batec del teu cor ritmava. 

Nosaltres, sense tu, n'haurem perdut el so. 

Nostra fe, sang-glaçada, 

cerca en va la tonada 

d'ençà que no hi ets més 

mes la veu, qu'una nit callava, 

ja tomarà a vibrar demà pel cel encès. 

Demà, perquè no és morta 

ton obra, que el vent porta 

en escales de sol, 

de cada estrofa, on tremolava, 

a l'hortolà, a la papereta, al camperol. 
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Dolenta, la mort llesta ... 

mes el sospir nos resta 

si l' aima ha pres el vol : 

el ram trencat ha deixat saba; 

la fulla morta escampilla or su'l terme en dol. 

La Musa esmaperduda, 

nostra colla abatuda 

sempre més ploraran 

amb tota la gent que enaigava 

el teu geni preclar que els segles guardaran. 

D'un alè sem la mida 

un respir ha tret vida, 

un sospir nos l'ha pres. 

cau la llum tot just com s'alçava 

i res més. Que sem ? Res ! On és ton aima, on és ! 



Carni del Bon Déu 

I. Fe 

Quan és fosca la ruta i l'horitzó és de fum, 

quan la negror i el dol emboliquen la vida, 

quan cap estel d'una mirada no convida, 

perdre la fe, quina mentida ! 

Et llavors, més que mai, que cal creure a la llum. 

Il. Dits de Llum 

Com la pregària, alçant els cors als cims més alts, 

l'art estatja su'l cel les seues catedrals ; 

germana de la caritat és l'harmonia; 

amunt van de bracet la fe, la poesia ; 

de fites de claror n'enlairen un relleu 

com dits de llum dreçats su'l camí del Bon Déu. 

III. Ave Maria 

Si nostre cor humil desgrana 

el seu rosari al vostre altar, 

volgueu escóltar, 

Verge sobirana, 

la pregària que us encomana 
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Es el plany d'una ànima pia 

que mendica un raig de claror 

i, suprem favor, 

o Verge Maria, 

la llum de vostra companyia. 

Guieu mos passos, Verge pura; 

acosteu-me de vostra pau, 

camí del cel blau 

on la fe perdura 

blanca com la neu de l'altura. 

Vos saludi, de gràcia plena ... 

Entre les dones beneït, 

tinc dit i redit, 

passant cada dena, 

vostre Nom al meu cor escrit. 

El Senyo en vostre pit descansa 

beneït com el Fill de Déu. 

O Verge, porteu 

als fills l'esperança 

i a llur pàtria la deslliurança. 



Ai, no facis foc anit! 

« Ai, no facis foc anit 

mare! El Pare Nadal baixa ... 

Ai, no facis foc anit : 

s'arromaria el vestit. » 

El brot de xirment encès, 

la flama llepa l'alzina ... 

el brot de xirment encès, 

el carbó d'alzina ha pres. 

Cada espetec, un esclat, 

del foc salten mil vespilles .... 

cada espetec un esclat : 

Bon Nadal s'haurà enfadat. 

« Mare, ho veus! T'ho havia dit! 

Mi'cí que ara, amb ses esteles, 

m'espedrega fins al llit ... 

Mare, atuda el foc anit ! » 
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La Sabateta 

Gallineta torradeta 

per la nina, el pallagot, 

posarem la sabateta 

dins la xemenella neta, 

tirerirot! 

El vell Nadal s'en baixa, anit, 

amb un sarró ple de patotes; 

sota el capot, passa arrodit, 

tot blanc de neu, calçat de botes 

que tindrà el nin que ha fet bondat ? 

Un caball i una paperina. 

Confits del cel, a bell punyat, 

i un patontum tindrà la nina. 



De la Verge, el Jesús bonic 

joga, al matí, dins la bressola 

ball-ball manetes, papa-clic ... 

de cada llit un colom vola. 

En camiseta blanca, va 

trico-trico a · la xemenella ... 

La casa riu dels crits que fa 

i el dia que entra riu amb ella. 

Sota terrat, a un cambrot nut, 

un exiliat refilava : 

Nadal un nadó havia dut 

que un cel enyorat recordava. 

Tira l'aguller de color, 

fils de sol, fils de sang, o mare ! 

