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Com a volum extraordinari de la col" lecc-ió 
d'ELs NosTRES CLAssrcs, donem al públz'c 

aquesta antologia en la qual hem comprès des de 
la Ur-ica lul·lz'ana fins a la de poetes d' avuz'. El 
Renaixement, en antologies anàlogues, pódria 
omplz'r gairebé tot el volum/ perÒ els segles del 
Renaixement, a Catalunya foren estèrz'ls,· z' dels 
poetes de Za XV. a centúria hem de passar als del 
segle XIX. è amb l'intermedi de ·la poesia popular 
anònima, qui restà v-iva i abundosa mentre el 
cultz'u Uterarz·, si persistz'a 1 era en obres menors, 
'i jiñs avu-i no s'és reprès amb l' elevàcz'ó 'i l'es
tz'l d' u.na llengua que artfstz'cament no és ne
glz'g'ida. 

Però més ferma, segurament, és la contz'nuïtat 
d' inspiracz'ó que no la cronològ-ica 1 'i sols per aque
lla ja podem 'incloure aque-ixa antologz'a d-ins la 
col"leccz'ó d'ELs NosTRES CLAssrcs, per bé que el 
p -redominz' de la lirz'ca m oderna damunt de l' an-
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tz'ga posz· aquest volum fo_ra de sèrie, ·c01n a volu-;n 
extraordinarz·. 

Els poetes antz"cs no hz" tenen ¡;az·re lloc vora els 
moderns perquè la poesia catalana mé. antz"ga va 
unida a la de Provença. Encara el lector veu1'à 
com Jordi de Sant Jordi, a la primera mez"tat del 
segle XV. è provença/e ja. 

D'Auzz"às March, tant hauríem pogut donar-ne 
dues poesies com dues dotzenes. Fora d'algunes 
estrofes o d'algun vers sobiranament expressiu , 
la seva obra cal prendre-la sence1'a, z" cal penetrar 
pacientment en les seves doctrines per assabori ' 
bé aquella poesz·a conceptuosa, 1ned#atz"va, rao
nadora, més dzfídl que no en la manera de dir, 
en la subtz"lesa i profundz"tat del pensament, ama
rat de filosofia z· d'íntima observació. N'ofen·m 
aquelles poesies que poden inidar millor a la lec
tura z" a la comprensió del gran poeta. 

L' obr_a més lírica de Ramon Llull és, tal vega
da, el Llibre d'Amic e d'Amat on hz" ha inclosa 
bona partida de la seva doctrz"na nzístz"ca i filosò
fica,· no el podíem oblidar, encara que no sigui 
en vers. 

La llista dels autors nzode7'ns gairebé é tan in
completa com ·¡a dels antiCS/ més que no pas oferir 
una llarga llista de bons autors, he1n volgut donar 
una imatge de les modalitats distintes que pren
gué la lín"ca catalana 1noderna, des de la z"nspi
rada llibertat d'En Maragall a la pulcrz"tud a7'tfs-
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#ca d'En Costa z' Llobera. Ens hem cenyz't a les 
composz'cz'ons més íntegres,· de vegades, dz'ns una 
poesz·a, només hz' ha una estrofa o tal vegada unes 
paraules que sz'guz'n belles,· el crítz'c ha de recollz'1"
les però no hz' ha 'rnanera de poder-les oferz'r al 
públt'c dins una petz'ta antologia. També, quan un 
autor ha excel·lz't més en un gènere, no cal posar
lÒ, si és possible, dins antologies d'altres gèneres 
on ocuparia un lloc secundari. Per no dir sinó un 
cas, l' Aguz'ló, m_estre de la prosa catalana per 
unes pàgines que n'escriví, trobarz'a son lloc més 
avinent en una antologia de la prosa . 

Hz' hem posat algunes poesz'es d'escriptors vi
vents: calz'a per arrodonir i c01npletar el llibre: la 
poesia elegíaca no hz' tz'ndrz'a l'espai que pot tenir
hz',· a més, el quadre hz'stòrz'c fóra massa incom
plet: vora d'En Mara¡(all i d'En Costa no hz' po
dien nzanca1" En Ruyra i l'Alcover. La m01"! 
d'aquells dos poetes canvz'a tot l'aire de la trz'a . 

Molts potser haurien fet una tria ben distz'nta : 
però, fos com fos, la col'lecdó sempre haurz'a estat 
una prova vz'va del que es pot fer en una centúria 
de treball artístic quan el guia l' a1nor i l' z'deal. 

JOSEP MARIA CAPDEVILA 

• 
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RAMON LLULL 

LO CANT DE RAMON 

Són creat e ésser m'és dat 
a servir Déu que fos honrat, 
e són cafit en mant pecat 
e en ira de Déu fui pausat. 
Jesús me venc crucificat, 
vole que Déus fos per mi amat. 

Matí a:né querre perdó 
a Déu, e pris confessió 
ab dolor e contrició. 
De caritat, oració, 
esperança, devoció, 
Déus me fe conservació. 

Lo Monestir de Miramar 
fiu a. frares Menors donar 
per sarraïns a preï car. 
Entre la vinya e el fenollar 
~mor me pres, te'm Déus amar, 
entre sospirs e plors estar. 

Déus Paire, Fill, Déus espirat 
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de qui és Santa. Trinitat, 
tracté com fossen demonstrat. 
Déus Fill, del cel és davallat, 
de una Verge està nat 
Déu e home, Crist apel·lat. 

Lo món era en damnació; 
morí per dar salvació 
Jesús, per qui el món creat fo. 
Jesús pujà al cel sobre el tro; 
venrà a jutjar li mal e el bo : 
no valran plors, querre perdó. 

NeveU saber hai atrobat, 
pot-n'hom conèixer veritat 
e destruir la falsetat. 
Sarraïns seran bateiat, 
tart:res, jueus e mant orat, 
per lo saber que Déus m'ha dat. 

Pres hai la crots; tramet amors 
a la Dona de pecadors 
que d'ella m'aport gran socors. 
Mon cor està casa d'amors 
e mos ulls fontanes de plors, 
entre gauig estaig e dolors. 

Són hom vell, paubre, menyspreat, -
no hai ajuda d'home--nat 
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e hai trop gran fait emparat. 
Gran res hai del món cercat, 
mant bon eximpli hai donat, 
poc són conegut e amat. 

Vull morir en pèlag d'amor. 
Per ésser .gran no n'hai paor 

- de mal príncep ne mal pastor. 
Tots jorns consir la deshonor 
que fan a Déu li gran senyor, 
qui meten lo món en error·. 

Prec Déus trameta missatgers 
devots, seients e vertaders 
a conèixer que Déus home és, 
la Verge on Déu hom se f és 
e tots los sants d'ella sotsmès. ·' 
Prec que en infern no sia mès; 

Laus, honor al major Senyor 
al qual tramet la mia amor : 
que d'ell reeba respl "'nd or. 
No són digne de far honor 
a Déu, tan fort són pecador, 
e són de llibres trobador. 

On que vage cuit gran hé fat= 
e a la fi res no hi puc far 
per què n'ha~ ira e pesar. 

13 
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Ab contrició e plorar 
vull tant a Déu mercè clamar, 
que mos llibres vulla exalçar. 

Santedat, vida, sanitat, 
gauig me dó Déus e llibertat 
e guard-me de mal e pecat. 
A Déu me són tot cotnanat : 
mal esperit ne hom irat 
no hagen en mi potestat. 

Man Déus als cels e als elements, 
plantes e totes res vivents 
que no em facen mal ni turments. 
Dó'm Déus companyons coneixents, 
devots, lleials, humils, tements, 
a procurar sos honraments. 

2 DEL «LLIBRE D'AMIC E AMAT» 

Les carreres per les quals l'Amic encerca son 
Amat són llongues e perilloses, poblades de con
sideracions e de sospirs e de plors, e il'luminades 
d'amors. 

Dix l'Amic a l'Amat: Tu qui umples lo sol de 
resplendor, umple mon cor d'amor. - Respòs 
l'Amat : Sens compliment d'amor no foren tos 
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ulls en plor, ni tu vengut en aquest lloc veser ton 
amador. 

Digues, Amic, dix l'Amat, h~uràs paciència si 
et doble tes llangors? - Respòs l'Amic : Hoc, 
Amat, ab què em dobles mes amors. 

Dix l'Amat a l'Amic : Saps encara què és 
amor?- Respòs: Si no sabés què és amor, sa
bera què és treball, tristícia e dolor. 

Digues, aucell qui cantes, est-te mès en guarda 
de mon Amat per ço que et defena de desamor e 
que multiplic en tu amor? - Respòs l'aucell : 
E qui em fa cantar, mas tan solament lo senyor 
d'amor, qui es té a deshonor desamor? 

Qüestió fo entre los ulls e la memòria de l'Amic; 
car los ulls deïen que mellor cosa és veer l'Amat 
que remembrar-lo; e la memòria dix que per lo 
remembrament puja l'aigua als ulls, e el cor s'en
flama d'amor. 

. Venc l'Amic beure a la font on hom qui no ama 
s'enamora quan beu en la font, e doblaren sos 
llanguiments. E venc l'Amat beure a la font, per 
ço que sobre doblament doblàs a son Amic ses 
amors, en les quals li doblà llangors: 
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Cantaven los aucells l'alba e despertà's l'Amat 
qui és alba : e los aucells finiren llur cant, e 
l'Amic morí per l'Amat en l'alba. 

Cantava l'au cell en lo verger de l'Amat, e venc 
l'Amic, qui dix a l'aucell : Si no ens entenem per 
llenguatge, entenam-nos per amor; car en lo teu 
cant se representa a mos ulls mon Amat. 

Digues, aucell qui cantes d'amor, al meu Amat, 
per què em turmenta ab amor que m'ha pres a 
ésser son servidor?-Respòs l'aucell: Si no soste
nies treballs per amor, ab què amares ton Amat? 

Encontraren-se l'Amic e l'Amat e dix l'Amat a 
l'Amic : No cal que em parles; mas fei-me senyal 
ab tos ulls, que són paraules a mon cor, quan te 
dó ço que em demanes. 

Consirós anava l'Amic en les carreres de son 
Amat, e ensepegà e caec entre espines, les quals 
li foren semblants que fossen flors e que son llit 
fos d'amors. 

Des irà l'Amic soli tat, e anà estar tot sol per ço 
que hagués companyia de son Amat, ab lo qual 
està sol entre les gents. 

Cantava l'aucell en un ràm de fulles e de flors, 
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e lo vent menava les fulles e aportava odor de 
les flors. Demanava l'Ami.c a l'aucell què signifi
cava lo moviment de les fulles ni la odor de les. 
flors. Respòs : Les fulles signifiquen en llur mo
viment, ob.ediència; e la odor, soferir malanança. 

Digues, foll, si et desamava ton Amat, què fa
ries? - Respòs e dix que amaria per ço que no 
morís, com sia cosa que desamor sia mort e amor 
sia vida. 

La llum de la cambra de l'Amat venc il'lumi
nar la cambra de l'AmiC, per ço que en gitàs te
nebres e que la umplís · de plaers e de llangors e 
de pensaments. E l'Amic gità de sa cambra totes 
coses per ço que hi cabés son Amat. · 

Demanaren a l'Amic si era possíbol cosa que 
l'Amat lo desenamoràs. Respòs que no, mentre 
la memòria membràs e l'enteniment enterrés les 
nobleses de son Amat. 

Moria l'Amic per plaer e v1v1a per llangui
ments. E els plaers e els turments s'ajustaven e 
s'unien en ésser una cosa mateixa Ç!n la voluntat 
de l'Amic; e per això l'Amic en un temps mateix 
moria e vivia. 

Amor és mar tribulada d'ondes e de vents, que 
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no ha port ni ribatge. Pereix l'Amic en la mar, e 
en son perill pereixen sos turments e neixen sos 
compliments. 

Demanaren a l'Amic qual cosa és lo món. Res
pòs : Llibre és per aquells qui saben llegir, en lo 
qual és conegut mon Amat. -Demanaren-li si 
son Amat era en lo món. Respòs : Roc, com lo 
escriptor en lo llibre. -E en qui és aquell llibre? 
- Respòs : En mon Amat, per ço cor mon Amat 
conté totes coses, e per açò lo món és en mon 
Amat e no és mon Amat en lo món. 

Hac l'Amic fam e set, calor e fred, pobretat e 
nudetat, malaltia e tribulacions; e fóra finit si no 
hagués membrança de son Amat qui el sanà ab 
esperança e remembrament e ab lo renuncia
ment d'aquest món e ab lo menyspreament del 
blasme de la gent. 

JORDI DE SANT JORDI 

[PRESONER] 

3 Desert d'amics, de béns e de senyor, 
·en estrany lloc e en estranya encontrada, 
lluny de tot bé, fart d'enuig e tristor, 
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ma voluntat e pensa cativada; 
me trob del tot en mal poder sotmès, 
no veig negú que de mi s'haja cura; 
bé sui guardats, enclòs, ferrats e pres 
de què en fau grat a ma trista ventura. 

'Eu hai vist temps que no em plasia res, 
ara em content de ço que em fa tristurat 
e los grillons lleugers ara preu més 
que en temps passat la bella brodadura; 
fortuna vei que ha mostrat son poder 
sus me volent que en tal punt vengut sia; 
però no cur, car hai fet mon dever 
ab t<?ts los bons que em troben cm;_npanyia. 

Car prenc conhort de com sui presoner 
per mon senyor servir tant com podia, 
d'armes sobrat e per major poder, 
no per defaut gens de cavalleria. 
E prenc conhort que hom. no pot conquerir 
honor en res sens que treball no senta, 
mas d'altra part cuit de tristor morir 
com vei que el nión del r evers se CO:J?.tenta. 

Tots aquests mals no són res de sofrir 
en esguard d'u qui al cor me destenta 
e em fa totjorn d'esperança partir : 
com no vei res que ens avanç d'una espenta 
en acunçar nostre desll~urarnent~ -
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e més com veí ço que ens demana Sforça, 
qui no sofer algun raonament, 
de què llangueix ma virtut e ma força. 

Per què no sai ne veí res al present 
que em puixa dar en valor d'una ·escorça, 
mas Déu tot sol, del qui prenc fundament, 
e de qui fiu e ab qüi mon cor s'esforça; 
e d'altra part, del bon Rei lliberal 
qúi ens socorrà per gentilesa granda, 
cells qui ens ha mès del tot en aquest mal, 
que ell me'n traurà, car sui jus sa comanda. 

Rei virtuós, mon senyor natural, 
tots al present no us fem altra demanda 
mas que us record que vostra sang real 
mai defallí a qui fos de sa banda. 

4 Enyorament, enuig, dol e desir 
m'han dat assalt des que em partí de vós, 
tan fort que ja res no em pot àbellir 
e tot quant veig plasent m'és enujós. 
Tant m'ha fet mallo vostre departir 
que m'entrenyor cotn no us vèig com solia 
e per greu dol sovint llanç mant sospir, 
sí que he paor que desir no m'aucia. 
A cos gentil! quan de vós me partí 
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e us viu s us alt al vostre mirador, 
morir cuidé, tan greu dolor sentí :. 
així em destreny de son poder amor ! 
Mas, com forçat, jo forcí mon voler, 
e pris comiat de vós, goig de ma vida, 
planyent, plorant e ab greu desesper 
maÍdint lo jorn de ma trista partida. 

Si bé dellà visc eu ab desplaser 
per los gelós que us n'havien llunyat 
mas sols quan eu vos podia veer 
encontinent tot l'als m'era oblidat .. 
Mas ara em veig de tot plaer absent, 
cargat d'amor e pobre de ventura, . 
no veent vós que us arn tan- finament, 
e per açò morré si gaire em dura. 

Quan me record en 1o departiment 
e pens en vós, me sembla que us veig clar; 
en aquell punt me corre un sentiment 
per tot lo cos que em fa los ulls plorar : 
puis vaig al cor e fas-li dir plorant 
ab agres veus : «Ai! on és ma senyora? 
on és mon bé? perquè em muir desirant 
pel ilo veer », tan fortment vos enyora ! 

Enquer vos veig la nuit en somiant 
de ·què el meu cos pren un poc de repòs, 
e el jorn aprés vau tot joiós pensant 
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com són estat ab vostre donós cos. 
Per què us suplic vos vaja el cor ab me 
una hora al jorn per bona· coneixença, 
car com més va més vos arn, per ma fe , 
e més m'entenc en vostra benvolença. 

Na Isabel, tan havets sobre me 
que quan no us veig visc en fort penitença , 
mas al pus tost e pus breu que poré 
iré veer la vostra continença. 

Car lo meu cos és tan irat ab me 
e tan felló per vostra departença, 
que em vol aucir e diu que, per sa fe, 
tro us haja vist no m'haurà benvolença. 

AUZIÀS MARCH 

5 Així com cell qui desija vianda 
per apagar sa perillosa fam, 
e veu dos poms de fruit en un bell ram, 
e son desig egualment los demanda; 
no el complirà fins part haja elegida, 
si que el desig vers l'un fruit se decant: 
així m'ha pres dues dones amarit, 
mas elegesc per haver·d'Amor vida. 



Auziàs March 

Si com la mar se plany greument e crida, 
com dos forts vents la baten .egualment, 
u de Llevant e altre de Ponent, 
e dura tant fins l'un vent ha j~quida 
sa força gran per lo més poderós : 
dos grans desigs han combatut ma pensa, 
mas lo voler vers u seguir dispensa : 
i o el vos publir, arriar dretament vós. 

E no cuideu que tan innoscent fos 
que no veés vostre avantatge gran ! 
Mon Cos no cast estava congoixant 
de perdre lloc qui l'era delitós. 
Una raó fon ab ell de sa part, 
dient «que en ell se pren aquesta amor, 
sentint lo mal o lo delit major, 
si que, ell content, cascú pot ésser fart», 

L'Enteniment a parlar no venc tard 
e planament desfeu esta raó, 
~ient « que el Cos, ab sa complexió, 
ha tal amor com un ·nop o renard, 
que llur poder d'amar és limitat, 
car no és pus que apetit brutal; 
e sí l'amat veent dins la fornal, 
no serà plant e molt menys defensat. 
Ell és qui venç la Sensualitat : 
si bé no és en ell prim moviment, 
en ell està del tot lo jutjament : 

23 
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cert guiador és de Ja Voluntat . 
Qui és aquell qui encontra d'ell reny? 
Que Voluntat, per qui et fet s'executa, 
1'atorc senyor, e, si ab ell disputa, 
a la per fi se guia per son seny ». 

Diu més avant al Cos, ab gran desdeny: 
«Vanament vols, e vans son tos desigs, 
car, dins un punt, tos delits són fastigs: 
romans-ne Has, tots jorns ne prens enseny. 
Ab tu mateix delit no pots haver. 
Tant est grosser que Amor no n'és servit. 
Volenterós acte de bé és dit, 
e d'aquest bé tu no saps lo carer. 

Si bé complit lo món P.ot retener, 
per mi és l'hom en tan sobiran bé; 
e, qui sens mi esperança el reté, 
és foll o pec e terrible grosser ». 

Aitant com és l'Enteniment pus clar 
és grat delit'lo que per ell se pren, 
e subtil art és subtil pensament 
qui de fins pasts no el jaqueix endurar. 

Plena de seny, no pot Déu a mi dar 
fora de vós que descontent no camp. 
Tots mos desigs sobre vós los escamp : 
tot és dins vós lo que em fa desij~r. 
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6 Qui no és trist de mos dictats no ·cur 
o en algun temps que sia trist estat, 
e lo qui és de mals passionat, 
per fer-se trist no cerque lloc escur. 
Llija mos dits mostq:mts pensa torbada, 
sens alguna art eixits d'hom fora seny, 
e la raó que en tal dolor m'empeny, 
Amor ho sap qui n'és la causa estada. 

Alguna part e molta és tro bada 
de gran delit en la pensa del trist, 
e, si les gents ab gran do.ior rri'han vist, 
de gran d~1it m'arma fon c'oinpanyada. 
Quan simplement Amor en mi ha,bita, 
tal delit sent que no em cuit ser al món, 
e, com sos fets vull veure de pregon, 
mescladament ab dolor me delita. 

Prest és lo temps que. faré vida ermita 
per mills poder d'Amor les festes colre : 
d'est viure estrany algú no es vulla dolre, 
car per sa cort Amor me vol_ e em cita, 
e, ~o, qui l'arn per si tan solament, 
no denegant lo do que pot donar¡ 
a sa tristor me plau abandonar 
e per tostemps viure entristidament. 

Traure no pusc de mon enteniment 

25 
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que sia cert e molt pus bell partit 
sa tristor gran que tot altre delit, 
puis hi recau delitós llanguiment. 
Alguna part de mon gran delit és 
aquella que tot home trist aporta, 
que, planyent si, lo plànyer lo conforta 
més que si d'ell tot lo món se dolgués. 

Ésser me cuit per moltes gents reprès 
puis que tan llou viure en la vida trista, 
mas io, qui he sa glòria a l'ull vista, 
desig sos mals, puis delit hi és promès. 
No es pot saber, menys de la esperiença, 
lo gran delit que és en lo sol voler 
d'aquell qui és amador verdader 
e ama si veent·se en tal volença. 

Llir entre cards, Déu vos don coneixença 
com só per vós a tot extrem posat I 
Ab mon poder Amor m'he enderrocat 
sens aquell seu d'infinida potença. 

7 Lleixant a part l'estil dels trobadors 
qui, per escalf, trespassen veritat, 
e, sostraent mon voler afectat 
perquè no em torb, diré. el que trob -en vós. 



A u z i à s ... ~1 a r e h 

Tot món parlar als qui no us hauran vista 
res no valdrà, car fe no hi donaran; 
e los veents, que dins vós no veuran, 
en creure a mi llur arma serà trista. 

L'ull de l'hom pec no ha tan fosca vista 
que vostre cos no jutge per gentil : 
no coneix tal com lo qui és subtil; 
boc, la color, mas no sap de la llista. 
Quant és del cos, menys de participar . 
amb l'esperit, coneix bé lo grosser : 
vostra color i el tall pot bé saber, 
mes ja del gest no porà bé parlar. 