La llum del retorn brilla al plor 

que llisa encès llarg de ta cara. 

Gallineta torradeta, 

per la mare, el pallagot, 

deslliureu la sabateta, 

feu la xemenella neta, 

tirerirot! 
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Nadal del Retorn 

Pels camps de neu, 
cap a llur seu, 
clic-cloc, clic-cloc, 

fills de l'exili anit caminen ... 
Voleja un floc, 
salta el batall ... 

Cors i campanes com s'afinen 
i de Nadal com canta el gall ! 

Cada raig de l'estel 
que vers Jesús els guia 
és regalim de mel, 

Mare mia; 
l'Arcàngel Sant-Miquel 
ne balla d'alegria. 

La lluna, un blanc tortell 
de llum i poesia 
esmicola sus d'ell, 

així sia : 
per tots s'obri el cistell 
de goig i d'ambrosia ! 



El vi regala a glops. 

Llebre i pioc hi havia, 

pa d'ou, torró, xarops, 

Mare mia! 

De joguets als esclops 

n'hi havia en desmasia. 

Relleu pel darrer nat ... 

Pels grans, quin bonic dia ! 
Déu dels exiliats, 

aixi sia! 

pels cels de llibertat, 

obre a tots nova via ! 

Pels camps de neu, 

cap a llur seu, 

clic-cloc, clic-cloc, 

fills de l'exili anit caminen ... 

V olej a un floc, 

salta el batall ... 

Cors i campanes com s'afinen 

i de Nadal com canta el gall ! 
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Nadal de Pau 

Els parpallols de neu volegen dins la nit 

penjant estels de somni al cim de cada branca. 

Canta el convit de la campana en la nit blanca 

i pel món llisca una ampla fressa d'infinit. 

Vers l'iglèsia s'en van les fosques siluetes; 

encaputxades, passen llestes dins la fred. 

De la porta s'escapa un raig de llum discret 

que fa el llindar més blanc i les mirades netes. 

I en la llosa claqueja el trepig dels esclops ... 

L'altar majó és encès de glòria pressentida. 

Ganyida, sota els anys, la fusta revellida 

i la nau se desperta al ritme dels retops. 

Ni salten els pastors ni ballen per la serra ; 

sis Nadals hem comptat pel retorn desitjat 

i el Fill de Déu, pels cors de bona voluntat, 

crida amor su'ls bressols~ crida pau sus la terra. 



Tot l'amor que poem en la fe virginal, 

convençuts qu'eixa dura prova és la darrera, 

a trenc d'alba clareja al cor, com si la guerra 

se fongués amb els flocs de neu d'aqueix Nadal. 

Anit, l'oració munta al cel, fervorosa, 

amb lliure alè i amb l'esperança en el respir, 

vers l'aurora de pau, que un dia ha de lluïr 

i l'orgue ne sosté la remo harmoniosa. 

De l'únic ciri, un plor de cera ha regalat. 

Que li darem, anit, a l'infant que no plori ? 

Verge de Font-Romeu, per damunt el desori, 

no acollireu, braços oberts, l'exiliat ? 

No voldreu pas que el mal triomfi, Verge pura, 

pels bojos pensaments d'uns homes de pecat. 

Als pobles oprimits, dareu la llibertat, 

a l'abella el seu buc, a l'ànima l'altura. 

Dones, ja saltaran un Nadal de cel blau, 

ja ballaran els pastorells, Verge Maria, 

quan, camí del bressol, per vostra gràcia, un dia, 

un nou estel guiarà els homes vers la Pau. 
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Nit de Nadal 

Salta pel cel el cant de les campanes, 

salta pel cel en la nit de Nadal 

i en cada cor, dins les llars catalanes, 

fidel record hi rebot sempre igual. 

Salta pel cel el cant de les campanes, 

rebot als cors en la nit de Nadal. 

Dormiu, infants, i per les xemenelles, 

el bon Nadal ben aviat baixarà. 

Un somni dolç, clafert de meravelles, 

als cors menuts tot anit florirà. 

Dorm, fillet meu, i dins la sabateta, 

hi haurà, demà, bonics joguets per tu 

el Jesuset, amb sa blanca maneta, 

de santa llun1 t'envia un clar petó. 
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Al cel, anit, cada àngel tindrà nata; 

Sant-Pere en riu i el Bon Déu riu amb ell. 