Tots som grossers en poder explicar 
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ço que mereix un bell cos e honest; · 
jóvens gentils, bons sabents, l'h~n request, 
e, famejants, los convé endurar. 
Lo vostre seny fa ço que altre no basta, 
que sap regir la molta subtilesa. 
En fer tot bé s'adorm en vós peresa : 
verge no sou perquè Déu ne vole casta. 

Sols per a vós bastà la bona pasta 
que Déu retenc per fer singulars dones : 
fetes n'ha ·assats molts sàvies e bones, 
mas compliment Dona Teresa el tasta. 
Havent en si tan gran coneixement 
que res no el fall que tota no es conega, 
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a l'hom devot sa bellesa encega; 
past d'entenents és son enteniment~ 

venecians no han lo regiment 
fan pacífic com vostre seny regeix 
subtilitats, que l'entendre us nodreix, 
i del cos bell sens colpa el moviment . 
. Tan gran delit tot hom entenent ha 

· e ocupat se troba en vos ent~ndre, 
que lo desig del cos no es pot estendre 
a lleig voler, ans com a mort està. 

Llir entre cards, lo m'eu poder no fa 
tant que pogués fer corona invisible. 
Meriu-la vós, car la qui és visible 
no es deu posar lla on miracle està. 

8 Colguen les gents ab alegria festes, 
lloant a Déu, entremesclant deports. 
Places, carrers e delitables horts . 
sien cercats amb recont de grans gestes. 
E vaja jo los sepulcres cercant, 
interrogant ànimes internades, 
e respondran car no són companyades 
d'altre que mi en son continu plant. 

Cascú requer e vol a son semblant: · 
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per ço no ém plau la pràctica dels vius. 
D'imaginar n1on estat són esquius, 
si com d'hom mort de mi prenen espant. · 
Lo rei Xipré, presoner d'un heretge, 
en mon esguard, no és malavirat, __ 
car ço que vull no serà mai finat : 
de mon desig 119 em podrà guarir metge. 

'Cell Ixion qui el buitre el menja èl fetge 
e per tots temps brota la carn de nou, 
en son menjar aquell ocell mai clou : 
pus fort dolor d'aquesta em té lo setge, 
car és un verm qui romp la mia pensa, 
altre lo cor, qui mai cessen de rompre; 
e llur treball no es podrà interrompre 
sinó ab ço que d'ha ver se defensa. 

E si la .Mort no em dugués tal ofensa: 
fer mi absent d'una tan plasent vista, 
n·o li graesc que de terra no vista 
lo meu cos nu qui de plaer no pensa 
de perdre pus· que lo imaginar 
los meus desigs no poder-se complir, 
e, si em convé mon darrer jorn finir, 
seran donats térmens a ben amar. 

E, si en lo Cel Déu me vol allotjar-, 
part veure a Ell, per complir mon delit 
serà mester que em sia dellai dit 
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que d'esta mort vos ha plagut plorar, 
penedint-vos com per poca mercè 
mor _l'innocent e per amar-vos martre, 
cell qui lo cos de l'arma vol departre, 
si ferm cregués que us dolríeu de se. 

Llir entre cards, vós sabeu e jo sé 
que es pot bé fer hom morir per amor. 
Creure de mi que só en tal dolor, 
no fareu molt que hi doneu plena fe. 

[PREGÀRIA A DÉU] 

Puis que sens tu algú a tu no basta, 
dóna'm la mà o pels cabells me lleva; 
si no estenc la mia vers la tua, 
quasi forçat a tu mateix me tira. 
Jo vull anar envers tu a l'encontre. 
No sé per què no faç lo que volria, 
puis jo son cert haver voluntat franca, 
e no sé què aquest voler m'empatxa. 

Llevar mi vull e prou no m'hi esforce : 
ço fa lo pes de mes terribles colpes. 
Ans que la Mort lo procés a mi cloga, 
plàcia't, Déu, puis teu vull ser, que ho vulles; 
fes que ta sang mon cor dur amollesca : 
de semblant mal guarí ella molts altres. 
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Ja lo tardar ta ira em denuncia; 
ta pietat no trobe en mi que obre. 

Tan clarament en l'entendre-no pequ~ 
co.m lo voler he carregat de colpa. 
Ajuda'm, Déu, n1as follament te pregue, 
car tu no vals sinó al qui s'ajuda,-
e tots aquells que a tu se apleguen 

'no els pot fallir, e mostren-ho tos braços. 
Què. 'faré io que no meresc m'ajudes,-
ca__r tant com puc conec qué no m'esforce? 

Perdona mi, si follament te parle; 
de passió parteixen mes paraules. 
lo sent paor d'Infern al qual faç via; 
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girar-la vull, e no hi disponc mos passos. 
Mes io em record que meritist lo Lladre: _ 
tant quant hom veu, no bi bastaven ses obr.es. 
Ton esperit lla on li plau espira : 
com ni per què no sap qui en carn visca. 

Ab tot que só ma-l crestià per obra, 
ira no et tinc ni de res no t'encolpe. 
lo son tot cert que per tostemps __ bé obres, 
e fas tant bé, donant mort com la vida. 
Tot és egual quant surt çle ta potenç(!., 
d'on tinc _per foll qui ver-s tu es vol irèixer. 
Amor de mal e de.oé ignorança . 
és la raó que els hot11es p.o et coneixen. 
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A tu deman que lo cor m'enfortesques 
sí que el ' ' oler ab ta volup.tat lligue, 
e, puis que sé que lo món no em profita, 
dóna'm esforç que del tot l'abandone; 
e, lo delit que el bon hom de tu gusta, 
fes-me'n sentir una poca centilla, 
perquè ma carn, ~ui m'està molt rebel·la, 
haja afalac, que del tot no em contraste. 

Ajuda'm, Déu. que sens tu no em puc moure, 
perquè el meu cos és més que paralític. 
Tant són en mi envellits los mals hàbits, 
que la virtut al gustar m'és amarga. 
Oh Déu, mercè ! Revolta'm ma natura, 
que mala és per la mia gran colpa; 
e, si per mort io puc rembre ma falta, 
està serà ma dolça penitença. 

lo tem a tu més que no et só amable, 
e davant tu confés la colpa aquesta. 

·Torbada és la mia esperança, 
e, dintre mi, sent terrible baralla. 
lo veig a tu just e misericorde; 
veig ton voler qui sens mèrits gracia; 
dónes e tols de grat lo do sens mèrits. 
Qual és tant just, quant més jo, que no tema? 

Si Job lo just por de Déu l'opremia, 
què faré io que dins les colpes nade? 



Com pens d'Infern, que temps no s'hi esmenta, 
lla és mostrat tot quant sentiments temen. 
L'arma, qui és contemplar Déu eleta,. 
en contra aquell blasfemant se rebel·la. 
No és en hom de tan gran mal estima. 
Doncs, com està qui vers tal part camina? 

Prec-te, Senyor, que la vida m'abreuges 
ans que pijors casos a mi enseguesquen. 
En dolor visc faent vida perversa, 
e tem dellà la mort per tostemps llonga; 
doncs, mal deçà e dellà mal sens terme. 
Pren -me al punt que millor en mi trobes; 
lo detardar no sé a què em servesca: 
no té repòs lo qui té fer viatge. 

l o em dolc perquè tant com vull .no em puc dolre 
de l'infinit damnatge lo qual dubte, 
e tal dolor no la recull natura, 
ne es pot as1nar e menys sentir pot l'home. 
E doncs açò sembla a mi flaca excusa 
com de mon dany, tant com és, no m'espante. 
Si el Cel deman, no li dó basta estima; 
fretura pas de por e de esperança. 

Per bé que tu irascible t'amostres, 
ço és defalt de nostra ignorança; 
lo teu voler tostemps guarda clemença. 
Ton semblant mal és bé inestimable. 
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Perdona'm, Déu, si t'he donada colpa; 
car io confés ésser aquell colpable. 
Amb ull de carn he fet los teus judicis; 
vulles dar llum a la vista de l'arma. 

Lo meu voler al teu és molt contrari, 
e em só enetnic pentsant-me amic ésser. 
Ajuda'm, Déu, puis me veus en tal pressa. 
I o em desesper, si los mèrits meus guardes; 
io m'enuig molt la vida com allongue, 
e dubte molt que aquella fenesca. 
En dolor visc, car mon desig no es ferma, 
e ja en mi alterat és l'arbitre. 

Tu ets la fi on totes fins termenen, 
e no és fi si en tu no termena. 
Tu ets lo bé on tot altre es mesura, 
e no és bo qui a tu, Déu, no sembla. 
Al qui et complau tu aquell Déu nomenes: 
per tu semblar major grau d'home el muntes; ' 
d'on és gran dret del qui plau al diable 
prenga lo nom d'aquell amb qui es conforma. 

Alguna L en aquest món se troba; 
no és vera fi, puis que no fa l'hom fèlix. 
És lo començ per on l'altra s'acaba, 
segons lo curs que entendre pot un home. 
Els filosofs, qui aquella posaren, _ 
en si mateixs són ésser ·vists discordes. 
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Senyal és cert que en veritat no es funda: 
per consegüent, a l'home no contenta. 

Bona per si no fon la Llei judaica 
(en Paradís per ella no s'entrava), 
mas tant com fon començ d'aquesta nostra: 
de què es pot dir d'aquestes dues una. 
Així la fi de tot en tot humana 
no da repòs a l'apetit o terme, 
11).as tampoc l'hom sens ella 'no ha l'altra: 
Sent Joan fon senyalant lo Messies. 

No té repòs qui nulla altra fi guarda, 
car en res als lo voler no reposa: 
ço sent cascú e no hi cal subtilesa, 
que, fora tu, lo voler no s'atura. 
Si com los rius a la mar tots acorren. 
així les fins totes en tu se n'entren. 
Puis te conec, esforça'm que jo t'ame: 
vença l'amor a la por que jo et porte! 

E si l'amor tanta com vull no m'entra, 
creix-me la por, sí que tement no peque, 
car, no pecant, jo perdré aquells hàbits 
que són estats perquè no t'arn la causa. 
Muiren aquells qui de tu m'apartaren, 
puis m'han i:nig mort e em tolen qu.e no visca! 
O senyor Déu, fes que la vida allargue, 
puis me apar que envers tu io m'acoste. 

35 



l' 

!¡ 
¡.I 

36 Les cent m illors Poesies líriques 

·Qui em mostrarà davant tu fer excusa, 
quan hauré dar mon mal ordenat compte? 
Tu m'has donat" disposició recta, 

. e jo he fet del regle falç molt corba. 
Dreçar-la vull mas he n1ester t'ajuda. 
Ajuda'm, Déu, car ma força és flaca. 
Desig saber què de mi predestines: 
a tu és present, e a mi causa venible. 

No et prec que em dons sanitat de persona, 
. ni béns a~guns de Natura e Fortuna, 

mas solament que a tu, Déu, sols ame, 
car jo só cert que el major bé s'hi causa. 
Per consegüent, delectació alta, 
j
1
o no 1~ sent per no dispost sentir-la; · 

mas, per saber, un home grosser jutja 
que el major bé s us tots és Delitable. 

Qual serà el jorn que la mort io no tema? 
E serà quan de ta amor jo m'inflame, 
e no és pot fer sens menys¡3reu de la vida, 
e que per tt1; aquella io menyspree. 
Lladoncs seran jus mi totes les coses 
que de present me veig sobre los muscles. 
Lo qui no tem del fort lleó les ungles 
molt menys tembrà lo fibló de la vespa. 

Prec-te, Senyor, que em faces insensible 
e que en null tetnps alguns delits jo senta ~ 
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no solament los lleigs que et vénen contra, . 
mas tots aquells que indiferents se troben. 
Açò desig perquè sol en tu pense, 
e pusca haver la via que en tu es dreça. 
Fes-ho,· Senyor, e si per temps me'n torne, 
haja per cert trobar ta orella sorda. 

Tol-me dolor com me veig perdre el segle 
car, mentre em dolc, tant com vull jo no t'ame, 
e vull-ho fer, mes l'hàbit me contrasta: 
en temps passat me carreguí la colpa. 
Tant te cost io com molts qui no et serviren . 
e tu els has fet no menys que jo et demane: 
per què et suplic que dins lo cor tu m'entres, 
puis est entrat en pus abominable. 

Catòlic só, mas la Fe no m'escalfa 
que la fredor lenta dels senys apague,. 
car jo deix ço que mos sentiments senten, 
e Paradís crec per Fe i raó jutge. 
Aquella part de l'esperit és prompta, 
mas la dels s~nys, rossegant-la, n1'acoste. 
Doncs, tu, Senyor, al foc de Fe m~acorre, 
tant que la part, que em porta fred, abrase. 

Tu creïst me perquè l'ànima salve, 
e pot-se· fer .de tni saps lo contrari: 
Si és així, per què doncs me creaves, 
puis fon en tu lo saber infal'lible ? 
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Torna a no res, jo et suplic, el meu ésser, 
car més me val que tostemps l'escur càrcer! 
lo crec a tu, com volguist dir de Judes 
«que el fóra bo no fos nat al món home.:o 

Per mi, segur, havent rebut baptisme, 
no fos tornat als braços de la vida, 
mas a la mort hagués retut lo deute, 
e de present jo no viuria en dubte. 
Major dolor d'Infern los hòmens senten 
que los delits de Paradís no jutgen. 
Lo mal sentit és d'aquell altre exemple, 
e ·Paradís sens lo sentir se jutja. 

Dóna'm esforç que prenga de mi venja: 
io em trob ofès contra tu amb gran colpa, 
e, si no hi bast, tu de ma carn te farta, 
ab que no em tocs l'esperit, que a tu sembla. 
E, sobretot, ma Fe que no vacil·le 
e no tremol la mia Esperança! 
No em fallirà Caritat, elles fermes, 
e, de la carn, si et suplic, nò me'n oges. 

O quan serà que regaré les galtes 
d'aigua de plor ab les llàgrimes dolces ? 
Contrició és la font d'on emanen; 
aquesta és clau que el Cel tancat nos obre. 
D'atrició parteixen les amargues, 
perq_uè en temor, més que en amor, se funden; 
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mas tals quals són d'aquestes me abunda, 
puis són camí e via,. per les altres. 

JOAN ROIÇ DE CORELLA 

CANÇÓ 

Del mal que pas no puc guarir 
si no em mirau 

ab los ulls tals que puga dir 
que ja no us plau 

que jo per vós haja a morir. 

Si muir per vós llavors creureu 
f'amor que us port, 

e no es pot fer que no ploreu 
la trista mort 

d'aquell que ara no voleu; 

que el mal que pas no em pot jaquir 
si no girau 

los vostres ulls que em vullen dir 
que ja no us plau 

que jo per vós haja a morir. 
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CANÇONS POPULARS 

11 LA CANÇÓ DEL COMTE L'ARNA U 

-Tota sola féu la vetlla, muller lleial? 
Tota sola féu la vetlla, viudeta igual? 
-No la faig jo tota sola, comte l'Arnau; 
no ·la faig jo tota sola, · valga'm Déu val. 
-Qui teniu per companyia, muller lleial? 
Qui teniu per companyia, viudeta igual? 
-Déu i la Verge Maria, comte l'Arnau; 
Déu i la Verge Maria, valga'm Déu val. 
-On teniu les vostres filles, muller lleial? 
On teniu les vostres filles, viudeta igual? 
-A la cambra són que broden, comte l'Arnau ; 
a la cambra són que broden, seda i estam. 
-Me les deixaríeu veure, muller lleial? 
Me les deixaríeu veure, viudeta igual? 
-Massa 1es espantaríeu, comte l'Arnau; 
massa les espantaríeu, valga-m Déu val. 
-On t'eniu els vostres mossos, muller lleial? 
On teniu els vostres mossos, viudeta igual? 
-A la pallissa, que dormen, comte l'Arnau; 
a la pallissa, que dormen, valga'm Déu val. 
-Pagueu-los bé la soldada, · muller lleial: 
ja veieu les meves penes, viudeta igual. 
-Així que l'hauran guanyada, comte l'Arnau; 
així que l'hauran guanyada, valga'm Déti val. 
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- Per on heu entrat vós ara, . comte l'Arnau? 
Per on heu entrat vós ara, valga'm Déu val? 
-Per la finestra enreixada, muller lleial; 
per la finestra enreixada, viudeta igual. 
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-Ai, que me l'haureu cremada, comte l'Arnau; 
ai, que me l'haureu cremada, valga'm Déu val. 
-Ni tan sols us la he tocada, · muller lleial; 
ni tan sols us la he tocada, viudeta igual. 
-Què és això que us-surt del cap, com.te l'Arnau? 
Què és això que us surt del cap, · valga'm Déu V?~-1? 
-Males coses que he pensades, muller lleial; · 
males coses que he pensades, viudeta iguàl. 
-Què és això què us ix pels uils, comte l'Arnau? 
Què és això que us ix pels ulls·, valga'm Déu val? 
-Són les males llambregades, muller lleial; 
són les males llan1bregaqes, viudeta igual. 
-Què és això que us ix pels nassos, comte l'Arnau? 
Què é~ això que us ix pels nassos·, valga-m Déu val? 
-Són les coses que he olorades, muller lleial; ~ 
són les coses que he .olorades, viudeta igual. 
-Què és això que us ix per la boca, .comte l'Arnau? · 
Què és això que us 'ix per la boca, valga'm Déu val? 

·-Són les males p~taulades, muller lleial; 
són les males paraulades, viudeta iguàl. 
-Què us ix per les orelles, comte l'Arnau? 
Què us ix per les orelles, valga'm Déu val? 
-~lales cpses .que he escoltades; muller lleial; :.. 
males coses qu.e he escoltades, viudeta igual. 
- Què és això que us ix pels braços, c~mte l'Arnau? 
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Què és això que us ix pels braços, valga'm Déu va1? 
-Són les males abraçades, muller lleial; 
són les males abraçades, viudeta igual. 
-Què és lo que us ix per les mans, comte l'Arnau? 
Què és Jo que us ix per les mans, valga'm Déu val? 
-Males coses que he tocades, muller lleial; 
males coses que he tocades, viudeta igual. 
-Què és això que us ix pels peus, comte l'Arnau? 
Què és això que us ix pels peus, valga'm Déu val? 
-Els mals passos que donava, muller lleial; 
els mals passos que donava, viudeta igual. 
-Què és aquest soroll que sento, comte l'Arnau? 
Què és aquest soroll que sento, que em dóna espant? 
-Es el cavall que m'espera, muUer lleial; 
és el cavall que m'espera, viudeta igual. 
-Baixeu-li grana i civada, comte l'Arnau; 
baixeu-li grana i civada, valga'm Déu val. 
--No menja gra ni civada, muller lleial, 
sinó ànimes damnades, si n'hi donau. 
-On vos han donat posada, comte l'Arnau? 
On vos han donat posada, valga'm Déu val? 
-A l'infern me l'han donada, muller lleial; . 
a l'infern me l'han donada, viudeta iguaL 
-Per què allí us-e l'han donada, comte l'Arnau? 
Per què allí us-e l'han donada, valga'm Déu val? 
- Per soldades mal pagades, muller lleial, 
i donzelles deshonrades, viudeta igual. 
-Cada dia us faig l'oferta, comte l'Arnau; 
cada dia us faig l'oferta, valga'm Déu val. 



e a n ç o n s p op u l a r s 43 

-Vos dic no em feu pas l'oferta,· muller lleial; 
vos dic no em feu pas l'oferta, viudeta igual; 
que com més me feu l'oferta, niés pena em dau. 
Feu-ne tancar aquella mina, muller lleial, 
feu-ne tancar aquella mina, viudeta igual, 
que dona al convent de monges de Sant Joan. 
Quina hora és, que el gall ja canta, muller lleial? 
Quina hora és, que el gall ja canta, viudeta igual? 
-Les dotze hores són tocades, comte l'Arnau; 
les dotze hores són tocades, .valga'm Déu val. 
-Ara, per la despedida, muller lleial; 
ara, per la despedida, dem-nos les mans. 
-Massa me les cremaríeu, comte l'Arnau; 
massa me les cremaríeu, valga'm Déu val. 

12 LA DAMA D'ARAGÓ 

A Aragó n'hi ha una dama 
que és bonica com un sol. 
Té la cabellera rossa, 
li arriba fins als talons, 

Anna Maria, 
robadora de l'amor, 

ai de l'a!Jlor. 
Sa mare la pentinava 
amb una pinteta .d'or. 
Son germà se la mirava 

· amb un ull molt amorós. 
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Se la mira i se l'emporta 
a la fira de Lió. 
De tants anells que li compra, 
li cauen del mocador. 
-G~rmà, germà, anem a missa, 
anem a missa major.-
En prenent aigua beneita, 
la pica es torna de :flors. 
Quan és al mig de l'església 
els altars relluen tots. 
Capellà que en diu la missa 
n'ha perduda la lliçó; 
escolà que l'ajudava 
no li sap tornar raó. 
De qui és aquella dama 
que llança tant esplendor? 
N'és filla del rei de F rança, 
germana del d'Aragó; 
i si acàs no em voleu creure 
mireu-li lo sabató, 
veureu les tres flors de lliri 
i les armes d'Aragó. 

MUNTANYES DEL CANIGÓ 

Muntanyes del Canigó 
fresques són i regalades, 

- enc que més ara a l'estiu 
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que les aigües són gelades. 
Tres mesos hi sóc estat 
sens veure persona nada 
sinó un trist rossinyo!et 
que nit i dia càntava. 
Mes ara .em penso que és mort, 
tres dies ha que no canta, 
M'ha vingut enyorament 
i una cruel mala gana. 
Ningú no m'entén el mal, . 
ningú coneix el que eni mata, 
sinó una nina que hi ha . 
que és la meva enamorada. 
Un dia jo l'encontrí, 
l'encontrí a punta d'alba. 
Al torrent de Sant Martí 
l'encontrí que ensabonava. 
Jo li don el Déu-te-guard, 
paraula no m'ha tornada. 
Jo que li torno a donar, 
i ella calla altra végada. 
-Jo no sé amb què comparà't, 
amb el vent o amb .la gelada; 
te compararé amb el vent, 
que cada hora fa n1udan ça : 
al dematí vent serè, 
a les onze marinada, 
a migdia vent de dalt 
i a la tarda tramuntana. 
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14 CORRANDES 

Jovenet no em llanceu tant, 
que algú o altre em 'plegarà; 
les gotes del cel, quan cauen p 
totes saben on anar. 