Ton papa, a baix, remena xicolata 

i jo, per tu, pasti coca i tortell. 

El vell Nadal, pels teulats, fa camades ... 

Verge, en ton pit, una rosa ha espellit. 

Bim, hom ! bim, hom ! toquen les batallades 

i, de genolls, tot el món prega anit. 

De cada gra de l'estelat rosari, 

vers nostra fe ne baixa blava llum, 

Hi ha torró al plat i vi ranci a l'armari 

i del capó se sent el socorrum. 

Del :xirrit d'or, la llengua ne claqueja; 

un escolà n'ha perdut el llatí. 

El poble canta, en cada altar flameja 

l'excelsa glOria on s'alça un nou destí. 

Salta pel cel el cant de les campanes, 

salta pel cel en la nit de Nadal 

i en cada cor, dins les llars catalanes, 

fidel record hi rebot sempre igual. 

Salta pel cel el cant de les campanes, 

rebot als cors en la nit de Nadal. 
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La Sardana de Nadal 

Jesús, per veu dels àngels, digué un dia : 
« Les fonts del goig són voluntat i pau : 
« ni amor ni llum, sense pau hi hauria ; 
« sola la pau cria vida i cel blau. » 

Recordeu-vos, homes que l'Estel guia, 
la pau de Déu no vol tirà ni esclau. 

Sona i repica, campana, 
escampa, per munts i plana, 
la paraula sobirana 
de la pau universal, 
sona i repica campana, 
al ritme del$ cors esgrana 
la més bonica sardana, 
la sardana de Nadal ! 



De l'Infant-Déu seguim la dolça ofrena : 
que, desde avui, les mans cerquin les mans ... 
I, ben resolts, allarguem la cadena 
de cap a cap del món, en bons germans! 
Si, vers Jesús, ta llum anit nos mena, 
Nadal, Nadal, faràs els homes grans! 

Sona i repica campana, 
escampa, per munts i plana, 
la paraula sobirana 
de la pau universal, 
sona i repica campana, 
al ritme dels cors esgrana 
la més bonica sardana, 
la sardana de Nadal ! 
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Ginesta d'Or 

Que besos, a ta llum, cada' maig ha robat, 
ginesta llavi-encesa, 

llarg de l'Albera malva o pel roig Aspre estesa, 
lliurant a l'esguard encisat 
l'encant primer de ta promesa ! 

Que fulgor manllevada al repetell dels cims, 
dolç vespilleig i tendra ofrena 

de somnis d 'or picant d'estels cada carena, 
de l'alba als tímids regalims 
als crepuscles de flamant trena! 

Con1 la fe il'luminava el cor quan, tot delit, 
per mans d'angelets espargides 

tes corol'les de sol, per la Verge agraïdes, 
duien a l'alta, en vol lluït, 
clarors de cel fresc-espellides ! 



Auri aleteig, per roses dits alliberat 
su'l blau d'una hora beneïda, 

fremia com el raig d'una rima escollida 
on pressentia extasiat 
o poesia ta florida. 

La Musa ha recollit, ginesta, els teus plors d'or 
als altars del mes de Maria ; 

la lira ha transposat, del relleu d'un bell dia, 
en estremiment cada plor, 
els ors en games d'harmonia. 

Quan, a llurs pals, arboraran els ginesters 
ramells i flocs de llum desclosa, 

la porpra dels cascalls hi allargarà, ditxosa, 
com sus l'escut dels davanters, 
quatre pals de sang generosa. 

Vestit d'aurora, cada maig acollirà 
tantes gràcies renovellades. 

Trefugeixi, comptant les collites passades ... 
Temps pogués, Senyor, respira 
l'alè pur d'eixes ramballades! 
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Pètals, llançats al pas dels Corpus resplendents 
o su'ls camins de p_oesia, 

seu, per favor de Déu, la palma i seu el guia. 
Sigueu també mos confidents 
quan vingui la nit... Així sia ! 

Quan no seré que pols en l'ombra de l'oblit, 
d'un ciri de ginesta encesa, 
quan passaràs, deixa l'oferta i per mi resa ... 
que vessi, su'l meu darrer llit, 
un plor de sa llum al cel presa. 