Una vida, dues vides, 
quantes vides teniu vós ? 
Vós teniu la meva vida 
i la vida de tots dos. 

-Perdiueta novelleta, 
·digueu -me on teniu el niu. 
-A la soqueta d'un arbre, 
a la voreta del riu. 

Donzelleta agraciada, 
a què vos compararé ? 
A la neu de la muntanya 
o a les roses del roser ? 
A la neu de la muntanya, 
vos comparo per blancor; 
a les roses del ros~r, 
vos comparo pel color. 



Corrandes 

Oce_ll de dues deveses, 
bé pots viure regalat ; 
fadrí que en festeja dues, 
no us fieu de sa bondat ; 
no us fieu de sa bondat 
ni tampoc de son intent; 
fadrí que en festeja dues 
no porta bon pensament. 

Donzella, quan hi aneu, 
a la font de l'aigua bona, 
hi aneu color de clavell 
i torneu color de rosa. 
Donzella, quan hi aneu, 
no hi aneu soleta, no, 
que hi aneu en companyia 
del vostre festejador. 

Germà meu, fulleta d'àlber, 
alceu's, que darem un tom. 
Mirarem qui falta a taula, 
que em sembla que tots no hi som. 
Les persones que ací falten 
són persones de gros preu : 
falten el pare i la mare : 
són a la glòria del Cel. 
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BONAVENTURA CARLES .A.RIBAU 

15 A MA P ÀTR ,IA 

Adé.u-siau, turons, per sempre adéu-siau, 
o sen·ès desiguals , que, allí en la pàtria mia, 
dels núvols e del cel de lluny us distingia, 
per lo repòs etern, per lo color més blau! 
Adéu, tu, vell Montseny, que, des ton alt palau, 
com guarda vigilant cobert de boira e neu, 
guàites per un forat la tomba del Jueu, 
e al mig del mar immens la mallorquina nau! 

Jo ton superbe front coneixia llavors, 
com conèixer pogués lo front de mos parents; 
coneixia també lo .so de tos ·torrents, . 
com la veu de ma mare o de mon fill los plors. 
Mes, arrencat després per fats perseguidors, 
ja no conec ni sent com en millors vegades; 
així d'arbre emjgrat a terres apartades, 
son gust perden los fruits e son perfum les flors. 

¿Què val que m'hagi tret una enganyosa sort 
a veure de més prop les torres de Castella, 
si el cant del trobador no sent la mia orella, 
ni desperta en mon pit un generós record? 
En va a mon dolç país en ales jo em transport, 
e veig del Llobregat la platja serpentina, 
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que, fora de cantar en llengua llemosina, 
no em queda més plaer, no tinc altre conhort. 

Plau-me encara parlar la llengua d'aquells savis, 
que ompliren l'univers de llurs costums e lleis, 
la llengua d'aquells forts que acataren los reis, 
defengueren llurs drets, venjaren llurs agravis. 
Muira, muira l'ingrat que, al sonar en sos llavis 
pel' estranya regió l'accent natiu, no plora, 
que, al pensar en sos llars, no es consum ni s'enyora, 
ni cull del mur sagrat les lires dels seus avis. 

En llemosí sonà lo meu primer vagit, 
quan del mugró matern la dolça llet bevia, 
en llemosí al Senyor -pregava cada dia, 
e càntics llemosins somiava cada nit. 
Si, quan me trobo sol, parlo amb mon esperit, 
en llemosí li pari', que llengua altra no sent, 
e ma boca llavors no sap mentir ni ment, 
puix surten mes r~ons del centre de mon pit. 

Ix, doncs, per expressar l'afecte més sagrat 
que puga d'home en cor gravar la mà del cel, 
o llengua a mos sentits més dolça que la mel, 
que em tornes les virtuts de ma innocenta edat. 
Ix, e crida pel món que mai mon cor ingrat 
cessarà de cantar de mon patró la glòria; . 
e passi per ta veu son nom e sa memòria 
als propis, als estranys, a la posteritat. 
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MANUEL MILÀ FONTANALS 

16 L A · COMPLANTA D'EN GUILLEM 

Planyeu-vos, camps de Dela, serra d'Espill! 
La vostra flor més bella no la teniu; 
l'arbre de verdes branques . caigué i morí! 

Los dos barons pugnaven de temps antic; 
tronava la tempesta per valls i cims: 
un jorn l'arc de bonança veren lluir. 

Era Guillem de Deia gallard fadrí, 
en arts de pau i guerra fort i subtil, 
i els cavallers li deien lo rei dels nins. 

Serventa de la Verge, Blanca d'Espi11, 
era conhort de pobres i pelegrins, 
per tots anomenada la flor de llir. 

- D'Espil-l pubilla i dona, obre'm ton Rit; ~ 
coneixes al de Dela, lo rei dels nins: 
per senyor lo voldries? -¡0 mare, sí! 

-Hereu de mon llinatge, Guillem, mon fiU; 
bé saps quina és Na Blanca, la flor de llir; 
per fembra la voldries? -¡0 pare, sí!-

Reberes als de Deia, palau d'Espill . 

. -
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Ensems Guillem i Blanca foren ací; 
que un sol mot se diguessen no es va sentir. 

Mes semblà que la sala de llum s'omplí, 
i que olor se movia de Paradís, 
i ella es tornà més bella, ell més gentil. 

Ai! de la sort de l'home, qui sap la fi? 
' Vingué una torrentada de sarraïns, 

trencant castells i pobles i monastirs. 

Del pont major de Deia ja són al mig: 
Guillem surt amb sa maça fortment ferint, 
mes tremolant sag-eta se n'hi va al pit. 

-Adéu, vassalls de Dela, feels amics! 
Adéu, pare, adéu, Blanca, pregau per mi, 
que cap a Jesús vola mon esperit!-

Ara, ben lluny plantada de sa r-aïl, 
a dins d'ombrívol claustre benedictí, 
al ce1 son perfum llança la flor de llir. 

Planyeu-vos, camps de Dela·, ~erra d'Espill! 
La vostra flor més bella no la teniu; 

· l'arbre de verdes branques .caigué i morí! 
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JOSEP LLUÍS PONS I q-ALLARZA 

L'OLIVE RA MALLORQUINA 

Conta'm, vella ·olivera, 
mentres sec alenant sobre la roca, 

noves del temps d~enrera 

que escrites veig en ta suren ca soca. 

Jo vinc a recolzar-me 
a tes nuades rels, trist d'enyorança, 

perquè vulles tornar-me 
dels béns que n'he perduts sols l'esperança. 

Ton delicat fullatge 
que sota lo cel blau l'embat oreja 

és de la pau la imatge, · 
de tots los goigs de la ciutat enveja. 

Ta rama verda i blanca 
com cabellera d'àngel t'emmantella; 

i a ta esqueixada branca 
falta pel vent l'arrabassada estella. 

Quan ]ove i vincladissa 
creixies sobre el marge de la coma, 

xermava ta verdissa. 
la falç delllaurad.or fill de Mahoma. 
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L'àrab i sa mainada 
respirant-ne tes flors pel maig sortien, 

i ta oliva escampada 
sos fills, per la tardor, la recollien. 

Ah, quin dol! escoltant-ne 
del corn aragonès lo toc de guerra, 

tallà tos brots, donant-ne 
, empriu a l'host de la guanyada terra! 

I el jorn de la conquista 
amb llàgrimes del cor senyant sos passos, 

sense girar la vista, 
sortí, amb l'infant més· xic estret als braÇos. 

Los cavalls trepitjaren 
dins lo solc sarraí les bruies tendres, 

i els ferros enfonzàren 
de l'alqueria en les calentes cendres. 

¡Com reposava, a i' ombra, 
deslliurat lo baró dels durs arnesos, 

mentre els llebrers sens nombre 
jeien al sol assedegats i estesos! 

I de son puny volant-ne 
lo manyac esparver dalt tu es posav:a, 

les ungles encreuant-ne, 
i els tendres cims dels branquillons vinclava. 
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Quan era una alta ermita 
aqueix claper de trocejada runa, 

lo místic cenobita 
aquí s'agenollava al clar de lluna. 

Al toc del monastiri, 
mans plegades al pit, pregàries deia, 

i el cel en son deliri 
per lo reixat de ton ombratge veia. 

Ara aquí el temps enganya 
lo pastoret que embadalit s'atura 

i amb flaviol de canya, 
gira el remat que al comellar pastura. 

Mentre l'ovella tosa 
amb lo clapat anyell entorn apila, 

la cabra delitosa 
tos tanys novells per rosegar s'enfila. 

Arbre amic del qui plora, 
dosser sagrat d'eternitat serena, 

jo et sento grat de l'hora 
que m'has aidat a conhortar ma pena. 

Tu-al cor m'has donat força, 
tu apar que em tornes joventut perduda, 

com de ta eixuta escorça 
la sava n'ix que ton brancatge muda. 
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]o moriré, i encara 
espolsarà el menestral ta negra oliva: 

res serà del que és ara: 
tu sobre el blau penyal romandràs viva. 

18 LOS TARONGERS DE SÓLLER 

A la marjada ombrívola 
los tarongers s'acopen; 
son fruit com l'or grogueja 
dins de la ufana fosca. 
Benhaja l'ombra quieta 
dels tarongers de Sóller~ 

Passa l'oreig que arriba 
tot capdellant les ones, 
i de les flors més blanques 
porta la flaire dolç·a. 
Benhaja l'ombra quieta 
dels tarongers de Sóller. 

La busquera que hi niua 
per lo brancatge bota, 
o fugint-ne, s'hi atura, 
dels olivars la tórtora. 
Benhaja l'ombra quieta -
df}ls tarongers de Sóller. 
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Lo rossinyol refila 
i en el silenci escolta 
com l'acompanya l'aigua 
que fil a fil degota. 
Benhaja l'ombra quüta 
dels tarongers de Sóller. 

Altívoles muntanyes 
amunt la vall coronen; 
lo sol ses llum::; hi senya, 
sos trencs hi fan les ombres. 
Benhaja l'ombra quieta 
dels tarongers de Sóller. 

Llunyanes, les cingleres 
on l'àguila s'ajoca, 
lo blau del cel retallen 
amb sos cairells que es rompen. 
Benhaja l'ombra quieta 
dels tarongers de Sóll{!r. 

L'aigua a la torrentera 
sota els pollancs s'escorre; 
fuig lo vent. que batega 
les fulles tremoloses. 
Benhaja l'ombra qut'eta 
dels tarongers de Sóller. 

Pel ~or que amor somnia 
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l'hora d'avui s'escola ... 
la de demà s'atança, 
mes la d'ahir no torna. 
Benhaja l'ombra quieta 
dels tarongers de Sóller. 

TEODOR LLORENTE 

LA BARRACA 

Com la gavina de la mar blavosa 
que en la tranquil'la pla.tja fa son niu, 
com lo nevat colom que el vol reposa 
de l'arbre verd en lo brancatge ombriu; 
blanca, polida, somrisent, bledana, 
casal d'humils virtuts i honrats amors, 
l'alegre barraqueta valenciana 

s'amaga entre les flors. 
Baix la figuera on los ocells de l'horta 
canten festius l'albada matirial, 
al primer raig del sol obri la porta 
i als aires purs del cel lo finestral; 
i com la mare cova la niuada, 

- les amoroses ales estenent, . 
pobre trespol de palla ben lligada 

la guarda .d'un mal vent. 

Quatre pilars més blancs que· l'assutzena, 
formen davant un pòrtic de verdor: 
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corre sobre ells la parra, tota plena 
de pàmpols de maragda i raïms d'or; 
a son ombra lo pa de cada dia 
reparteix a sos fills lo Treball sant, 
i en la taula Ja Pau i l'Alegria 

les flors van· esfullant. 

A un costat obú el pou la humida gola 
(perquè tinga perfumat dosser, 
la garlanda de flòrs, que al vent tremola, 
estén sobre el brocal un gesmiler; 
i per la franca porta, mai ta~cada, 
le·s flors despreses i el flairós perfum 
a dins penetren, en la dolça onada 

de l'aire i de la llum. 

Pengen del mur l'aixada i la corbella 
que a terra fan corbar lo suat front, 
lo pulcre canteret, que la donzella, 
encorbant lo braç nu., porta a la font, 
i, plena d'harmonies misterioses, 
_la guitarra, que ensems gem~ga i riu.., 
a la llum de la lluna, en les gustoses 

vel·Jades de l'estiu. 

'Allà dins, en!re alfàbregues florides, 
en lo corral, baix l'ample taronger, 

_ murmurejant~pregàries beneïdes, 
la -mare gronxa sgn infant darrer; 
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i al cim de la cabanya, fent-la un temple, 
santificant sos gojos i dolors, 
obri eterna la Creu, per digne exemple, 

sos braços protectors. 

Tot riu entorn: va l'aigua cristal'lina 
corrent entre pomells de lliris blaus; 
sorolla dolçament la mar veïna; 

, mouen els arbres ventijols suaus; 
i si el fillet dormit a la mamella 
mira l'esposa, i calla, ou a lo lluny 
llarga cançó de l'home, que la rella 

enfonsa amb valent puny. 

Barraca valenciana! Santa i noble 
escola del treball! Modest bressol 
del que nos dóna el pa, laboriós po,ble 
curtit pel vent i bronzejat pel sol! · 
Més que els palaus de jaspis i de marbres, 
més que els arcs triomfals i els coliseus, 
tu, pobre niu perdut en mig dels arbres,· 

valdràs sempre _als ulls meus. 

En tu naixqué l'hermosa campesina 
que tot lo món contempla embelesat, 
llauradora amo aspecte de regina, 
plena ensems de modèstia i majestat;- .
la d'ajustat gipó i airoses faldes, 
la que ef foc de l'Aràbia duu en els ulls, 
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la que clava amb agulles de maragdes 
los negres cabells rulls; 

la que la roja fraura, al rompre el dia 
cull una a una; .i en brillant pomell, 
que la mateixa Flora envejaria, 
junta el gesmil, la rosa i el clavell; 
la que qesfulla la frondosa branca, 
aliment de l'insecte filador; 
la que als rossos capells, cantant, arranca 

la subtil fibra d'or. 

En tu naix'qué, company ben digne d'ella, 
sobri, sofert, lleuger, fort i lleial, 
.el que en l'aspre guaret clava la rella 
i obri a l'aigua corrent fonda canal; 
el que sembra el bon gra i els arbres talla, 
i en l'almàcera extrau l'oli més fi, 
i amb incansable peu follejant balla 

en lo trull ple de vi; 

el que, enflocant son haca voladora, 
la joia guanya, que a la núvia duu; 
el que fa refilar a la sonora . 
citra, en ies nits d'albades, com ningú; 
el que, per a defensa de la terra, 
lo vell trapuc despenja del trespol, 

. quan per l'horta, donant lo crit de guerra, 
retrona el -c.aragol. 
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En tu naixqueren i ditxosos viuen: 
per ells el món que veuen no és més gran; 
com els· ocells que moren on aniuen, 
en tu bressol i tomba trobaran; 
ton lluminós fogar és sa alegria; 
a sa dolça claror són forts i rics. 
Guarde-los bé ton ombra, nit i dia, 

de tots los enemics! 

Guarda els infants que baix de la porxada, 
amb lo jònec valent juguen sens por; 
guarda la verge, que en la nit callada 
escolta la cançó que li ompli el cor; 
guarda la mare ardida i jubilosa; 
guarda el pare pensiu, que es cansa ja; 
guarda el pobre vellet, que al peu reposa 

de l'arbre que plantà. 

Guarda-lo~ de la pluja i la tempesta 
per a què dormen sens dubtós recel; 
guarda~ ~os de la fam i de la .pesta, 
.del foc dels hòmens i delllainp del cel. . 
Guarda:-! os bé dels esperits malignes, 
de les llengües de serp dels mals veïns; . 
guarda-los bé de ;.temptacions indignes, 

de pens~m_ents roïns~ 

l sobre ses victòries i fadigues, 
sobre el goig breu i el trebal~ar constant, 
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sobre el ca1np pedregat o ple d'espigues, 
sobre la taula buida o abun.dant, 
sobre el ball de la boda desitjada, 
sobre el fúnebre llit banyat en plors, 
estenga eternament la Creu sagrada 

sos braços protectors! 

CANÇONETA AMOROSA 

Per què em miren tos ulls blaus, 
si no em vols, dólça xiqueta? 
Si em negues del cor les claus, 
per què em miren tos ulls blaus? 
Ja que en mon amor no et plaus, 
deixa'm tu l'ànima quieta. 
Per què en1 miren tos ulls blaus 
si no em vols, dolça xiqueta? 

Quan-te mire embadalit, 
què en1 diu ton joiós mig riure? 
Per què batega mon pit, 
quan te· mire embadalit? 
Si amor per mi no has sentit, 
no m'enganyes, deixa'm viure. 
Quan te mire embadalit, 
qu.è em diu t.on joió_s mig riure? 

Quan de ton amor tinc set, 
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canteret sense aigua en1 portes ... 
Res val eixe canteret 
quan de ton amor tinc set. 
Més lo vull a trossos fet, 
com mes esperances mortes. 
Quan de ton am0r tinc set1 

cànter sense aigua no em portes. 

Més ai, no, no m'atengau, 
ulls de cel, llavis de rosa. 
Ta que he de ser vostre esclau, 
llavis i ulls, no m'atengau. 
Vostre dolç mentir me plau 
si no em donau altra cosa. 
JVIentiu i no m'atengau 
ulls de cel, llavis de rosa. 

21 VORA EL BARRANC DELS ALGADINS 

Vora: el barranc dels Algadins 
hi ha uns tarongers de tan dòlç flaire, 
que, per omplir d'aroma l'aire,' 
no té lo món millors jardins. 
Allí hi ha un mas, i e]. mas té dins 
dolços records de ma infantesa; 
per ells jo tinc l'ànima presa, 
vora el barranc d~ls Algadins-. 
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Vora el barranc dels Algadins 
s'alcen .al cel quatre palmeres; 
el vent, batent ales lleugeres, 
mou son plomall i sos troncs fins. 
En elles, milers de teuladins, 
fan un soroll que el cor encisa. 
Qui oir pogués sa xillerissa, 
vora el barranc dels Algadins. 

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

Vora el barranc dels Algadins 
· mou:çà demà les palmes l'aire, 
li donaran els horts son flaire 
i sa cantú,ria els teuladins. 
El mas demà guardarà dins 
dolços records e imàgens belles; 
jo no podré gojar ja d'elles 
vora el barranc dels Algadins·. 
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jacint V e rdaguer 

JACINT VERDAGUER 

LA ROSA DE JERICÓ 

En sa cambreta humil 
pregant està Maria, 

. Maria està pregant 
mentre lo món dormia. 
Lo sol a l'orient 
per veure-la sortia. 
Ella no el mira, no, 
sol més bonic somnia, 
lo sol que està esperant 
mai més se li pondria. 

En son clavelliner 
un roseret tenia, 
roser de Jericó 
que poncellar volia. 
Sola regor que beu 
de sos ullets venia; 

· quan Ella mira el cel 
de llum si en baixaria. 

Un Angel n'ha baixat 
dient-li: -A ve Maria, 
lo Senyor és amb Vós 
i amb tots los homes sig..-
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La Verge li res pon : 
-Sa voluntat és mia; 
sa esclava la té ac{ 
que el cor li donaria.-

Sobre ella un blanc colom 
ses ales estenia, 
i amb la claror del Verb 
la Verge· resplendia. 
Lo món s'omple de llum, 
el cel de melodia, 
i al test del finestró 
la Rosa mig s'obria. 

Desvetlla't, o Betlem, 
enrama l'Establia, 
guarneix-la com pitxer 
amb or i pedreria, 
que en tu de Jericó 
la Rosa floriria. 

LO TARONGER 

Desposoris de la Verge. 

Tendre, gemat, fresquívol, 
orgull" del? promontoris de marina, 
mirau lo taronger com gallardeja; 
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de la Verge Maria hermosa imatge, 
ja de lluny vos envia un raig d'aromes. 

Ses fulles sempre verdes 
són de la fe prima veral lo símbol; 

ses flors de gebre càndida 
són les joies més belles de la núvia, 
quan camina a l'altar dels desposoris, 
són l'emblema feliç de l'e.sperança; 

i ho són de l'alta caritat encesa 
ses daurades taronges. 

Dintre sa copa ombrívola s'acullen 
talment com a germanes 
Tardor i Primavera, 
que ensems riuen i juguen 
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l'una amb ses flors, l'altra amb sos fruits sucosos. ' 

Santíssima Maria, 
Vós sou lo taronger de la Judea, 
sempre gentil i verd i jovenívol. 
Vostres virtuts, com fulles sempre verdes,_ 
de petita i de gran vos coronaren. 
· I, sola entre les dones, 
mostrau amb -la poncella de la Verge, 
lo Fruit Diví corona de la Mar'e. 
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Ella està besant 
l'amorós Infant; 
i ses galtes mira 
que els lla vis de Judes 
també besaran, 
i plora i sospira . 

Les flors que somriuen, 
una a l'altra diuen : 
per què plora tant ? 

Ella està bressant 
l'amorós Infant; 
tot bressant-lo mira 
aqtie1ls peus i braços 
que en creu clavaran, 
i plora i sospira. · 

L'ocellet que canta, 
oint sa complanta 
respon gemegant. 

Ella va -alletant 
- l'amorós Infant; 

alletant-lo mira 
· aquells dolços llav1s 
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Jacint Verdaguer 

que amb fel rosaran, 
i plora i sospira. 

L'ànima que l'ama : 
pobra Verge ! , exclama, 
quin dolor tan gran ! . 

Es va endormiscant 
l'amorós Infant; 
difunt Ella mira 
lo fill que cadàver 
sos braços rebran, 
i plora i sospira. 

Un Angel venia 
per dar-li alegria; 
se'n torna plorant. 

ALS ESTELS 

Heu quam sordet terra, 
cum ccelum aspicio! 

(Sant Ignasi). 

Flors sempre renadiues, des que us flairo, 
lo jardí ge la terra és sens olor; 
des que a eixa llum m'enlairo, 
tot m'és aquí tenebres i foscor. 

Qu~ hermosos sou-, entre l'albor serena 
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de rossor i celístia coronats ! 
El sol quan se destrena 

no sembra així les perles a· ruixats. 

Sembla el cel blau immensa catarata 
que a pondre's arrossega astres i móns; 

vosaltres d~or i plata 
lluenta arena que hi rodau pel fons._ 

Tal volta sòu els llantions encesos 
de l'alta glòria en lo cam{florit, 

fanals per Déu sospesos 
que guiaran mon vol vers l'infinit. 

Llavors, llavors, sot.a mos peus, o estrelles, 
vos miraré com ara hi veig les flors, 

i a mi em veureu com elles 
viure de somnis, música i amors. 

Com passarell que s'env"ellí en la molsa, 
jamai de refilada mudaré, 

pot fer-la sois més dolça 
l'angèlic sistre d'or que polsaré. 

Oh ! ja hi canten i riuen amb la mare 
mos germanets més rossos i bonics, 

ja se n'hi ve mon pare 
i aviat d'un a un tots mos amics. · 
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Mon cor enamorat temps ha que hi nia 
prop de Jesús de mos amors estel; 

ja hi és sa mare i mia; 
què hi faig aquí, si tot ho tinc al cel ? 

Quan esboirar-se en nit serena el iniro, 
·la terrena presó que trista m'és ! 

Si des d'allí l'obiro, 
, què em semblarà, al pujar· hi son no-res? 

Deixa'm, amor, tes ales per venir-hi, 
com la coloma al rieró soliu, 

dins vostre Cor de lliri, 
florit repòs de l'ànima, a fer niu. 

A dojo allí, com en sa font beuria 
l'amor que a gotes m'endolceix lo cor; 

llavors prou cantaria, 
que ara sols és ma refilada un plor. 

Pensaments amorosos, aixecau ·m'hi 
a navegar en eixa mar de llum; 

bressau-m'hi a pler, bressau-m'hi 
'en ones de claror i 4e perfum. 
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Flors de l'herbatge on l'Anyell sant pastura, 
no baixa encara a trasplantar-m'hi a mi? 

Àngels , no só prou pura 
per ésser rossinyol de son jardí ? 
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Encara bé les ales no em rentaren 
les llàgrimes que ploro nit i jorn? 

Com tan s'esterrossaren 
d'esfulladisses roses a l'entorn ? 

Roses del cel, adéu-siau, encara 
no vinc entre vosaltres a cantar : 

mos tristos ulls, per ara, 
sols poden aguaitar-vos i plorar ! 

ROSALIA 

De matí se'n baixa a l'hort 
Na Rosalia, 

a collir los clavellets 
i satalies; 

n 'ensopega un ros infant 
que ja en collia : 

-Infantó, bell infantó, 
les flors són mies. 

-Què en faríeu de les flors, 
Na Rosalia? 

-Les volia per ] esús 
que tant m'estima. 

-Si les volíeu per Ell, 
jo per l'aimia. 

-Si per l'aimia és loram, 
dau-li d'ortigues, 
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que si no me11 dau a mi 
jo us lo prendria. -

Tot prenent-li el ramellet 
lo veu somriure; 

bon Jesús, prou les entén 
vostres joguines; 

amb les joguines d'amor 
vos coneixia. 

-Donau-me les flors, si us plau, 
preneu les mies. 

-La flor que volia Jo, 
ton cor de nina. 

-Si em dau lo vostre d'infant, 
bé us lo daria. -

Mentre canvien los cors, 
s'és defallida, 

que ja no pot obeir 
tanta delícia. 

Lo traïdor del rossinyol 
canta i refila, 

amb cançons i refilets 
tot ho espia. · 

La mareta, que entra a l'hort, 
plora i sospira 

quan 1a veu entre els rosers 
tan esllanguida. 

-Filleta, què t'ha fet mal, 
ma dolça filla? 
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-Collint roses i clavells, 
dolceta espina. 

-Una agulla tinc d'or ·fi 
que la trauria: 

-Ni que fos de diamant 
serà prou fina. 

. -Filleta, què et guarirà , 
ma dolça filla? 

- Mare, eixes roses i flors 
que m'han ferida.

Tot espargint-les· hi al pit, 
$ent que sospira: 

-Doncs que et tornen a punyir, 
mi:!- dolça filla?-

Sa filleta no respon, 
embadalida 

amb qui fuig entre els clavells 
i satalies. 

Tot fugint-li, riallós 
·els ulls li gira. 

Lo cel se va asserenant, 
l'herba floria. 

27 SANT FRANCESC s'HI MORIA 

La plana de Vich 
diu que en trau florida 
des que Sant Francesc 



Ja e z' n t Verd a g ·u er 

l'amor hi predica, 
l'amor de Jesús, 
l'amor de Maria. 
Tan dolços amors 
lo cor li ferien; 
sortint de poblat, 
pels boscos sospira; 
-Mon Déu i mon tot, 
per aquell que us tinga, 
Mon Déu t'mon tot, 
que dolça és la vida! 
més dolça és la mort 
.si d'amor moria.·-
Cada mot que diu, 
ocells responien: 
-Ai dolços amors, 
ai flor se·nse espinal-

Tot pregant, pregant, 
d'amor defallia, 
els braços en creu, 
l'ullada esmortida, · 
sembla un serafí· 
que al cel tornaria; 
lo troba un pagès 
dessota una alzina; 
duia un canteret, . 
de beure el convida. 
Quan s'és retornat 

75 



76 Les cent millors poesz'es lírt'ques 

sant Francesc sospira: 
-Pagès, bon pagès, 
digau-me, per vida, 
esta aigua d'on és 
que tant me delita? 
-N'és aigua del pou, 
de vora la via. 
-Si és aigtia del pou, 
lo pou és la vida, 
que ja els meus amors 
l'hauran beneïda.-
I els ocells del bosc· 
amb gran melodia: 
-:-Ai dolços amors, 
ai flor de la vida!-

A on caigué el Sant 
ara hi ha una ermita 
la de Sant Francesc, 
Francesc s'ht' mort' a. 
De tantes que en té 
n'és la més antiga. 
Un àngel d'amor 
hi canta i refila, 
de l'ermita al pou, 
al pou de la vida: 
n'és àngel de nit, 
rossinyol de dia; 
quan canta més dolç 
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(pagesos ho diuen) 
n'és la veu del Sant 
que encara sospira: 
-Vigatans, veniu 
a l'aigua de la vida; 
per la sed d'amor 
de millor en tenia, 
que en són quatre fonts 
mes quatre ferides.
Vigatans, anem-hi, 
puix s'enyoraria, 
que els frares no hi són 
a cantar matines, 
ni hi vénen a a plec 
la gent que hi venien 
Jardí de virtuts, 
dolça pàtria mia, 
claveller del cel, 
com t'has desflorida! 
Serafí encarnat, 
ma terra us estima; 

·quan del cel estant 
beneïu l'ermita, 
beneïu los fills 
dels que l'han bastida, 
la ciutat de Vich, 
sos camps i masies, 
que. si els beneïu 
tot refloriria, 

77 



7 8 Les cent millors poest'es li riques 

i amb els rossinyols 
d'aqueixes bardiss_es 
cantarem pel món 
eix cant de delícies: 
Ai dolços amors, 
Jesús i Maria, 
qui al cor vos tindrà 
tindrà el cel en vidal 

28 LO VIOLÍ DE SANT FRANCESC 

De Greccio en lo pessebre 
davant l'Infant diví, 
ronca la cornamusa, 
sona lo tamborí, 
la flauta hi espigneja, 
la flauta i lo flautí. 

La pastorella dolça 
Francesc la vol seguir. 
No té ferrets ni gralla, 
gralla ni bandolí. 
Cull dos bastons que troba 
llançats vora el camí, 
se'n posa un a l'espatlla· 
a tall de violí, 
passant l'altre per sobre 
.com un arquet d'or fi. 
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Jacint Verdaguer 

Lo violí és de freixe, 
l'arquet d'urí brot de pi, 
mes en ses mans sagrades 
gran música en sortí. 
No n'ha d'eixir, de música, 
si els toca un Serafí? 

LA CÍTARA ANGÈLICA 
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Qui vere monacnus est, nihil reputat 
suum nisi citha ram. 

(JOAQUIM DE FLORA.) 

Fra Pacífic algun temps 
de rei portava corona, 
la portava de llorer 
com era el «Rei de les trobes». 
Tot cantant himnes d'amor 
com els ocells a l'aurora, 
tocava lo violí, 
lo violí o la viola, 
l.a viola -o l'arpa d'or 
que amava com a una esposa. 
Així que sent a Francesc, 
llorers i cítara dóna, 
dóna sos lais. i son ·nom 
per un hàbit i una corda. 
Duia l'arpa al coll ahir, 
av-p.i hi porta l'alforja, , 
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i de castell en castell 
se'n va a demanar almoina. 

Com és arbre de bon fruit, 
Sant Francesc vol la seva ombra: 
quan son amor l'ha llagat, 
sempre el té a la seva espona. 
Un dia, malalt i trist, 
del trobador se recorda : 
-Germà Pacífic, el món 
no entén les divines coses. 
Per què per càntics profans 
a Déu la música roba? 
Per què l'arpa de David 
per eixes places se toca ? 
Per què el saltiri en los balls ? 
Per què en lo teatre l'orga ? 
Ai ! mon cor està malalt 
i la música el retorna : 
com diu que és filla del cel, 
del cel deu fer·li memòria. 
Eixa cítara que duus, 
la toquessis una estona ! 
-De bon grat la tocaré, 
però me'n dono vergonya : 
los veïns me retrauran 
que he sigut «Rei de les trobes»; 
diran que si les deixí 

-·,_no les deixí pas bé totes.-
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De no sentir-lo tocar 
Sant Francesc ja s'aconhorta, 
quan al peu del finestró 
s'ou altra cítara dolça 
sospirar amunt i avall 
per entre els arbres de l'horta. 
Ses refilades gentils 
lo rossinyol les escolta, 
per tornar-les-hi cantar 
quan lo músic sia fora. 
Si la cítara és d'argent, 
és d'or la mà que la polsa, 
és la mà de serafí, 
la cítara de la Glòria. 

La música és, per son mal, 
mel que hi cau de gota en gota, 
i per son cor n'és un riu: 
apar que .el cel s'hi aboca. 
Quan obeir ja no el pot, 
Francesc al llit se recolza : 
-Déu meu-exclama-, Déu meu, 
Déu meu i totes mes coses, 
demaní als homes consol, 
el demaní on-no es troba; 
a la font per aigua aní, 
quan tanta en la mar ne sobra; 
mes la mar m'ha vist sedent 
i m'ha anegat dins ses o_nes ! 
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Déu meu i tots mos amors, 
Déu meu i totes mes coses ! 

L A MORT DE L'ESCOLÀ 

A Montserrat tot plora, 
tot plora d'ah! ençà, 
que allí a l'Escolania 
s'és mort un escolà . 
L'Escolania, o Verge, 
n'és vostre colomar: 
A aquell que ahï us cantava, 
qui avui no el plorarà? 

Dins una blanca caixa 
mirau que hermós està, 
n'apar un lliri d'aigua 
que ac.aben de trencar. 
Té el violí a l'esquerra 
que solia tocar, 
lo violí a l'esquerra, 
l'arquet a l'altra mà. 
Sos companyons de cel·Ia 
lo duen a enterrar. 
Lo rossinyol refila, 
refila més enllà; 
quan veu l'Escolania 
calla per escoltar. 
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· Jacz"nt' Verdaguer 

Lo cant de les absoltes · 
lo vénen d'assajar; 
lo primer vers que canten 
del cel sembla vessar, 
al segon vers que canten 
se posen a plorar. 
Lo mestre de la cobla . 
los aconhorta en va, 
les fonts ja són rieres, · 
les rieretes mar.. 
Lo$ monjos també ploren, 
sols canta un ermità, 
sentint cantar los àngels 
i amb ells lo nou g·ermà, 
ocell que obre les ales 
i cap al cel se'n va. 

Mentre ell canta pels aires, 
lo violí sçmà. 

MARINA 

Poesia esc-rita en lo Golf de les Yeguas 
després de dar sepultu'ra eclesiàstica en 
la mar a una nina d'aqu~ix nom, morta 

- no g:aires hores després de nàixer. 

Avui, desvetllador, un toc de salva
ressona dins la nau. -



84 Les cent millors poest·es Íí1·iques 

Tal volta hi ha caigut l'estel de l'alba, 
dormint en lo cel blau_? 

Matinera com ell nasqué una noia 
més rossa que un fil d'or; 

enveja el sol sa ' cara bonicoia, 
la lluna sa blàncor. 

Benhaja qui et parí! Vina a mos braços , 
colom del paradís; 

tu guiaràs volant els nostres passos 
vers l'enyorat país. 

Ta mare cantarà perquè no plores 
en ton llitet daurat, 

te somriuran sos ulls perquè no ~nyores 
lo cel d'on has baixat. 

Farem-te un bressolet de mareperla 
que el pèlag ha brunyit, 

la més gentil que el bes del sol esberla 
dins son verger florit. 

Estels del mar darem-te per joguina, 
. i una arpa de coral 

que done a nostres penes medicina 
i adorme el temporal. 

-Als arbres, ~ariners, amb les banderes 
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del més llampant color, 
un iris feu de fiàmores lleugeres 

i gallarets en flor. -

Lo navili com cigne bat ses ales 
amb tirs i campaneig, 

i s'omple el cel de músiques i gales 
a l'hora del bateig. 

L'Oceà, mut com un anyell, escolta 
del sacerdot la veu·, 
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i apar que als mots sagrats la blava volta 
vol fer de tornaveu. 

Al caure-li del clot d'una petxina 
la celestial regor, 

lo nom escaigudíssim de Marina 
li posa el vell patró. 

En desvari sa mare sent cantúries, 
i es posa a sospirar. 

Si serà que angelets a voladúries 
1 'hi vénen a buscar ? 

Sí, que son ull tot just badat s'enllora, 
- del cel com mir:all viu, . 

i en mig d'un món que l'afalaga i plora 
joiosa ella somriu. 
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I amb llavis freds encara se1nbla dir-nos: 
-No ploreu pas ma mort; 

per què en tau curt viatge ·despedir-nos, 
si jo us espero a port ?-

Mes ai ! , amb capellina amortallada 
lo teu amor te vol ? 

I ha de servir-te una mateixa onada 
de fossa i de bressol ? 

Per àngel seu la terra te volia, 
per sirena la mar; 

mes Déu ha dit : -Aqueixa flor és mia, 
la vull pel meu altar.-

I sens veure la terra, amb Déu que et crida 
te'n voles cap al cel, 

ai! d'eixa mar amarga com la vida, 
a mar d'ones de mel! 

Oh! qui tingués tes blanquinoses ales, 
gavina del cel blau, 

a mar i terra amb sos tresors i gales 
per dir adéu-siau ! 
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REC OR D S ¡ - S OM NI S 

Tuus est dies et tua est no:x:. 

Cada gota de rosada 
té son arc de Sant Martí, 
cada ocell sa refilada, 
cada palau son jardí: 

té sa llum cada capella, 
cada bosc sa fontanella; 
lo dia clou sa parpella, 
mes tingué son de matí. 

De l'albada de la vida 
també he vist l'abril i el maig 
abocar-me llur florida 
sobre el front a raig a raig. 

Quan recordo ta bellesa, 
sol hermós de la infantesa, 
a l'ocàs de la vellesa 
que de pressa i trist me'n vaig ! 

Quan recordo l'hermosura 
d'aquell cel -asserenat, 
on cercà ma ànima pura 
somnis-bells i veritat; 

somnj bell qu·e m'hi somreies, 
flor divina, corp. te deies ? 
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Si allí encara t'assoleies, 
com mai més jo t'he obirat ! 

Frescos anys de la innocència, 
com fugiu sens dir-me adéu, 
amb l'albor de l'existència 
primavera del cor meu. 

O dolcíssimes onades 
d'aquell Edem davallades, 
per mon prat ja sou passades 
i mai més hi tornareu ! 

Aquell córrer per les hortes, 
aquell rodar pel jardí, 
ai l com eixes fulles mortes 
que hi apila el terbolí! 

Aquella odor de poncelles, 
aquell cel vessant d'estrelles, 
nits, trencs d'alba, caramelles, 
qui tant d'hora us esvaní? 

A on són mes companyones, 
a on són mos companyons ? 
Qui esfullà vostres corones ? 
Qui esbullà nostres cançons ? 

Què s'és feta l'alegria 
que del cor nos sobreeixia, 
adollant-se'ns nit i dia 
com les aigües de les fonts ? 
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] a són blancs los cabells rossos; 
ja s'emboira l'ull blavís, 
i aquell bosc de pins i arboços 
és un prat conreuadís. 

] a mai més per les boscúries 
correrem a voladúries; 
adéu, somnis i cantúries, 
i aleteigs del paradís I 

Per què el cor, com la coloma, 
fent volades i cantant 
de ses ales perd la ploma, 
de sa llengua perd lo cant? 

Ah ! tal volta és una lira 
que com més canta i sospira, 
més a l'aire que la inspira 
va ses cordes trossejant. 

Tan joioses ai! que foren 
mes albors, com han fugit ! 
les roselles, com se moren 
l'endemà d'haver florit ! 
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Per què els dies més hermosos 
van a pondre's més pressosos ? 
Per què el cel d'ulls més blavosos 
s'emparpella amb negra nit? 

Los rosers perden la fulla, 
les roses perden l'olor; 
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lo temps, q~e els arbres despulla, 
d'il·lusions despulla el cor. 

Tan sols una a mi me'n resta 
que no esfulla cap tempesta: 
la llum de l'eterna festa, 
lo cant de l'etern amor. 

Oh ! que trist seria el viure 
si el paradís celestial 
no es veiés com ull somriure 
de la terra en lo capçal: 

si del clot en l'altra vora 
no s'alçàs novella aurora, 
front diví del jorn que enyora 
la nostra ànima immortal ! 

SENTINT UN ROSSINYOL 

Rossinyol de la boscúria, 
jo com tu só enyoradís; 
ta dolcíssima cantúria 
me recorda el paradís. 

Allà un matí l'aprengueres, 
lo primer matí del món; 
de totes les primaveres 
tu bevies-la a la font. 
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Tu cantares-li l'albada 
a nostra mare gentil, 
la primera matinada 
del primer festós abril. 

Oh, quina alba, l'alba aquella 
de la vida i de la llum! 
Tota flor era poncella, 
tota flaire era pe~fum. 

No hi havia a l'hort orug-a 
ni en lo cor hi havia fel, 
lo front no tenia arruga, 
ni nuvolades lo cel. 

Del matí la c1ara estrella 
dava conversa a la flor, 
a la reina la donzella 
del carrer al mirador. 

I de l'estrella i la rosa 
lo trobador eres tu, 
i encara ta albada hermosa 
no l'ha escarnida ningú. 

Vora la Font de la vida, 
digue'm, qui te la dictà? 
Fou l'estelada florida 
sota els peus de Jehovà? 
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Fou la celístia que esfulla 
sa cabellera entre els pins, 
vora el riu que es desembulla 
de sos rinxos argentins ? 

Foren uns ulls mig desclosos 
o el somni primer d'un cor, 
o dels dos primers esposos 
l'enyorament i l'amor? 

L'enyorament d'ell al veure's 
tan sol en un hort tan ric? 
L'amor dels dos, com les eures 
al trobar son arbre amic, 

al veure un bes en sos llavis 
o una mirada en sos ulls, 
quan del cor de nostres avis 
eren blancs encara els fulls ? 

Mes los càntics que recordes 
no són càntics terrenals; 
brollarien de les cordes 

- de les arpes celestials. 

Potser les escoltes ara 
si del cel blau, a la nit, 
quelcom ne traspua encara 
dels concerts de l'infinit? 
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D'aqueixa hora de misteri 
melodiosos ressons 
amb què dalt de l'hemisferi 
se bressen astres i mons ? 

Tal volta culls l'harmonia 
que plou del cel florejat, 
per conhort de qui en somnia 
tan enfora desterrat. 

Rossinyol, canta i refila 
de ta veu amb lo fil d'or, 
notes i notes enfila 
d'alegria o de tristor; 

melodies que rossolen 
i aleteigs de serafí, 
perles fines que rodolen 
o cauen en rajolí; 

murmuri dolç de fullatges, 
besoteig d'aigües i flors, 
misteriosos llenguatges 
de les ànimes i els cors. 

Tu ets l'arpa que li restava 
quan per Adam ací al món 
ai! la ditxa s'estroncava 
com les aigües d'una font. 
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D'aquella Font de la vida 
sols tu en guardes la _remor 
en ta passada esllanguida 
que fa plorar de tristor. 

Me.s en tos plors d'enyorança 
de l'Edem que se'ns tancà 

. jo sentq el cant d'esperança 
del que Déu nos obrirà . 

Trobador de la boscúria, 
jo com tu só enyoradís , 
ta dolcíssima cantúria 
me transporta al paradís. 

34 A L A P L A N A D E V I C H 

A l'esbart de sos poetes 

Niuada de ealàndries, poetes de ma terra, 
jo enyoro vostres càntics d'amor, dintre la mar; 
avui que el Maig aboca ses flors pel pla i la serra, 
ai ! qui ,us sentís a l'hora de l'alba refilar ! 

Qui pogués :amb vosaltres volar per les rouredes 
que beuen les suades de t'aspre Pireneu, 
i vora els banys de cignes d'aqueixes pollancredes 
descabdellar lo somni que és vida del cor meu I 
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Ja es deuen prats i ribes cobrir ,de verds domassos, 
cada turó amb la vesta de flòrs que més li escau, 
la santa primavera per rebre entre sos braços 
que amb nuvials adreços hi baixa del cel blau. 

Per eixos camps que fiten los lladoners i saules, 
lo fenc ja trau espiga, les pomeredes· flor ? 
¿ Les coromines mostren a regadiues taules · 
fa~ols que es tornen plata, forments que es tornen or? 