INDEX 

Frontispici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Nota ............................................................ 7 

I. Miralls de Vida 
Bon any! .................................................. . 
Petons de sol ............................................... . 
Els quatre salts de l'any! ................................ . 
I. Primavera - II. Estiu - III. Tardor - IV. Hivern 

V. Final. 
El nin petit .................................................. . 
Fonts de Ceret. I. Miralls d'estels .................... . 

II. Tot canta .................... . 
La nina del sabater 
Sardana de les cireres ................................... . 
Tritlleig d'agost ......................................... . 
Sardana al sol ............................................... . 
La dactilò de Sant-Martí ................................ . 
El meu Thuir .................................................. . 
Déu vos guard ! ............................................ . 
Espigues d'or ............................................ . 
Germana de caritat ...................................... . 
L'ona ........................................................ . 
Sardana de la vida ......................................... . 

Il. Miralls d'amor. 
A demà! 
Melancolia .................................................. . 
Il'lusió ............................................ · · · ··· ·· ····· 
Desenllaç 

II 

13 
14 

!8 
2! 
22 

23 

25 
27 
31 
33 
35 
38 
40 
42 

44 
46 

SI 
52 
55 
:)6 



J .oi es degallades 
La cambra trista 
A flor de llavi 
Puresa ........................................................ . 
Mirall de vida ............................................ . 

III. Miralls de Glòria, de Fe, de Pau. 
Cims I. Canigó ............................................. . 

II. Crepuscle a Marialles .................... . 
III. Montserrat ............................. . 

La Sardana gran ......................................... . 
Canadà germà ............................................ . 
Nostre cor és una copa .................................. .. 
Campana canigonenca ................................... . 
Batallades .................................................. . 
Vallmanya .................................................. . 
Himne a la senyera ...................................... . 
Nostra llengua ............................................ . 
El Mestre-oller ............................................ . 
Reina de poesia ............................................ . 
Adéu a Joan Amade ................................... . 
Sospir ........................................................ . 
Camí del Bon Déu : I. Fe ................................ . 

II. Dits de llum .............. . 
III. A ve Maria 

Ai, no facis foc anit ! ................................... . 
La sabateta ............................................... . 
Nadal del retorn 
Nadal de pau 
Nit de Nadal 
La Sardana de Nadal 
Ginesta d'or 

58 
6o 
6z 
64 
66 

]I 

72 
73 
74 
76 
77 
79 
8z 
83 
ss 
86 
88 
89 
9I 
93 
95 
95 
95 
97 
98 

IOO 

IOZ 

104 

ro6 
roS 



lMPRIMERIE DE I,A CHARITÉ - MONTPELLIER 


	Couverture
	Faux-titre
	Page de titre
	Algunes obres de Carles Grandó
	Nota
	I- Miralls de vida
	Bon Any !
	Petons de sol
	Els quatre salts de l'Any
	El nin petit
	Fonts de Ceret
	La Nina del Sabater
	Sardana de les Cireres
	Tritlleig d'Agost
	Sardana al sol
	La Dactilò de Sant Martí
	El meu Thuir
	Déu vos guard !
	Espigues d'Or
	Germana de Caritat
	L'Ona
	Sardana de la Vida
	II- Miralls d'amor
	A demâ !
	Melancolia
	Il'lusió
	Desenllaç
	Joies degallades
	La Cambra trista
	A Flr de llavi
	Puresa
	Mirall de Vida
	III- Miralls de glòria, de fe, de pau
	Cims
	La Sardana gran
	Canadâ Germâ
	Nostre Cor és una Copa
	Campana Canigonenca
	Batallades
	Vallmanya
	Himne a la Senyera
	Nostra Llengua
	El Mestre-oller
	Reina de Poesia
	Adéu a Joan Amade
	Sospir
	Camí del Bon Déu
	Ai, no facis foc anit !
	La Sabateta
	Nadal del Retorn
	Nadal de Pau
	Nit de Nadal
	La Sardana de Nadal
	Grando_Jocs_de_miralls105
	Ginesta d'Or
	Index
	Grando_Jocs_de_miralls110
	4e de couverture