¿I el cànem que el Desembre veurà de -Ia filosa 
rajar al fus, fusada tornant-se el fi moixell? 
¿I el pèsol de flor blanca parenta de la rosa, 
i el lli de flor vermella germana del clavell? 

Vermellegen per eixos restobles les roselles? 
La clavellina enrama finestres i balcons? 
¿La barretina encara floreix al costat d'elles, 
com flor de Catalunya que esclata sobre els fronts ? 

Lo rossinyol que canta, la tórtora que plora, 
a fer-li ses albades són gaire matiners ? 
Tornaren-li orenetes al porxe que s'-enyora? 
Ja van engarlandant-se de roses els rose.rs ? 

-Ja cleu brodar lo Gurri son riberal alegre -
·_perquè a jugar- hi a estones davallen los infants, 
i lès bardisses. cloure la boca del Gorg Negre 
perquè el bram de l'abisme no esglaie els caminants. 
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Les serres, que es coronen de núvols i d'estrelles , 
I de neu sa vesta a esqueixos ja donaran al Ter, 

restant-n'hi claps encara, conf escamot d'ovelles 
que delma cada dia la mà del carnisser. 

Com deu alçar Casserres sa bizantina torre 
per veure Saladeures i el vell cloquer de Vich ! 
Lo Ter que envers Girona marradejant s'escorre, 
s'emporta gaires pedres del seu mural antic ? 

Castells de Sabassona, d'Orís i de Centelles, 
gegants d'altres centúries, encara alçau lo front? 
¿Podré tornar a veure-us, masies i capelles 
d'on raja amb l'amor patri la fe com d'una font? 

Sant Jordi guarda encara ses lloses gegantines, 
· sepulcre de reis celtes o de llurs déus altar? 

Ripoll, com altre fènix, renaix ·de ses ruïnes, 
o l'arbre de la pàtria s'acaba d'esbrancar ? 

I l'arbre que us abriga, com deu ja fer bona ombra, 
ornat de nòu branc~tge son tronc ja revellit.! 

. Los raigs-de sol, .com de~en jugar amb sa ressombra, 
com vol de papallones per un verger florit ! 

Me'n guarda de mos somnis algun d'aletes blanques? 
·volaren tots com fulles que escampa la tardor ? 
Les caderneres troben un niu entre les branques; 
mos càntics per n_iuar-hi trobaren algun cor? 
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Almenys oint los vostres d'amor i jovenesa, · 
de l'aigua al dolç murmuri, qui somniar pogués ! 
Mes ai!· fuig com la vida ma nau pèl vent empesa, 
qui sap a l'ombra dolça_ si ens hi veurem mai més? 

Que amargues són, que amargues d'aquesta mar les ones 
per qui nasqué en la ter~a i en un bressol florit ! \ 
dolç aire de la pàtria que a tots la vida dónes, J ,. 
per què a mi sols tes ales m'allunyen del seu pit? 

Niuada de calàndries, poetes de ina terra; 
jo enyoro vostres càntics d'amor, dintre la mar; 

. avui que el Maig aboca ses flors pel pla i la serra 
cantau, cantau vosaltres, deixau-me a mi plorar ! 

35 LO ROSSELLÓ 

-Aguaita ! ~diu l'hermosa, i èn màgic panorama 
obrir veu a ses plantes lo pla del Rosselló 
per entre ·cortinatges de boires d'or i flama, . 
i ací es veu, com en somni d'amor,-prop de sa dama 

i al cim de Canigó. 

Cinc rius brollen d'aqueixa muntanya grandiosa, 
-cinc rius d'aigua de gebre, mig perles i mig gel; 
de tots amb les escumes lo Rosselló s'arrosa; 

· així sos raigs .escampa l'estrella més hermosa 
per los jardins del cel. 
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Apar una almorratxa descomunal que vessa 
per sos cinc brocs de vidre cinc rius d'aigües d'olors 
l'aixeca entre eixes cimes Pirene gegantessa 
com quan, dintre la plaça, dansant la pavordessa 

arruixa els balladors. 

Gegant ample d'espatlles, al torb i a la tempesta 
i als núvols deixa fer-hi cada hivernada aplec; 
ramades té que viuen de romaní i ginesta 
en cad~ arruga esteses de sa rumbosa vesta, 

i un poble en cada plec. 

Allà d'allà Colliure, del Pireneu dar~era, 
es veu rogenc i informe sortir lo sol naixent, 
com far que amb braç de ferro sosté la cordillera, 
i al nàixer ja amb sa rossa i estesa cabellera 

s'abriga el firmament. 

De son bressol d'escumes quan s'alça cada dia, 
son raig primer corona lo rei del Rosselló; 
de jorn tot l'emmantella de llum i pedreria, 
i al pondre's en Maranges encara un bes enyia 

al front del Canigó. 

A sa claror s'eixampla rient la plana hermosa, 
com desvetllada als dolços murmuris del matí; 
lo pèlag a ses plantes dormint, moure's no gosa, 
per no desabrigar-la sa filla somniosa 

de sos llençols de lli. 
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Té a esquerra les cendroses, vitíferes Corberes 
que al Pireneu, com branques, se 'pugen a empeltar, 
a dreta les florides, granítiques Alberes; 
lo Rosselló es un arc de dues cordilleres 

que té. per corda el mar. 

És una immensa lira que en eixa platja estesa, . 
vessanta d'harmonies, deixà algun déu marí: 
lo Canigó és lo pom, les cordes que el cerç besa 
són los tr~s rius que ronquen lliscant per la devesa, 

lo Tec, la Tet, l'Aglí. · 

La Goja diu:- No sempre fou -eixa vall desclosa; _ 
fou aigua lo que és herba, lo que ara~ és verd fou blau; 
bramaren les balenes on Prada avui reposa, 
i els claustres d'Elna munten, evori en coral-rosa, 

. de Tetis lo palau. · 

Força-reial i 'Pena foren ses illes belles; 
del Canigó en la soca fermaren-se vaixells; . 
volaren les gavines cantant cançons novelles
en eixes margenades, on bresquen les abelles, 

on juguen los anyells. · 

És obra del Pirene gegant .aqueixa terra, 
dels cims la davallaren les ai.gü,es de· gra a gra, 
les pedres de la plana són ossos de la serra, 
de on, · un pas per segle, -com hoste que es dest~rra, 

lo pèlag reculà. 
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A les Nereides, filles de Doris, suplantaren 
les Nàiades joliues, que en Arles i Molig, 
de sa aigua sanitosa les urnes ·abocaren; 
les Dríades dins l'arca dels dòlmens s'allotjaren 

dels arbres entremig. 

De quantes guerres fóra lo Rosselló teatre? 
portal d'Ibèria, quantes nacions ha vist passar? 
Les serres, graderia d'aqueix amfiteatre, 
en sa creixent arena més pobles han vist batre 

que onades en sa mar. 

Grans viles lo fenici vora eixa mar plantava, 
i, esposa desertívola que cerca un altre llit, 
besava llurs muralles mil anys i les deixava, 
i lluny elles al veure sos ulls i vesta blava, 

morien de neguit. 

Lo temps a Caucolíberis -i Il'líberis esborra, 
si resten llurs ossades, sos noms ja ningú els sap. 
De la Ruscino Púnica ne resta sols la torra, 
com d'home que en l'arena de vora mar s'ensorra, 

treient ja sols lo cap. 

Ençà d'eixa columna, padró de sa ruïna, 
una ciutat naixen ta, no veus? És Perpinyà, 
la que li ha pres per sempre 1o ceptre de regina. 
Doncs jo l'he vista nàixer, com d'un reboll l'alzina, 

com roure d'un aglà. 
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Un fill de la Cerdanya, que Pere Pt'nya es deia·, 
tement que el soterrassen les neus, parlà a la Tet : . 
« Oh! guia'm, tu que hi baixes, al pla que s'assoleia. » 

«Segueix-me», el riu contesta, i el llaurador ho feia 
per no morir de fred. 

Dels bous pren les tirandes i per sa verda riba 
sçgueix lo riu que corre camí del Rosselló; 
quan ja vora les aigües del mar la Tet arriba, 
diu al bover: « Arrela't aquí, llaura i cultiva;, 

tos camps regaré jo.» 

Com Ròmulus un dia del Tibre en la ribera, 
de freixe amb sa carreta rodeja un tr.os de pla; 
allí planta una casa, un camp i una olivera_; 
ara és ciutat la càsa, mur ample la rodera, 

lo mur de Perpinyà. 

Apar una encantada que de l'escuma eixida 
mirant-se s'extasia; granívol Rosselló, 
,i alçant a les neus vèrgens los ulls embadalida, 

_ no sap si amb més belleses i amb més tresors la crida 
la mar o el Canigó. 

M-es eix és meu, c~p reina del món té millor trono;~\--
a cap fins les boirades humils besen lo peu; - , ! 
i això i mon cor i vida i esdevenir te dono; J 
ací, al niv~ll dels astres, ~e glòria te corono; I 

- més alt sols està Déu. - f. 

~\] 
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Oh! mira mes companyes com a enjoiar-te volen 
en carros de boirina de polsaguera d'or; 
algunes per lliseres de neu i herba rossolen 
fins que, de joies plena sa falda, s'enarbolen 

parlant de nostre amor. 

A eixams així a trenc d'alba les àurees abelles 
murmurioses ·volen vers l'ametller florit. 
Oh.! mira-les com pugen, que càndides i belles! 
no són més eixerides al vespre les estrelles 

quan pugen al zenit. -

36 L O S D O S C A M P A N A R S 

Doncs què us heu fet, superbes abadies, 
Marcèvol, Serrabona i Sant Miquel, 
i tu, decrèpit Sant Martí, que omplies 
aqueixes valls d~ salms i melodies, 
la terra d'àngels i de sants lo cel? 

Doncs què n'heu fet, o valls!, de l'asceteri, 
escola de l'amor de Jesucrist? 
On és, o soledat!, lo teu salteri? 
On los rengles de monjos, presbiteri, 
que, çom un cos sens ànima, estàs tri~t? 

D'U rsèol a on és lo Dormitori? 
La èel'la abacial del gran_Garí? 
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On és de Romualde l'oratori, 
los pal'lis i retaules, ·l'or i evori 
que entretallà ha mil anys cisell diví? 

Los càntics i les llums s'esmorteïren; 
la rosa s'esfullà com lo roser; 
los himnes sants en l'arpa s'adormiren, 
com verderoles que en llur niu moriren 
quan lo bosc les oïa més a pler. 

Dels romànics altars no en queda rastre., 
del claustre bizantí no en queda res; 
caigueren les imatges d'alabastre 
i s'apagà sa llàntia, com un astre 
que en Canigó no s'encendrà mai més. 

Com dos gegants d'una legió sagrada 
sols encara .hi ha drets dos campanars: 
són los monjos darrers de l'encontrada, 
que ans de partir, per última vegada, 
contemplen l'enderroc de sos altars. 

Són dues formidables centinelles 
que en lo Conflent posà l'eternitat: 
semblen garrics los roures al peu d'elles; 
les masies del pla semblen ovelles 
al peu de llur pastor agegantat. 

Una nit fosca al seu germà parlava 
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lo de Cuixà : - Doncs que has perdut la veu ? 
Alguna hora a ton cant ~e desvetlla va 
i ma veu a la teva entrelligava 
cada matí per beneir a Déu. 

- Campan-es ja no tinc, li responia 
lo ferreny campanar de Sant Martí. 
Oh! Qui pogués tornar-me-les un dia! 
Per tocar a morts pels__monjos les voldria; 
per tocar a morts pels monjos i per mi. 

Que tristbs, ai! que tristos me deixaren! 
Tota una tarda los vegí ptorar; 
set vegades, per veure'm, se giraren; 
jo aguaito fa cent anys per on baixaren: 
tu que vius tnés avall, no els veus tornar? 

- No; pel camí de Codalet i Prada 
sols minaires obiro i llauradors; 
diu que torna a son ~rbre la niuada, 
mes ai! la que deixà nostra _brancada 
no hi can-tarà mai més dolcès amors. 

l\1:ai més! mai més! Ells jauen sota terra; 
nosaltres damunt seu anam caient: 
lo segle que ens deu tant ara ens aterra, 
en son oblit nostra grandor enterra 
i ossos i glòries i records se'ns ven. 



Ja e ·in t Ver ri ag uer 105 

-Ai! ell ventà les cendres venerables 
del comte de Rià , mon fundador; 
convertí mes capelles en estables, 
i desniats los àngels pels diables 
en eixos cims ploraren de tristor. 

I jo plorava amb ells i encara ploro, 
mes ai! sense esperança de conhort, 

' puix tot se'n va, i no torna lo que enyoro, 
i de pressa, de pressa, jo m'esfloro, 
rusc on l'abell murmuriós s'és mort. 

-Caurem plegats, - lo de Cuixà contesta.·
Jo altre cloquer tenia al meu costat: 
rival dels puigs, alçava l'ampla testa, 
i amb sa sonora veu, dolça 0 feresta I 
estrafeia el clarí o la tempestat. 

Com jo, tenia nou cents anys de vida, 
mes, nou Matusalem, també morí; 
com Goliat al rebre la ferida, 
caigué tot llarg, i ara a son llit me crida 
son insepult cadàver gegantí. 

Abans de gaire ma deforme ossada 
blanquejarà en la vall de Codalet; 
lo front me pesa més, i a la vesprada, 
quan visita la lluna l'encontrada, 
tota s'estranya de trobar-m'hi dret. 
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Vaig a ajaure'm també: d'eix~s altures 
tu baixaràs a reposar arn]? mi, 
i ai! qui llaure-les nostres sepultures 
no sabrà dir a les edats futures 
on foren Sant Miquel i Sant Martí.-

Aixís un vespre els dos cloquers parlaven; 
mes, l'endemà al matí, al sortir lo sol, 
recomençant los càntics que ells acaben, 
los tudons amb l'eurera conversaven, 
amb l'estrella del dia el rossinyol. 

Somrigué la muntanya engallardida 
corri si estrenàsson verdejant mantell; 
mostrà's com núvia de joiells guarnida; 
i de ses mil congestes la :florida 
blanca esbandí com taronger novell. 

Lo que un segle bastí, l'altre ho aterra, 
mes resta sempre el monument de Déu; 
! la tempesta; el torb; l'odi i la guerra 
al Canigó no el_ tiraran a -terra, 
no esbrancaran l'altívol Pireneu. 
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Quedeme y olvideme 
y el rostt·o recliné sobre el Amado. 

(SAN T }OAN DE LA CREU.) 

L'he tro bada en aqueix Cor 
la fontana de l'amor 
d'aigua fresca i regalada; 
aprés que l'aigua beguí, 
fontana endins me n'entrí 
on no té l' Angel entrada. 

En lo bell mig d'aqueix Cor, 
trobí la mar de l'amor . 
i em llancí dintre l'onada. 
Naufraguí o no naufraguí? 
Jesús, Vós sabeu de.mi; 
jo per Vós me'n só oblidada. 

38 Senyor, Vós m'heu enganyat! 

Em prometíeu cadenes 
i em donau la llibertat; 
me parlàveu sols de penes, 
i em donau ja les estrenes 
de vostra felicitat. 

Senyor, Vós m'heu enganyat ! 
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39 NOSTRA SENYORA DEL SAGRAT COR 

En terra a l'home seguir voldria 
lo Déu altíssim del Sinaí. 
Oh, magnifica'!, ànima mia: 

peus no tenia, 
jo li'n doní. 

Si tingués braços l'abraçaria 
dalt del Calvari on vol morir. 
Oh, magnifica'!, ànima mia : 

braços volia, 
jo li'n doní. 

De sang amb llàgrimes regar volia 
tes oliveres, Getsemaní. 
Oh, magnifica'!, ànima mia : 

ulls no tenia, 
jo li'n doní. 

Amar, amar-nos de cor volia 
d'amor sens mida, d'amor sens fi. 
Oh, magnifiea'l, ànima mia : -

cor no tenia , 
jo li'n doní. 
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40 NOSTRA SENYORA DE LA ESPERANÇA 

Avui visc a la Gleva; . 
Mareta meva, 
demà, on viuré? 

D'eixa capella blanca 
a quina branca 
me'n" volaré ? 

Volaré a una abadia 
ò a una Establia 
com lo meu Bé ? 

Baixaré a terra plana 
o a muntanyana 
me'n pujaré? 

On vostra amor me vulla1 
com una fulla 
rodolaré; 

collida o trepitjada, 
on só enviada 
me quedaré. 

Mes a eix niu d'oreneta, 
dolça Mareta, 
bé hi tornaré. 

I amb vostra Escolania 
l'A ve lVI ari a 
vos cantaré. 

~ . 
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41 POBRE S A 

42 

És la reina de tot. 

(SANT FRANCESC.) 

Tot ho he perdut, lo nom i la riquesa, 
les corones de llor que he somniat : 
me diu germà la rònega pobresa, 
s'avergonyeix de mi Ja vanitat. 

Tirí per Ja finestra, ma fortuna 
veient millor fortúna esdevenir : 
quan Jlançava les coses d'una a una, 
les ales me sentia alleugerir. 

Me vingué amb la pobresa la bonança; 
perdent los béns. també en perdia el jou; 
si de· res jo sentia la recança, 
me deia Déu : « De mi no en tindràs prou ? » 

TOT SIA PER DÉU 

Digues·, Amic, hauràs paciència 
si et doble tes llangors? Respòs 
l'amic: Hoc, ab .tal que em do-
bles mes amors . 

La forta tempesta 
que em dobla la testa 

\R . LLULL.) 
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i · el cor me despulla 
com arbre de fulla; 
la destral ferrenya 
que de mi .fa lleflya; 
tot sia per Vós 
Jesuset dolcíssim,· 
tot sia per Vós, 
Jesús a1norós. 

La mala volença 
que té a punt l'ofensa; 
los claus i improperis 
i afronts i dicteris; 
la que escup metzina, 
llengua serpentina; 
tot sia per Vós, 
Jesuset dolcíssim,· 
tot s-ia per Vós, 
Jesús amorós. 

Ma corona aimada, 
d'espines tornada; 
l'an.tiga riquesa, 
la nova pobresa, 
los goigs que s'esmunyen, 
les penes que punyen; 
tot sia per Vós, 
Jesuset dolcíssim,· 
tot s-ia per Vós, 
Jesús a1nor~s. 
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43 

Les fletxes tirades 
per mans amagades; 
l'amic que se'm gira 
i al cor me les tira; 
les que ai I he rebudes 
besades de Judes; 
tot sz"a per V 6s, 
Jesuset dolcissim,· 
tot sz'a per V6s, 
Jesús amorós. 

ÀNGEL GUIMERÀ 

L'ANY MlL 

Era en lo temps en què les neus primeres 
.les grogues faldes dels turons baixaven; 
i en amples colles, voleiant lleugeres, 
les aus sens pàtria sobre el mar passaven. 

Monjos i frares .en tropell seguien 
ros burgs tranquils, barbotejant absoltes, 
i els nins porucs los veien que es perqien 
dels alts castells per les negrenques voltes . 

. Jorn~ i més jorns que en nú~ols se desfeia 
l'encens més pu-r en los sagrats retaules.; 



i als vells abats tota la nit se'ls veia 
dels salms eterns escorcollant paraules. 

Los senys brandaven amb la veu plorosa; 
l'or dels magnats los monastirs omplia; 
i el trist vassall vora la llar fumosa 
los jorns comptats amb un carbó escrivia. 

,De dalt del mur la forca abandonada 
ja els corbs no veia entre la nit obscura, 
i al peu mateix de la ciutat murada 
l'isard baixava en cerca de pastura. 

La trista verge en lo casal reclosa, 
ja no es delia per sentir la queixa 
del patge hermós, lo de la veu melosa, 
que amor glossava vora l'alta reixa. 

Llançant les armes, dels castells baixaven 
les gents a sou, sobre els camins perdudes, 
i als camps pairals indiferents trobaven 
ja els fruits ressecs i les agrams crescudes. 

Roba de sac los cavallers vestien; 
jeia la pols en els trofeus de guerra; 
i el vi de mel i l'hipocràs dormien 
al fons ventrut de la pesanta gerra. 

Ciutats i viles solituds semblaven; 

113 
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les eines queien de les mans dels homes, 
i en va els jueus en sos porxats mostraven 
joiells i erminis i brocats i plomes. 

A port les naus dintre de llacs fangosos 
los jorns passaven sens cambiants esteles, 
sentint los corcs ·que furguen perfidiosos, 
veient les aus filagarsar ses veles. 

I els folls burgesos que el girant de lluna 
sens pa i sens llenya ben aprop miraven, 
per coure al fi la miserable engruna 
les eines totes en la llar cremaven. 

I el jorn vingué que els esperits aterra: 
voltat paurós de boires ennegrides, 
l'astre de foc passà sobre la terra 
dei~ant per tot les gents esporuguides. 

Tocà a Occider:tt, i al cim de les muntanyes, 
guaitant pels troncs espesseïts dels roures, 
semblava un ull, caigudes les pestanyes, 
d'esguard boirós que eternament va a cloure's. 

Després les ombres los espais vestiren, 
i eixam d'estels entre els vapors brillaven; 
palaus i masos i castells s'obriren 
treient els homes que astorats ploraven. 
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A munts se'ls veia pels carrers dels pobles 
amb rostre sec, esblanqueïts com marbres; 
per tot confosos los vassalls i els nobles, 
portant, de vius, la roba dels cadavres. 

Damunt sos caps amb braços amorosos 
als nins volguts les mares aixecaven; 
d'enllà els malalts cridaven anguniosos, · 

, i al coll dels fills los jais se repenjaven.! ... 

Les turbes totes, caminant incertes, 
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caient i alçant-se, als temples s'empenyien! ... 
Ni un llum va encendre's en les llars desertés, 
i els vents xiula ven i els portals batien. 

L'hora és al fi. .Les trompes del judici 
tres voltes ara sonaran pels homes; 
los frares en la creu del sacrifici 
lo Just aixequen emboirat d'aromes. 

Re_pòs glaçat. Amb los mantells . cobreixen · 
les gents sa vista que la llum refu~a; 
i senten tots los polsos que els glateixen 
com dos martells ~atent sobre -l'enclusa. 

Les llums rogenques dels · cirials tremol~n, ~ 
i en l'arc cintrat, amb. clamoreigs salv:atges, 
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les negres aus aletejant revolen 
topant pels vidres enriquits d'imatges. 

De sobte, a l'una, esperançant la vida, · 
la gent s'adreça com la mar revolta: 
i corre, i es para, i torna a córrer, i crida, 
i calla aprés, i tremolant escolta ... 

L'hora ha passat. Tan sols ratxa lleugera 
torba el misteri de la nit callada: 
pau en lo món i en la celest esfera: 
ja és l'any novell; ja ve la matinada. 

L'espai blaveja; los estels se fonen; 
mansa la boira en Occident s'ajunta; 
als galls .que canten altres galls responen; 
l'Orient és or; és foc; ja el sol despunta! 

Humanitat, entorna't a la vida: 
tu has vist només fantasmes del desvari: 
carrega't amb la creu, avergonyida, 
que és lluny, ben lluny la cima del Calvari. 

Migrat plançó d'alzina que verdeja, 
trau de la pols tes sqques jovençanes: 
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com tems avui que el destraler te veja, 
quan res no saps de llamps ni tramontanes! 

Si un jorn t'alçares contra Déu traïdora, 
prou la ignorància és càstig de ta pena: 
Déu no ha manat al pecador que mora; 
Déu vol que visca, que vivint s'esmena. 

, Lluny ·de ton cor l'esdevenir que aterra, 
que amor és sols la veritat divina, 
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i escala de Jacob sobre la terra 
los segles són. Humanitat: camina. 

POBLET 

A la primera embranzida 
salta pany i forrellat; 
a la segona, les portes 
esclaten balandrejant . 

. I com cap de torrentada, 
fins la mesa de l'altar, 
rebuig de viles i pobles 
a tomballons se n'ha entrat, 
calada la barretina 
i a la boca el renegar 
com si fos a la taverna 
fent la morra amb Satanàs. 
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Guaitava el sol a l'església 
abocat a un finestral: 
per no veure'ls, abans d'hora, 
sota terra s'ha amagat. 
Fugen les aus pel cimbori 
rebotent d'ací d'allà; 
sants i san tes com si enrera 
se fessen per los altars, 
i el guerrer palpés les armes, 
i a sos peus grunyís lo ca, 
i en la creu el Fill de l'Home 
los ulls obrís admirat. 

Ja s'estén com taca d'oli 
l'escamot de condemnats. 
Uns sermonen des del claustre, 
uns altres piquen de mans; 
ençà amb cobles bordelleres 
canten absoltes i salms; 
van les dones per les cel·les 
corrent darrera els bergants; 
més enllà bat una porta, 
ací una llàntia ha tombat, 
i com boges les campanes 
barregen festes i planys. 

Un bailet a cops de pedra 
les imatges va escapçant; 
les dones espitregades 
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hi paren lo davantal. 
Amb los caps juguen a botxes; 
quan topen, quin espurnar! 
lo bolitx és, ai, la testa 
d'un Jesús agonitzant! 
De tions i de feixines 
les trones han curullat: 
que la nit los cau a sobre ... 
Ja el foc s'emparra cap dalt. 

Quin brugit! Les dues atxes 
s'escabellen sota els arcs 
i s'atufen i es cargolen 
sobre els murs llengotejant! 
Ja una colla s'arreplega 
vora els sepulcres reials: 
ja l'un hi arramba l'espatlla; 
tres o quatre ja són dalt. 
Per les voltes ja ressonen 
los cops d'escodes i malls; 
ja s'esquerden les llosanes; 
ja rellisquen dalt à baix. 

Rei En Pere, Déu te valga: 
per quan deses lo punyal? ... 
Ja han tret a feix ses despulles 
a dintre manyoc de draps: 
los ossos com joc de bitlles 
topen .damunt del llosat. 

119 



120 Les cent mz'llors poesz'es lírz'ques 

En Ferran, lo d'Antequera, 
ara ets franc del vectigal! ... 
Enllà va la carcanada: 
sembla un gaviot que es desfà, 
i dalmàtica i corona, 
tot florit i rovellat. 

Va pels aires Joana Enríquez, 
toca i mantell voleiant; 
ses urpes encara estrenyen 
un,~Sant Crist malaguanyat: 
per terra el cap s'esgarria 
botent amb so de cascall. 
Damunt lo cos de la reina 
el trist Carles han llançat. 
Los que en vida s'avorrien, 

· ara en mort s'han d'abraçar . 
i, ai, que pels segles dels segles 
les cendres barrejaran. 

No toqueu el rei En Jaume, 
que la terra s'entrarà! 
Per l'esboranc del sepulcre 
passen com fures les mans: 
la primera que el tocava 
amb l'espasa es va tal1ar. 
Per lo cap ve que l'estiren; 
ja segueix tot enrampat; 
vestit amh l'hàbit de monjo, 
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los cabells rossos penjant, 
la destra sobre l'espasa, 
los ulls oberts i emboirats. 

Ja l'arramben a un sepulcre, 
los braços penjim-penjam: 
de gairell com l'arrambaren 
a tots passa de dos pams. 
Les flames damunt son rostre 
se mouen vermellejant, 

· com si a dintre de ses venes 
tornés a córrer la sang. 
Rei En Jaume, com no crides 
la teva raça al costat! ... 
La raça del rei En Jaume 
balla entorn dant-se les mans!. .. 

U na dona escabellada 
a pes de braços l'ha alçat: 
cap a les cel·les se'n puja; 
darrera tots se n'hi van: 
ja li cau a mitja escala; 
ja altra dona l'ha aixecat: 
fins al cos lo rei En Jaume 
torna a eixir sobre dels caps. 
Tots porten brandons i ciris, 
i s'acosten i se'n van 
pels corredors i les cel'les 
escarnint los cants sagrats. 
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La mòmia del rei En Jaume 
ja acosten a un finestral. 
Poble, a qui vols, ja bramulen, 
a Jesús o a Barrabàs? 
Los vidres salten a trossos; 
la finestra dóna al camp. 
La nit, que hermosa i serena!. .. 
l'aire, que dolç i embaumat! ... 
la lluna, alçant-se tranquil·la 
daura muntanyes i plans; 
se sent belar una ovella; 
un rossinyol ha cantat. 

És la terra catalana 
que el gran rei va trepitjar; 
és l'aire que el pit li omplia 
dels Pireneus i el Montsant: 
és la lluna que brillava 
sobre l'armeig dels alarbs! 
La mòmia del rei En Jaume 
fins_ sembla que s'ha dreçat, 
com si per dalt d~ les cimes 
volgués veure més enllà! ... 
La colla canta que canta; 
l'incendi enrera es fa gran. 

Un g}le frec al rei se troba 
tot de cop s'ha esborronat, 
que ha sentit calor estranya 
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caure a sobre de ses mans. 
Fins al rei los ulls aixeca: 
fred d'espant ja els ha baixat ! 
Ja els ho ha dit als de la vora; 
la nova corre com llamp; 
ja s'apaguen les cantúries; 
ja s'aparten esglaiats. 
La mòmia del -rei En ] a ume 
fil a fil està plorant! 

Per les escales s'aboquen 
com a corbs esperitats; 
salten los ciris enrera 
per los graons fumejant. 
En lo temple ni s'aturen; 
passen d'un bot lo portal: 
a tomballons com vingueren 
a tomballons se n'han 'nat. 
Quan són lluny giren la cara: 
roig per l'incendi és l'espai; 
i el rei sempre a la finestra 
avança el cos encisat. 

Déu de justícia, féu vostre 
mon prec i el de mos germans ! 
Que tinguen fam, i en sa boca 
lo pa i tot se'ls torni fang: · 
que tinguen set, i s'eixuguin 
fonts i rius al seu davant: 
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que tinguen fred, i ses robes 
se'ls hi tornin mar de flam: 
que tinguen son i s'ajeguin 
sobre escorçons bavejants!. .. 
Mes ai, que demà feliços 
i riallers tornaran! 

MAGÍ MORERA I GALÍCIA 

45 CAMÍ DEL CEMENTIRI ( LLEIDA ) 

Alegre, ombrívol, d'atraient amplada 
i engarlandat amb els tresors de Phorta, 
va pujant un camí fins a la porta 
que tanca el clos de Ja darrera estada. 

A baix, el riu, amb ses cançons de fada, 
la- ciutat dels que ploren aconhorta, 
tot guaitant somniós la ciutat morta 
que a dalt s'adorm en la gran pau sagrada. 

La via ja la veus : és encisera; 
ves seguint-la, i amunt.: que allà t'espera 
besant les creus, volant de brot en brot, 

sota els xiprers de verd-negrós ,ombratge, 
l'àngel que diu amb misteriós llenguatge: 
« Si et deleix l'infinit ... aquí hi és tot ». 
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LADY X 

No és pas or, és sol tendre el que ensedaren 
les fades que han filat ta cabellera, 
i el clar de lluna de tos ulls boiraren 
com del Thames magnífic la ribera. 

Atenes ben segur que no et coneix; 
el món de plena llum no és pas ton món; 
i així en el nacre de ta pell llueix 
la humida irisació 'del bosc profon. 

En tu floreix la raça forta antiga 
que de totes les altres amb despulles 
n'ha fet son senyoriu, i amb tu relliga 
vell i nou, l'arbre etern de noves fulles. 

Misteriosa : què hi fa d'on has vingut? 
Tu eres amb Eva al paradís perdut. 

MIQUEL COST A I LLOBERA 

L'ARPA 

Pujart;n al castell. L'augusta porta 
oberta al vent de la tardor estava. 
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Allà la Reina, deturant sa filla , 
signà la mar de l'orient llunyana. 
I entraren al palau. Sales immenses 
mostraven fondes la buidor que esglaia, 
i al so de les petjades, s'estremien 
els negres cavallers qui les guardaven. 
Ai! aquells negres cavallers de ferro 
no mouran mai sa poderosa llança ... 
Al cruixir de les buides armadures, 

la Reina sospirava. 

li 

Dins la cambra reial, trista i polsosa, 
un trone d'or hi resplendia encara; 
la Reina hi va pujar, i s'hi va asseure 
amb el record de majestat passada. 
Allà, baix d'ella, s'assegué la jova, 
i mirava amb tristor l'antiga sala ... 
-Mare, tos fills i ton poder finiren! 
-Filla, tu vius per a conhort encara. 
-Què resta, mare, d'aquell temps, qu~ resta? ... 
La Reina aquí, sense dir mot, plorava; 
i fent signe llavores a sa filla, 

1i va mostrar una arpa. 

III 

L'arpa era antiga qu~ en els jorns de glòria 
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davant els reis en el castell sonava ·: 
encara dins la pols d'aquelles cordes 
notes dormien de dolçura pàtria. 
La jova prengué l'arpa, i tremolosos 
els sons primers, com a gemecs, pujaven. -
Després va rompre un torrental de notes, 
com fonda pena que plorant esclata. 
I los ·ecos fidels qui sempre vetllen, 
repetiren la veu tan enyorada, 
i es movia· dins l'ombra una bandera, 

i l'òliba siulava. 

IV 

Estols de notes màgiques sortien 
de dins les mans de la princesa blanca, 
com els ocells aletejant nasqueren 
de dins les mans puríssimes de l'alba. 
Baixos els ulls, la Reina consirosa 
bevia el so de l'harmonia estranya, 
i per moments parlava com en somnis, 
i sos fills que eren morts anomenava ... 
Tard era ja. La lluna blanca i freda 
guaità tranquil·lament a din~ la cambra. 
I ningú sap, ai Déu ! fins a quina hora 

durà el ressò de l'arpa .. 
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48 A UN CLAP E R DE GEGA NTS 

Salut, claper de bàrbara grandesa, 
que atreus el pensament I 

Salut, o fita del vell món despresa 
que dels segles afrontes la corrent I 

Com és grat a mon cor, que el viure mida 
només amb sc. batut, 

venir a veure't, con .. emplar ta vida 
que el compte de centúries ha perdut I 

Qui et féu ? Quin és ton nom ? Quina mà forta 
tes roques aixecà ? 

Fou dels antics gegants la raça morta 
que per ~emòria eterna te deixà ? 

Fores d'un déu caigut l'ara feresta, 
famèlica de mort ? 

Guàrdaves la memòria d'una gesta? 
Eres la tomba del guerrer més fort~ 

Debades mir ... No venç la llum del dia 
la fosca del passat; 

mes pot volar millor la fantasia 
pel buit meravellós de lo ignorat. 

Ja veig, entre la boira llunyedana 
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de segles primitius, 
damunt la terra pel diluvi blana, 
tribus salvatges i guerrers asprius. 

I veig coberta de boscatge l'Illa, 
que amb sagrada remor 

respon a la del mar, com una filla 
de sa mare respon a la clamor. 

Guaitar me sem bla com la nit sagrada, 
aquí, sobre ton mur, 

feia estremir la roja flamarada 
que foc donava al sacrifici impur. 

I mir com puja a la fatal foguera 
lligat un jovencell 

i com un jai de llarga cabellera 
branda terrible son sagrat coltell ... 

Mes passa la visió, i altres ne vénen 
del dubte en la negror : 

veig pobles que lluitant aquí s'estenen 
i sent de les bassetges la remor. 

I veig guerrers que, mig desnús, combaten 
damunt ton caramull, 

mentres uns altres a ton peu s'abaten, 
com les ones del mar en un escull. 
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Vell claper, vell claperJ qui tes canteres 
pogués ara llegir ! 

Qui interrogar pogués tantes osseres 
que el llaurador remou i fa florir ! 

Tu veus passar les races fent onades 
del temps en la corrent, 

immòbil com la roca que debades 
socava l'aigua del febrós torrent. 

Vell eres. ja quan sa paret primera 
alçava aquí el romà, 

i ha mil anys que sa morta polsaguera 
a tos peus la ventada rossegà... . 

I així veuràs passar la nostra vida, 
i d'altres ne veuràs. 

Caurà nostra Babel ja derruïda, 
i tu encara soberg t'aixecaràs. 

Per això venc a veure't algun dia, 
claper mai derruït ... 

Aquí on sembla que el temps ja no fa via 
pren millor sa volada l'esperit ! 

EL PI DE FORMENTOR 

Mon cor estima un arbre ! Més vell que l'olivera, 
més poderós que el roure, més verd que el taronger, 
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conserva de ses fulles l'eterna primavera, 
i lluita amb les ventades que assalten la ribera, 

com un gegant guerr~r. 

No guaita per ses Julles la flor e~amorada, 
no Ta la fontanella ses ombres a besar; 
mes Déu ungí d'aroma sa testa consagrada 
i 1i donà per terra l'esquerpa serralada, 

per font la immensa mar. 

Quan lluny, damunt les ones, renaix la llum divina, 
no canta per ses branques l'ocell que encativam; 

·el crit sublim escolta de l'àguila marina, 
o del voltor que puja sent l'ala gegantina 

remoure son fullam. 

Del llim d'aquesta terra sa vida no sustenta; 
revincla per les roques sa poderosa rel; 
té pluges i rosades i vents i llum ardenta; 
i, com 1:1n vell profeta, rep vida i s'alimenta 

de les amors dèl cel. 

Arbre sublim ! Del geni n'és ell t"a viva imatge : 
domina les muntanyes i aguaita l'infinit; 
per ell la terra és dura, mes besa son ramatge 
el cel que l'enamora, i té el llamp i l'gratge 

per glòria i per delit. 

Oh! s-í : que quan a lloure bramulen les ventades 
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i sembla entre l'escuma que tombi el seu penyal, 
llavors ell riu i canta més fort que les onades 
i, vencedor, espolsa damunt les nuvolades 

sa cabellera real. 

Ar:bre, mon cor t'enveja. ·Sobre la terra impura, 
com a penyora santa duré jo el teu record. 
Lluitar constant i vèncer, regnar sobre l'altura 
i alimentar-se i viure de cel i de llum pura ... 

o vida, o noble sort l 

Amunt, ànima forta ! Traspassa la boirada 
i arrela dins l'altura com l'arbre dels penyals. 
Veuràs caure a tes plantes la mar del món irada, 
i tes cançons tranquil·les 'niran per la ventada 

com l'au dels temporals . 

50 SOBRE LES RUÏNES DEL TEATRE ROMA 

DE « POLLENTIA » 

- Mirau : aqueix pedreny, niu de la mort, 
aquesta graderia, on solitari · 
només ve a seure l'abatut -record, 

un temps eren teatre ï escenari 
on la colònia del poder romà · 
juntava un poble remorós i vari. 
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Aquí la multitud rigué i plorà 
a l'ombra de gran tela purpurina, 
oberta al vent de l'horitzó llunyà, 

mentre pel sol i la blavor marina 
veia esfumar-se vagarosament 
tes fàbules gentils, Musa llatina. 

Ja l'heroi tràgic amb clamor potent, 
imposant des d'aquí ànsia i silenci, 
rendia els cors de l'aplegada gent ... 

Ja la gràcia de Plaute o de Terenci 
feia esclafir-hi el riure delitós, 
com fresca font que a revenir comenci ... 

Tot era aquí potent, tot ufanós, 
quan Pollentt"a son nom acreditava 
en aquest istme de dos ports airós. 

Filla de Roma ellactlclau filava 
amb què l'august Senat se revestí 
i amb un far primerenc s'il·luminava. 

Sobre les ones somrient aquí, 
atreia els navegants cap a la terra 
que d'aqüeducte i pòrtics embellí. 

Bé en dóna testimoni eixa desferra 
d'objectes destroçats, que a_ra efpagès 
aquí sols amb l'arada desenterra. 
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Ai! d'aquell esplendor no en queda res, 
més que el trossam que en el terrer s'oculta 
i aquestes grades d'excavat marès. 

Això és l'única forma que insepulta 
de l'antic poble destruït roman, 
i al temps esvaïdor apar que insulta. 

Quan, tremolant-ne el món, Roma la gran 
caigué a la fúria del torrent de barbres, 
pel diluvi major que els pobles fan, 

ciutats florides de pomposos marbres 
se despullaren, com, el tronc romput, 
sa pompa esfullen els cimals dels arbres . 

Llavors l'estol de Vàndals tan temut, 
aquí aterrant les àguiles llatines, 
clavà en aquest terrer llança i escut. 

Entorn del neg-re escut fins les ruïnes 
caigueren buides, i pel port desert 
ja sols passaren les errants gavines. 

D'un altre sediment ja el món cobert, 
un poble infant aquí visqué; i la infància 
poc cuidaria d'un tresor que es perd. 

En centúries de por i d'ignorància, 
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desconegut aquí ja tot record 
de la passada pompa i arrogància, 

fills de 1\fahoma o ja guerrers del Nord 
excavaren per tombes la pedrera 
d'això que fou teatre de deport. 

Així la graderia duradera 
tallada en el marès del comellar 
va convertir-se en miserable ossera . 

O teatr e mudat en trist fossar, 
· imatge ets de plaers, fortuna i glòria 
que pot la vida d'aquest món donar ! 

Ni els sepulcres i tot mostren memòria 
de lo que foren, i llur negre fons 
ha fet aquí fantasiar la història . 

. S'ha dit que aquests covals eren presons 
on tancats se tenien per combatre 
aquí en l'arena tigres i lleons. 

S'ha cregut que això fou amfiteatre, 
veient-se sols l'escalonat segment, 
únic que el temps no ha aconseguit abatre. 

Així, arts de la pau o joc cruent, 
caverna bramulant o fossa muda, 
tot se confon en la fatal corrent ... 
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Tot vestigi se perd, tot se trasmuda; 
imperis per imperis són borrats ... 
Sols dura una Ombra q~i, jamai retuda, 
passa i diu : Van#at de Vant'tats! 

RA IX A 

Baix d'escultòric respatller de roques, 
mirant el pla verdós i el mar qui el faixa, 
entre olivars de milenàries soques, 

seu pensativa Raixa. 

Seu en clàssic repòs, i la bellesa 
del siti amb l'horitzó que s'hi domina, 
té la llum, té la sòbria gentilesa 

dels d'Àtica i Sabina. 

Oh I bé hi escauen els gloriosos marbres 
animats pel cisell de Grècia i Roma, 
com si fossen trobats en mig dels arbres 

i herbeis d'aqueixa coma. 

Desenterrats a la romana Arícia, 
un docte Purpurat d'eix casal noble 
els dugué aquí per honra i per delícia 

dels seus i de son poble. 

Amb ells aquí tingué sagrat larart' 
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el geni antic i, fent-se'n tabernacle, 
donà dins eix alberg hospitalari 

son immortal oracle. 

Oracle humà qui va donant la norma 
de lo bell a l'artista i al poeta 
i a quants entenen de la muda forma 

l'harmonia discreta. 

Aquí de Grècia l'elegància pura 
que en el marbre de Paros esculpida 
pogué encarnar eterna la frescura 

de la flor de la vida. 

Aquí l'augusta majestat togada 
de Roma, qui damunt nostre hemisferi, 
fins després de caiguda i sepultada, 

imposa son imperi. 

Nimfes i déus gentils, serenes muses, 
savis, guerrers, emperadors, atletes, 
airoses daines, monstres i Meduses, 

trossam d'obres desfetesj 

grans urnes d'alabastre i de porfiri 
on brinda somniadora recordança 
i objectes casolans d'on par que espiri 

domèstica enyorança ... 
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- 1~ot ho guardà segur fins avui dia 
l'hospitalari .alberg amb sa noblesa: 
per ell Mallorca gran augment tenia 

de glòria i de bellesa . 

. I ho guardarà per temps? Ai! solitari, 
mirant el pla verdós i el mar qui el faixa, 
s'ha de buidar, com esvaït santuari, 

l'antic museu de Raixa? 

.PR OC E S SÓ 

Impressió àe _setmana santa 

Per la frescor de març perfum de violetes, 
celatge moradenc per l'horitzó flotant, 
i sobre l'esperit les uncions secretes 
del dia moridor ... Era el Divendres Sant. 

Baixant entre xiprers, des del veí Calvari, 
seguia poc à poc la llarga processó : 
brillaven ja _sos llums, i el càntic funerari 
de lluny feia sentir sa lenta oració. 

Les notes d'aquell cant, com un vol d'aus nocturnes, 
per l'alba de la nit &·iraven vagament, · , 
fins a tocar del Puig les roques taciturnes, 
fins a morir avall pel remorós torrent. 
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Cendrosos olivars i bosc obscur i roques 
i camps de sembradiu fonien les colors, 
sorgint com un trofeu palmeres d'altes soques, 
damunt un llunyedar de pàl'lides blavors. 

Com una reina en dol de tràgic infortuni, 
la lluna amb rojg esguard d~ dins la mar sortí, 
com escampant records d'un altre pleniluni 

, en què suor de sang guaità a Getsemaní. 

Semblava ella parlar de l'única diada 
en què el sol per horror va cloure el gran ull seu, 
i en què ella cap al tard vegé la Immaculada -
plorar· sobre el cos fred la mort de son Fill Déu. 

Llavors mon esperit volà dins l'harmonia 
del cant i la besllum, de l'hora i dels records; 
i al fons de lo indecís pintà ma fantasia 
la immensa prqc~ssó que formen vius i morts. 

I ., 

I vet aquí que arreu generacions passaven : 
misèries i esplendors, lo dèbil i lo aspriu; 
i, essent tan diferents, d'enfora s'igualaven, 
com són iguals de lluny les ones d'un gran riu. 

Mes, alta damunt tot, s.e veia Ja figura 
de l'abatut suprem, de l'home de dolors, 
vessant amor sublim del fons de sa amargura 
i de sa horrenda creu un rastre de dolçors. 



140 Les cent m·illors poesies lfrZ:ques 

Irradiava llum son cap cenyit d'espines, 
llançant sobre aquest món un raig net i suau; 
i com dins un boirim de llàgrimes divines 
li feia nimbe entorn l'arc iris de la pau. 

Blanc d'immortals amors i d'odis implacables, 
damunt l'oneig del temps seguia son camí, 
mostrant-se, mai confós, entre corrents mudables, 
profundament humà, profundament diví. 

Profundament humà de penes i tendresa, 
profündament diví d'oracles i virtut : 
bé es veia ésser l' Ungz't d'eterna reialesa 
per Salvador del món culpable i decaigut. 

Ell víctima innocent, redempció sens mida; 
Ell consol infinit, un Déu qui sap plorar ; 
Ell sant treballador, exemple i llei de vida; 
Ell mestre del morir qui pot ressuscitar ... 

És l'únic qui desclou el llibre del misteri, 
tancat amb set segells que mai obrí ningú .... 
És Ell que a terra i cel eixampla son imperi. .. 
Ell és principi i fi. Ell és qui ho fa tot u. 

Adoren cels de cels davant sa faç humana, 
adora també el món, adora fins l'infern, 
puix tot lo que contra Ell s'aixeca en lluita vana, 
baix de sos peus caigut, acreix son soli etern. 
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Això per un moment amb claredat intensa 
llavors més bé que mai vegé mon esperit, 
mentre moria el so i per la volta immensa 
s'alçaven transparents les ombres. de la nit. 

VAGANT PEL BOSC 

Remor del bosc, solemne salmodia 
del gran pinar desert, 

bressa en notes de pau i poesia 
mos somnis de despert. 

Bressa ma vida qui te sent, corpresa 
d'aquell intens encant 

amb què un escolta la cançó incompresa 
qui l'adormia infant. 

Infant m'agombolares, veu difusa, 
i jove pensatiu ... -

Aquí aprenia de cantar ma musa 
com au que hi té son niu. 

Doncs aquí volen pel ramatge ombrívol 
mos somnis i records : 

aquí mon cor escolta, i enyorívol 
éonversa-hi amb sos morts. 



142 Les cent mz'llors poesz'es líriques 

Ai ! de cada any amb major nombre hi. parla; 
i aquesta solitud 

entre els absents qu~ vénen a poblar-la 
me veu més abatut. 

Temps era temps en què el boscà murmuri, 
essent al d'ara igual, 

me sonava tan sols com un auguri 
de càntic triomfal. 

Llaxors eix to planyent jo no hi sentia : 
sols notes de vigor 

de l'arpa muntanyenca recollia 
mon jovenil ardor. 

Llavors eren les meves recordances 
celatges del matí, 

i alegre estol de joves esperances 
s'alçava en mon camí. 

Llavors ma vida des-bordant no veia 
lo baix i lo somort, . 

i fins l'arbre ferit que a mos peus queia 
me dava un signe fort. 

Oh ! sí : la gran pinassa qui tombava 
ferida amb la destral, 

deia: «Per vèncer la maror més brava, 
me'n vaig d'aquest penyal», 
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Arbre avesat a dominar tormentes 
dins la regió del vent, 

venceria les ones turbulentes, 
navili prepotent ... 

Ara els navili? ja no es fan de fusta; 
i quan aquest pinar 

caiga tallat de la muntanya adusta, 
serà llenya a cremar ... 

Quantes coses pel camp de l'existència 
he vist mudar així, 

perdent noblesa i ~riomfal potència 
dins lo vulgar mesquí! 

Palmes, corones de llorer o roses, 
trofeus d'ambició ... 

virtuts del cel, estrelles' mig descloses · 
per l'abnegació ... 

Meravelles del ·món o de Fempiri, 
que el cor es proposà : 

com quedau lluny de l'impotent deliri 
qui us estengué la mà! 

Buida jo torn ma vida a ton refugi, 
o ven- pinar desert ! 

Com la teva remor, per més que pugi, 
mon pobre cant se perd ... 
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Prou venturós seré si, solitari, 
algun somniador · 

mon cant escolta i consegueix trobar-hi 
l'encant de ta remor. 

Prou me serà si, per la lluita odiosa 
essent com un infant, 

o bosc ! dins ta pregària remorosa 
sé viure tot pregant. 

Tu em faràs veure sota el teu ramatge 
que tot mundà atractiu 

és com eix ull de sol que per l'herbatge 
belluga fugitiu. 

Tu em parlaràs amb veu fonda i seguida 
de lo abismal i etern, 

dels sers volguts, eixits d'aquesta vida, 
vius a l'afecte intern. 

Així, nodrint-me com per temps enrera 
de ton potent vigor, 

si no recobr encant de primavera, 
tindré els èle la tardor. 

Bella aquí és la tardor, que el cap no esfulla 
d'alzines ni de pins, 

i sols el bosc amb l'unció remulla 
de núvols gegantins. 
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Noble tardor en què, si bé es lamenta, 
el bosc, canta més fort, 

i al vibrar amb l'alè de la tormenta 
modula i representa · 

una marxa triomfal-sobre la mort. 

EL Ç-ORG BLAU 

Adéu, .tristo~ enc~stellada r · 
del pla de Cúber i Almahiig ! ... 
Seguint arreu l'aigua qui fuig 
d'aqueixa terra desolada, 
sorprèn· mos ulls la portalada _ 

d'un Paradís ... · · · 
L'aigu?- s'atura, a son encís 
i com que diga : rr;posau ! 
-Dolça és la calma del Gorg Blau! 

Les çolossals pènyes bes:;;ones; 
formant ~n. freu mèravellós, 
sols deixen caure un raig dubtós 
sobre l'estany pur i sens ones. 
D'encantament blavors pregones, 

com un safir 
aquest estany fan resplendir 
i com que diguen : sómniau ! 
--Dolç és el somni del Gorg Blau. 

145 
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L'antic camí tot solitari 
voreja l'aigua, recobert · 
baix del penyal, i sembla obert 
per un exèrcit llegendari ... 
Passant del Gorg al mur contrari 

pel rústic pont, 
somriu la coma de la font 
com un idil'li tot suau. 
-Dolç és l'oasi del Gorg Blau. 

Sortint del Gorg, per entre molsa, 
ramatges, eures i ramells, 
l'aigua jugant fa amb els ocells, 
seguit, seguit,-música dolça. 
La neta escuma que ella espolsa 

singlota o riu? 
Al qui l'escolta pensatiu 
com que li diga: medt'tau! 
-Dolça és la parla del Gorg Blau. 

Per entre flors, per entre espines, 
lo que era estany se fa torrent, 
i avall, endins, se· va perdent 

- per un rocam com en ruïnes ... 
No hi troba ja murta ni alzines, 

molsa ni flor.s, 
quan allà baix, desfeta en plors, 
dins la gran Fosca l'aigua cau ... 
-Ai ! com_ la vida és el G_org Blau ! 
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CALA GENTIL 

Sobre la cinta de blanca arena, 
que besa una aigua de cèlic blau, 
grans pins hi vessen a copa plena 
olor de bàlsam, ombra serena, 

remor suau ... 
O dolç e~tatge de bellesa i pau! 

Un aquí troba la -llum més clara, 
les colors vàries de to més viu; 
pura delícia de tot s'hi empara, 
i sol o lluna mostrant la cara, 

tot hi somriu ... 
O de mos càntics inefable, niu ! 

Per puigs i serres s'acaramulla 
frondós boscatge de verd etern, 
que eixa floresta de vària fulla 
la tardor trista mai la: despulla 

ni el fred hivern... -
O Paradís que apar al món extern ! 

Si aquí s'acosta qualque mal dia 
de nuvolades amb negre estol, 
sols hi duu tendra melancolia, 
com una verge sense ?-legria 

que en pau se dol. .. 
O bon refugi de callat consol ! 
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Aquí, ben jove, pensí abrigar-hi 
un niu d'humana felicitat : 
després de tomba vaig somniar-hi 
a on tindria més solitari 

repòs més grat ... 
O lloc per. vida i mort fantasiat ! 

És que ·en la calma de tals paratges 
tan dolç és viure, veure i sentir, 
i vora l'aigua de purs miratges, 
al ritme eòlic d'aquestes platges 

tan dolç dormir ! 
Mes jo tal sort jamai dec posseir. 

Què hi fa? D'aquesta caJa opalina 
prou el misteri n'hauré gustat, 
mentre ara, a l'hora que el sol declina, 
m'hi sent corfondre dins la divina 

serenitat ... 
O dolç moment, o glop d'eternitat ! 

LA GRAN ALZINA . DE MOSSA 

Patriarca qui sos braços aixeca · moridor 
per beneir extàtic sa llarga descendència, 
així alçava ses bra~ques d'antiga corpulència 
damunt les grans alzines del bosc l'arbre major, · 
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·Tal me semblà aquell arbre, que amb .màgica remor, 
dels segles que aquí foren me deia l'existència, 
com si de la nostra illa guardàs la consciència, 
com si dugués per saba la-sang de l'avior. 

Baix d'aquella ampla soca, més vella que. la història; 
mon front en primavera va somniar la glòria 
de fer l'excels poema del poble mallorqu{ ... 

I avui, que a mitjan vida retorn a tal paratge, 
no hi trob ja l'arbre mític; c·aigué, i al gran boscatge 
un buit ple d'enyorances s'eixampla ja per mi. 

57 VIL'LA 

Plau-me vagar per unjardí d.esert 
quan creix l'ombra dels arbres gegantina, 
veient sota él ramatge que s'inclina · 
com lluny blavèja l'horitzó .entrobert, 

veient muntanyes de cnntorn inc~rt, 
i en la pols d'or amb què la llum declina 
daurada vagament qualque ruïna 
dins la planura que en la mar se perd ... 

Plau-me veure de marbres rodejat 
.l'estany, on neden sobre l'aigua pura 
bells cignes de pl.omat.ge immaculat. 
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I plau-me omplir la quietud obscura 
de mon cor, amb la triple majestat 
de la història, de l'art ï la natura. 

A HORA CI 

Príncep afable de la docta lira, 
mestre i custodi de la forma bella, 
tu qui cenyires de llorer i murta 

do ble corona : 

ara tolera que una mà atrevida 
passi f! mon poble la que amb tal fortuna 
tu transportares al solar de Roma, 

cítara grega. 

Aspra i ferrenya sonarà en ses cordes 
fines la llengua de ma pàtria dura; 
mes també noble hi sonarà : ma pàtria 

filla és de Roma. 

Filla de Roma per la sang, pel geni, 
. clara i robusta com sa mare antiga, 

guarda en ses terres per llavor de glòria 
cendra romana. 

Sí : dins sa terra el cavador atònit 
ossos i marbrês i joiells h~ troba, ~ 
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armes, monedes i penons que ostenten 
l'àguila augusta. 

Bella ma pàtria és ademés. Viuria · 
sens enyorança ta divina Musa 
dins eixa terra que cenyeix la blava 

mar de Sirenes. 

Illa és galana, a on el sol de Grècia 
brilla puríssim, i d'ardenta saba 
pròdig, li ,dóna amb el raïm alegre 

l'àtica oliva. 

Deixa, doncs, ara que dins ella evoqui 
clàssiques formes i l'antiga Musa, 
just amb sos propis ornaments, n1a pàtria 

veja somriure . . 

Ara que folla la invocada Fúria, 
febre als poetes inspirant, ungleja 
l'arpa plorosa, i entre fang destii·la 

fonts d'amargura, 

oh! com enyora n1on afany les clares, 
-dolces fontanes del Parnàs hel'lènic! ... 
Mestre, am:O ta bella, cisellada copa, 

deixa -m'hi beure. 

Deixa que tasti la sabor antiga 
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que omple tes odes i dins eqes dura 
com un vi ranci de Falern que guarden 

àmfores belles: 

Nèctar poètic amb què el cor s'anima, 
febre i deliris d'embr;iac no dóna; 
dóna la calma de l'Olimp, la sana 

força tranquil'la. · 

Qui de tal n~ctar troba el gust, no cerca 
l'or, ni les armes, ni el domini frèvol : 
_l'art és sa vida, que entre goigs o penes 

guarda segura. 

Ah! pugin altres a palaus que habiten 
grog.ues les ànsies amb l'afany hidròpic, 
negres insomnis que eri un llit de plomes 

posen espines. 

Vq.gen al fòrum, ·on febrosa turba 
crida i s'empaita disputant la presa 
que la Fortuna dins la pols humana · 

llança pèr riure. 

Puga jo, a l'ombra del nadiu boscatg~, 
seny i bellesa ag~rmanar, o artista r . · 
seny i qellesa que arp.b la lira formen 

digna aliança. 
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Sí: que a tes obres el bon seny, Horaci, 
guia la dansa de gentils estrofes, 
tal com Silenus, el vell gris, guiava 

dap.sa de nimfes. 

Elles, ben àgils i formant corona, 
donen al ritm·e la lleugera planta : 
riuen les Gràcies, i se sent l'efluvi 

d'alta ambrosia. 

ADOLESCÈNCIA 

Tu que en la gràcil pubertat empines, 
pom d'esperances, l'eixerida testa 
d'aire fresquívol i color de rosa, 

rosa que esclata; 

riu en bona hora! Dolçament te besen 
somnis de l'alb~ que esmaltats relluen, 
perquè té Psiquis joveJ:?.illes· ales 

de papallona. 

Riu, que ara núbil te somriu la vida: 
ella t'enflora els caminals, t'eixampla 
braços simpàtics i horitzons te mostra 

per espaiar-t'hi. 

Fins si gemegues, ton ocult desfici 
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ara t'expl~ca el rossinyol qui canta; 
si plores, pluges de l'abril bé semblen 

llàgrimes joves. 

Tot te delita i t'encoratja: estudis, 
llar protectora, viatjar placèvol, 
altes empreses, entrellums de glòria, 

art i natura. 

Creix, doncs, avança, coratjós triomfa; 
vessa ton càntic; que si et manca lira, 
fins d'una canya sap l'amor compondre 

rústica flauta. 

Ai! mes alerta a divagar inútil 
per les florestes d'ociós ·platxeri, 
lluny de les sanes amistats que imposen 

noble fatiga. 

Dels Argonautes en l'heroic navili 
Hylas, l'esplèndid jovincel, anava, 
quan va sortir-ne per a dur-hi amb F urna 

aigua de beure. 

Embadalint-se a la floresta ignota, 
flors variades tot arreu colUa ... 
Se'n_ féu .cÇ>rona, se mirà a les aigues, 

juga qui juga ... 
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L'urna oblidada al recollir, de sobte 
pres entre dolços i fatals abraços, 
reia i plorava dins un gorg.: pujar-ne 

ja no podia. 

Hèrcules màxim, recorrent la costa, 
Hylas! cent voltes va cridar, cercant-lo ... 
Hylas! les penyes a la veu de l'hèroe 

fort ressonaren. 

Entre nenúfars a la fi aquell jove, 
com entre somnis sentí el cri_t de l'hèroe ; 
mes al respondre, ja una veu sortia 

flèbil i vana ... 

60 AL POETA QUI EM FÉU PRESENT DE FRUITES 

SABOROSES 

Sota un parral qui pampolós verdeja 
per les columnes jòniques de marbre, 
tot clapejant de soleiet i d'ombres 
bellugadisses el mosaic de l'atri, 
cat posar ton present, jove poeta! 
Oh! quin present de fruites saboroses! 
Són de Tempé frescal? Són de 1'Arcàdia? 
A quin hort -les collires? Bé pot fer-se'n 
a les tres Gràcies delicat obsequi, 
que de fruites més sanes i exquiside·s 
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ningú en presentarà . Veniu rioleres, 
o petita Pandara, o jove Ixena, 
per oferir-ne les primícies pures 
a les Gràcies mateixes, coronades 

·amb rou d'eterna· joventut I No hi manqui 
Methymna amb sa gran c.opa a on fulgur~ 
lanetedat ... No hi manqui la parella 
de Lamon i Alidé, vellets benignes, 
per· honrar-nos ia llar amb la constància 
d'amor, que és foc sagrat i dura sempre ... 
Mes del festí . poètic vaja enfóra 
l'entonament a·paratós. Que hi sia 
senzill i noble tot, com l'art hel'lènic. 
Convidem-hi els amics. Cada un que porti 
son present escaigut amb cor placèvol. 
] o $Ols hi podré dur de ma garriga 
qualque bresca de mel, però mel pura 
que pren l'abella als romanins estèrils, 
mel com ells olorosa i ben daurada, 
com rajolí del sol qui daura l'Illa! 

COMIAT . 

Per un cel matinal tot blau i rosa, 
jo veia un temple de puríssim marbre 
blanquejar entre el verd de la ribera, 

damunt les clares ones. 
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· Ses columnades de _gentils es~ries, 
al perfilar-se paral·leles, feien 
conjunt harmoniós, com el cordatge 

de la sagrada.lira. 

Esculpit el frontó, damunt -el pòrtic 
serenitat irradiava augusta, . 
com el.frent ga1eat i sereníssim 

de Pal·las At~nea. 

Era allò, vist e~fora, ~.1 s~ntuari 
de l'Art suprem. Com en seria esplèndid 
l'interior! Quin càntic., ql!-ins. oracles 

allà ressonarien.! 

Jo prou volguí pÜjar-hi ; mes vaig perdre 
l'incert camí ; m'abandonà-el coratge .; 
i l'esglai me digué: «Per què t'esforces, 

somniador inútil ?· » 

Després ... el temple aquell perdí de vista, 
i ja mai més he somniat muntar-hi. 
Però a voltes, encara, p~r ma ruta 

girant-me, el veig enfora. 

El veig, i deturant-me a contemplar-lo, 
ja per mi inassequible, .en don indici . 
a l'esforçat jovent qui canta i puja 

les costes de la vida. 
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O vosaltres que un jorn entreu al temple, 
no us deman per a mi ni una memòria ; 
mes ah! gravau-hi lo ·que jo hi volia: 

el nom de nostra pàtria! 

JOAN ALCOVER 

LA SERRA 

«Copeo, copeo, copeo trat'dor : 
roseta encarnada, 
sl t'he agraviada 
jo et deman perdó ... ~ 

Qui me duu l'estrofa, plena de perfums, 
abella brunzen ta de la soledat? ... 
Quan de ma finestra, a encesa de llums, 
est~nc la mirada per damunt ciutat, 
i l'ànima mia s'enfonsa, llunyana, · 

dins la serra immensa 
que l'illa travessa, que l'illa defensa 

de la tramuntana, 
llavors de la serra surt una cançó, 
surt una harmonia que es torna visió. : 
«Jo venc a parlar-te d'una vida d'or, 
de la vida lliure que enyora ton cor; 
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som la camperola que presents te duu, 
jo venc de la serra, mes no som per tu» .. 

O flor de muntanya, fina morenor, 
o la pageseta que és una pintura 

i té la cintura 
com un gerricó ! 

L'aviram la volta amb gran volateig, 
quan de matinada crida son estol; 
amb capell de pauma se guarda del sol, 
quan rega els bellveures vora el safareig. 
Per servir als pobres fumants escudelles, 
confitar codonyes, adobar gonelles 
o guarir les nafres, no hi ha millors dits; 

canta codolades 
i sap contarelles 
d'alicorns i fades 
i poals florits. 

Al fons de la cambra porta a la padrina 
el vas ple d'escuma de la llet que muny; 

encara és fadrina, 
mes serà madona d'un terme de lluny. 
La nit del dissabte, se posa a escoltar 
i el cor d'aleg-ria li bat en secret, 
quan dins la salvatge negror de l'estret 
on la coma acaba, sent un eguinar 

que ella coneix bé . . 
És l'euga ensellada del pubill qui ve. 
Arriba a la clastra, bóta de Ja sella; 
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escomet els amos, escomet la filla, 
s'asseu devora ella; · 

·i. encara no brilla 
l'estel del matí, 

reprèn la tornada pel mateix camí. 

I llavors 1~ "fosca cie la nit, que minva, 
i tóts els paratges, ecos i llumets, 
els torrents que bramen al peu de la timba, 
el matí que esclata en mil saluets, 
els galls que desperta, les penyes que· daura, 
els bous que pasturen; el parell que llaura, 
les viles <;lisperses en la vall sublim, 
el boc que .corona la roca del cim, 

el gorg que no es· mou 
din·s la ·penya brava, 
com gota de rou 
dins una flor blava, 

les dones que renten i la que entrecava, 
olivars, pollancres, vinyes, sementers, 
molins i masies i èastells roquers, 
pel joye qui passa, plena de dolçor 
de la festejada l'ànima xalesta, 

tot és una festa 
que canta d'amor. 

O esquerpa cadena de puigs gegantins ! 
O la visió_ pura ·que ve d'allà endins, · 

flor de rustiquesa 
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que em duu l'enyorança de la jovenesa ! 
Si·per amoixar-li la cua penjanta 
m'inclina la jova, ella se decanta ... 

«Copeo, copeo, copeo traz'dor: 
1'oseta encarnada, 
sz' t'he agraviada 
jo et deman perdó ... » 

Ella se decanta i desapareix; 
i mentre s'allunya i se converteix 
en llum solitari lo que era visió, 
en llum solitari dins la majestat 

de la serralada, 
tota silenciosa i tota nimbada 

de serenitat ... 
encara ressona 
la veu argentina 
d'aquella fadrina 
que serà madona : 

«]o som la pagesa que presents te du-u; 
jo venc de la serra, mes no som per tu >), 

O esquerpa cadena de puigs gegantins ! 
Ginebrons balsàmics, estepes i pins; 
sitges que negregen sota l'alsinar; 
soleiada ardenta que besa el pinar; 
ombra esmaragdina del fullatge espès; 
càntics de revel·la que arriben al mar, 
de l'església oberta com un ull encès; 

mules trotadores · 
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que cascavellegen 
per la carretera 
del coll en avall; 
falles que flamegen, 
seguint la primera 
de les balladores 
en la nit del ball; 
soledat feresta 
on sembla que udola 

d'obscur fratricidi la gòtica gesta; 
tritlleig de campanes que el vilatge endola; 
endolats que resen i de dos en dos · 
cap al ·cementiri segueixen la caixa; 
garrovers que freguen amb la branca baixa 
les veles de carros que van an el cos; 

·tonada del batre·, cadència moresca; 
mèl'leres que boten per dins la verdesca; 
famJlies que volten la font de salut, 
i fruites que es fonen dins la boca fresca · 
plena de rialles . de la joventut; 
musa cançonera, vella rondallaÏ:re; 

sanitosa flaire 
de la pagesia; 
llumenaret blau · 
que l'ànima atrau 
de la minyonia ... 

sou l'exquisitesa, sou l'encantament 
on l'ànima hi sent . 
de la pàtria mia. 
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DOL 

I 

Sé d'una vella ·consirosa 
a qui sos fills varen deixar 
per la fortuna fabulosa 
de l'altra banda de la mar. 

Com la grisor d'un ull d'oracle, 
mira la fonda solitud, 
esperant l'hora del miracle 
que li retorni el bé perdut. 

Com ella guaita la marina, 
mon pensament vetlla, abocat; 
mes la finestra on s'inclina 
s'obri davant l'eternitat ... 

Arriba un jorn que nostra vida 
ja no veu res en l'avenir, 
mes, a l'hivern rejovenida, 
en la dels fills torna a florir. 

Tèbia dolcesa els ulls amoixa 
de pressentir la tendra mà 
que en acabant l'última angoixa, 
piadosament els tancarà. 
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I de llur vida l'aureola 
ens sembla veure en lo futur, 
que nostres cendres agombola, 
assoleiant el vas obscur. 

Però si cau llur jovenesa 
i se'ns acluca l'ideal, 
què n'ha de fer de sa vellesa 
l'àrida soca paternal? 

Cap a l'abisme que ens espera 
mon pensament amollfl. el fruit, 
com el brancam d'una figuera 
tota penjada sobre el buit. 

Llum de records passa allà enfora, 
pluja d'estels en la negror. 
No me'n sé anar, no, de la vora 
de mon terrible mirador. 

Com en el fons d'un vell retaule 
llisquen els dos adolesèents; 
passen, ulls clucs, sense paraula, 
com a sonàmbuls somrients. 

Passa la flor de l'amor mia, 
passen en creu aquelles màns 
que ma tendresa cobdícia, 
per a besar-les com abans. 
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De la foscor mai explorada 
pugen alens d'oratge fred, 
que ma existència amenaçada 
fan tremolar com un llumet. 

Cal defensar la flama incerta 
d'aquest llumet feble i morent? . 
Per a tancar la porta oberta, 
cal que forcegi. contra el vent? 

Entri la ratxa qui em perfuma 
amb la fetor d'un món podrit; 
munti l'oreig que duu l'escuma 
de les rompents de l'infinit! 

II 

Ombra divina, protectora 
de l'aliança dels dos mons, 
jo torn a tu; mon cor enyora 
les oblidades oracions. 

Aquí tot parla de l'imperi 
a on sojornen els difunts; 
aquí batega el gran misteri 
que vius i morts escalfa junts. 

·sols la fredor d'aquestes lloses 
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calma la febre de mon front, 
davant les úlceres descloses 
de l'Enclavat en creu d'afront. 

Els qui duim l'ànima ferida, 
com els captaires afollats, 
entre el tumul te de la vida 
ens hi trobem desemparats. 

Mes en el temple que il'lumina 
com un estella llàntia d'or, 
l'eternitat s'hi sent veïna, 
afalagant el nostre cor. 

I els endolats, al peu de l'ara, 
sentim els morts més avinent, 
i a eixugar el plor de nostra cara 
ve la carícia de l'absent. 

DESOLACIÓ 

Jo só l'esqueix d'un arbre, esponerós ahir, 
que als segadors feia ombra a l'hora de la sesta; 
mes branques una a una va rompre la tempesta, 
i el llamp fins a la terra ma soca mig-partí. 

Brots de migrades fulles coronen el bocí, 
obert i sens entranyes que de 1~ soca resta; 
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cremar he vist ma llenya; com fumerol de festa, 
al cel he vist anar-se'n la millor part de mi. 

- . 
I l'amarg-or de viure xucla ma rel esclava, 
i sent brostar les fulles i sent pujar la saba, 
i m'aida a esperar l'hora de caure un sol conhort: 

cada ferida mostra la pèrdua d'una branca: 
sens jo, res parlaria ·d~ la meitat que em manca; 
jo visc sols per a plànyer lo que de mi s'és mort. · 

65 COL' LOQUI 

La Mu$a 

. Per què de mi et recordes 
i a l'arpa d'altre temps les mans allarg-ues, 

i, tot mullant les cordes 
de llàgrimes amargues, 
com pluja d'estels d'or 

solquen els rims la fosca _de ton cor ? 

El Poeta 

És mon desig que un raig de poesia 
il'lumini mes llàgrimes; voldria 
trobar al fons de l'ànjma quelcom 
d'eixa pÍ1nyent i fonda melodia 

que fa aturar tothqm, 
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perquè en la pietat dels qui passessin 
i el càntic escoltessin, 

com a l'entorn del violí que plora 
demanant caritat en nom de Déu, 
duràs almenys sobre la terra una hora 
la vida de mos fills, que fou tan breu. 

La Musa 

La plenitud de vida no comença 
ni arriba l'hom<? a sa virilitat 
sens que fermenti en l'ànima el llevat 

de l'íntima sofrença. 
Sia ton cor el ferro espurnejant, 
damunt l'enclusa del dolor, sonant. 

El Poeta 

A .mos infants no tornarà la vida 
el broll de foc i el ritme dels martells 
sobre el metall de l'ànima enrogida; 
no em plany de ma dissort, els plany a ells; 

si a l'espona del llit, 
quan se glaçava el cos, quan l'agonia 

els ulls enterbolia 
del jove moribund, li haguessen dit , 
de part de Déu : - «Minyó, te'n vols anar?» 
ell, què hauria respost? - «Me dol deixar 
ma família, la ter'ra on nasquí; 
és prest; la vida riu; t;ixa amarganta 
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copa de fel, decanta-la de mi; 
jo me somet, ta voluntat és santa; 
però, si et plau, Senyor, deixa'm aquí ... » 

No pogué ser; i se tancà la porta 
de ma casa, una nit, sens que ell tornàs, 
i el duien a romandre al mateix vas 

de sa germana morta. 

La Musa 
Mes tu deus a la vida ton tribut. 
No sents l'host qui se canta a si mateixa, 
i avança menyspreant la multitud -
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dels morts que tomben i els ferits que deixa? 

El Poeta 
Mai la vegí tan bella com és ara, 

la vida d'aquest món, 
que d'un encís cruel tota s'amara 
per a parlar-me dels que ja no hi són. 

Plorar! ... També plorava 
Jesús davant la tomba de l'amic. 
Ran de la fossa com ún arbre estic, 

que hi beu tota 1a saba. 

_La -Musa 

Mes Í'arbre ha de .fruitar. ·-

El Poeta 
Jo vull que l'oli 

del fruit amarg, com espremuda oliva, 
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crerili tot en la llàntia que aureoli 
dels dos adolescents la imatge viva. 
Si la força del gerii m'és estranya, 
tan gran com ell s'aixeca mon dolor, 
i jo puc llavorar l'alta muntanya 
per ·esculpir-hi un monument 'd'amor. 

L .-\ RELÍQUlr\ 

Faune mutilat, 
brollador eixut, 
jardí desolat 
de ma joventut ... 

Beneïda l'hora 
que m'ha duit aqui. 

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

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

passàvem les hores millors de la vida. 
De l'aigua sentíem la música dolça, 
dintre la piscina guaitàvem els peixos, 
collíem poncelles, caçàvem bestioles, 

i ens fèiem esqueixos . 
muntant a la brànca de les atzeroles. 
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Ningú sap com era 
que entre l'esponera 
de l'hort senyorívol, 
fent-lo més ombrívol, 

creixia la rama d'antiga olivera. 
Arbre centenari, 

amorós pontava la soca torçuda, 
perquè sense ajuda 
pogués~im pujar-hL 

Al forc· de la branca senyora i ma.jora 
penjàvem la corda de l'engronsadora, 

i; venta que venta, 
folgàvem i rèiem, fins que la vesprada 
la llum esvaïa de l'hora roenta, 

de l'hora encantada. 

Somni semblaria 
el temps que ha volat 
de la vida mia, 

sense les ferides que al cor ha deixat, 
sens les ferides que ·es tornen obrir 

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

i encara no manca · 
penjat a la branca 

un tros de la corda de l'engronsadora, 
com trista penyora, 

despulla podrida d'un món esbucat ... 

171 



172 Les cent mt'llors poesz'es lfrz'ques 

67 

Faune mutilat, 
brollador eixut, 
jardí desolat 
de ma joventut. 

RECORD DE SÓLLER 

Amic, teixiu aquesta visió de la infantesa ... 
Ja coneixeu la vila d'ombrívols carrerons, 
la rica vall de Sóller, entre serrals estesa, 
o_n totes les vi vendes tenen un hort al fons. 

Era senyor de casa el somni de la sesta; 
la posadera em feia senyal de que emmudís, 
posant-se el dit als llavis; una verdor xalesta 
pel portaló guaitava com auri paradís. 

L'hort m'oferí refugi, dosser la verda branca 
del taronger; en l'herba me vaig tombar; l'eixam 
d'insectes, com espurnes, brunzia per la tanca, 
i em feia pes~igolles al-front l'espès herbam. 

Eren les verdes tiges profunda columnada; 
filtrava, ran de terra, l'esguard per allà endins; 
dansaven les corol'les de fulla acarminada, 
com baiaderes entre pilars esmaragdins. 

Llavores un misteri per mi se va descloure, 
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torbant la fonda calma del cor adolescent : 
entrà una joveneta amb els cabells a lloure, _ 
que un raig de sol feria com nimbe re_splendent. 

Amagatall cercava per treure's una pua
del cos; a totes bandes girà l'ull inquiet; 
s'alçà la falda roja, mostrà la cama nua 
que més amunt tenia una blancor de llet. 

Mon cor, davant la casta nuesa, va suspendre 
son ritme; una calrada bullenta vaig sentir; 
l'esglai que sentiria la bergantella tendra 
que es creia tota sola, si s'adonés de mi! 

I el nin va tornar home ... Quin esperit dins una 
espina de figuera de moro va saltar 
a l'abscondit ivori de l'Eva, tan dejuna 
de dar-me el fruit de l'arbre simbòlic a flairar? 

Mai més l'he retrobada; i veig com-aquell dia, · 
fa quaranta anys, _la nina que no em coneix tampoc, 
i el món d'una edat nova,-inconscient m'0bria, 
incendiant la p·orta sense percebre el foc. -

-
_Amic, teixiu aquesta visió de la infantesa, 
vós que caceu libèl'lules en fa_ pres-ó del rin1, 

· vós que preniu les ales. amb tanta subtilesa 
que no se perd un àtom del matü:~at polsim. 
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Ha arribat un home intensament pàl'lid, 
que la dolça lira punteja per joc; 

· a terra hi vernenGa porta un alè càlid, 
porta un alè jove del país del foc. 

Son nom ens desperta amb la ressonança 
d'un eco de címbal o gall matiner, 
o la punta fina d'un ferre de llança 

que toca un broquer. 

É~ com una pluja que refresca l'arbre 
de la poesia; nou Pigmalió 
que torna a la nimfa d'entranyes de marbre 
moviment i vida i palpitació. 

Liba 1'a dolcesa més fonda i coral 
que en la flor deixaren distretes abelles; 
quan passa, les roses tornen més vermelles 
i el brolladar canta més solemnial. 
Ell sap trobar perles en l'interior 
de la dissortada serventa del vici; 
ell veu passar l'ombra de la temptació 
pel front de la verge que porta cilici, 
com veu en el claustre els sants i la torre 
mirant-se en el místic estany adormit, 
on l'ànec, que encalça la femella, esborra 
la imatge serena dels sants de granit. 
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Cavalca en el ritme com un Don Quixot; 
de l'antiga musa millora la dot; 
pel cel de les nues soledats manxegues, 
pol'len de la flora tropical difon; 
i. vessa d'estrofes com àmfores gregues 
escuma de totes les corrents del món. 

·va d'un món a l'altre canviant donatius, 
com un mercader que travessa el pèlag; 
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ens duu grans lluernes, com dia!llants vius, 
i a criar se'n porta pels agres nadius 
cigales sonores del gr~c arxipèlag. · 

Passa com el cóndor de l'altre hemisferi 
que un vent oceànic a Roma transporta 
i, entre les ruïnes, se posa amb misteri 
a covar els ous de l'àguila morta. 
És com un heretge de sang juliana 
que sent en les venes la febre pagana, 

vas de ,transparenta 
lluminositat, 

_on de nou se bada la flor opulenta 
d'un món· apagat. 

N'hi ha qui el condemne·n, i llur veredicte 
aquella terrible sentència recorda, 
dels ephors d'Esparta, punint el delicte 
d'afegir a la lira la sèptima corda. 

O bell entusiasme dels dies antics, 
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o divina flama! si en el fons és una, 
què hi fa que e$ bifurqui, alçant a quiscuna 
de les dues bandes clamors enemics ? 
Què hi fa si és frisança de l'avenç o culte 

de la tradició? 
Avui se renova l'antiga passió : 
benhaja el poeta que encén el tumulte ! 

Ara, aquí veu l'ona 
que bat els esculls; 

si la gent, quan passa, el mira an els ulls, 
jo sé lo que pensa i lo que ambiciona. 
L'illa on reposa del pelegrinatge 
ja el coneix per mestre de la poesia, 
i espera la glòria de fruir sa imatge 
dintre del mirall de sa fantasia. 

AGAR 

I 

A l'hora de comiat del patriarca, 
fent-li tribut eí generós monarca 
d'argent i or:_ i esclaus i bestiar, 
també li va donar, com joia_ viva, 
la rara formosor d'una captiva 

que havia nom Agar. 
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Amb u Us humits de plor, 
sen.tint-se orfa dins la caravana 
pels camins del desert, l'egipciana 
abandonava son reialme d'or. 
Mudar de servitud no li dolia, 
mes enyorava el lloc de sa naixença; 
i seguint Abraham, cap al mig dia, 

per là planura immensa, 
flotaven en sos ulls les visions 
de l'Egipte i sos déus, ·i les voreres 
del riu, i els monuments i les palmeres 
i els rites de la cort dels Faraons. 

li 

Llavors el patriarca edificà 
un altar solitari 

entre Be tel i Ahí, per invocar-hi 
el nom de] ehovà. 

Alçà les mans al cel, i, humiliada, 
caigué la .·multitud en tremolor, 
sentint baixar, com una gran ventada, 

l'esperit del Senyor. · 
. I s'esvaí la boira llagrimosa 

de l'enyorança en l'ànima· d'Agar, 
i com una centella hi va esclatar 

la llum miraculosa ... 
I d'aquell jorn ençà la bella esclava 
ja no girava, no,. sos ulls enrera, 
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i allà on ses tendes Abraham plantava, 
allà sa pàtria era. 

III 

Agar, la rosa púdica del Nil, 
qui no s'adona dels perfums que exhala, 
i, si passa el vident, els ulls acala 

amb reverència humil, 
res en sabia de l'amor; junyida 
a sos devers amb piadós lligam, 
com l'abella feinera d'un eixam 
que porta al rusc la mel que ha recollida, 
li era grat oferir ànima i vida 
al servei de·la casa d'Abraham. 
Sols que de sa labor la casta ofrena 
acollís el prohom de tard en tard, 
deixant caure sobre ella la serena 

dolçor de son esguard; 
sols que, per acceptar-li com a bona 
la feina de ses mans, pogués haver 
la gràcia d'un s0mrís de la madona, 
ja li bastava per a viure a pler. 

IV 

Una nit, del treball de la jornada 
reyosa, dolçament afatigada, 
al portal d'orient de la vivenda, 
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fruint la quietud de la vesprada 
en el silenci de la vasta hisenda. 
Li plau l'encantament i la divina 
benignitat que ve de les estrelles, 
i l'aspra olor que duu la ventolina, 
i la cançó dels grills i les esquelles 

del bestiar sens nombre. 
Al llindar de la porta on ella seu, 
s'acosta una figura com una ombra, 
sense que en el trespol ressoni el peu. 

És la madona Sara, qui batalla 
amb l'amargura d'un secret afront, 
i el pensament que son espòs li calla 
l'ha llegit en la rua del seu front. 
] a que el voler del cel no li és propici 
perquè ella doni el fruit anu~ciat, 
s'estreny el cor amb ferma voluntat, 
i va resoltament al sacrifici. 

- Agar, alça't - li diu - . Per escoltar-la 
s'alça la jove, palpitant i muda, 
l'astorament als ulls. Sara li parla 
amb veu fins allavors inco·neguda. 

-Un jorn digué el Senyor a mon marit: 
« - Deixa ta llar i la paterna herència : 

ton nom serà engrandit, 
i multiplicaré ta descendència, 
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i en tu beneiré les nacions. 
Compta, si pots, els astres de la nit: 
així seran tes generacions ... » 

Però passen els jorns, l'hivern s'acosta, 
i en mes entranyes la llavor no brosta; 
pet ço de mes esclaves he escollida, 
com un calze fecund, ta jovenesa, 
perquè en tu, si Déu vol, sia acomplida 

~a celestial promesa.-

Diu; i, amb un geste de sacerdotesa, 
pren Agar suaument per la mà balba, 
i al tàlem de Abraham l'acondueix. 
I la jove, sens esma, s'estremeix 

com una fulla d'àlber. 

APEL·LES MESTRES · 

ALPESTRE 

Dalt de la Jungfrau, 
vora del cel blau, 
tindràs un palau 
en cada nevera. 
Quan de tard en ta rd 
i avivant l'esguard, 
passarà l'isard, 
sortiré a cacera. 
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A p e l :t e s Me s t re s 

Tindràs un mirall, 
en el blanc cristall 
qne muntanya avall 
estén la gelada; 
i un concert gegant 
formarà amb son cant 
l'eço palpitant 
de la fondalada. 
Tindràs un tresor 
d' edelwez's en flor; 
les estrelles d'or 
tindràs per llanternes ... 
Vina a la Jungfrau, 
vora del cel blau -
a gaudir en pau· 
de les neus eternes. 

JOAQUI:NI RUYRA 

ESTÈTON 

No diu res a la carn sa angelical nuesa. 
Hi ha en sos ulls d'atzur llunyàries d'infinit. 
De dia té son cos d'albor i esplendidesa, 
traspuen sos cabells la fosca de la nit. 
I amb son airós volar, que encanla l'esperit, 
mou totes les remors de la naturalesa. 
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Com en un gran mirall, sa divinal figura 
se pinta dins el si gegant de l'univers. 
És a la terra, al cel, al mar. .. Arreu fulgura 
i un goig de paradís infon a tots els sers. 

És l'únic àngel bo que, collida la poma, 
no ens és restat ocult per l'ombra de la mort. 
Adhuc a la dolor don regalada aroma 
que fa cantar el trist amb inspirat transport. 

72 ELS CORS 

Ep. dubte no ho poseu, senyora mia : 
cada cor és un món amb paisatges. 
Cors he vistos on mai l'amor hi nia, 
són mons d'eternes neus, sens flors ni herbatges. 

N'he vistos que són mons de fantasia: 
molts palaus fets de boira, molts miratges ... 
No volgueu pas tenir-hi veïnatges, 
vós que sou veritat i poesia .. 

El meu, senyora, és un verger de lliris 
esllanguits, pàl'lids, tendres, tremolosos, 
de rosada de llàgrimes remulls. 

D'enyorances de llum entre martiris 
s'alcen dins l'ombra i, pel desig desclosos, 
esperen la claror dels vostres ulls. 
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JOAN MARAGALL 

EXCELS! OR 

Vigila, esperit, vigila, 
no perdis mai el teu nord, 
no et deixis dü a la tranquil'la 
aigua mansa de cap port. 

Gira, gira els ulls enlaire, 
no miris les platges ruins, 
dóna el front an el gran aire, 
sempre, sempre mar endins. 

Sempre arn b les veles sospeses 
del cel al mar transparent, 
sempre entorn aigües esteses 
que es moguin eternament. 

Fuig-ne de -la terra immoble, 
fuig -dels horitzons mesquins : 
sempre al mar, al gran mar noble; 

- semp~e, sempre n1ar endins_. 

_Fora terres, fora -:platja, 
- o·blida't de tot regrés : 

no s'acaba el teu viatge, 
no s'acabarà mai més. 
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74 ELL PARL A 

-Anit eixí de casa teva, aünia, 
tot neguitós i malcontent de mi. 
Que coses que ~t vaig dir, que no volia! 
Que coses vaig callar, volent-les dir! 
Al matí el malestar encara em durava. 
Era un matí emplujat com pel febrer. 
Déu meu, aquest hivern, que mai s'acaba! 
I aquessa primavera, que no ve! 
He trobat els passeigs arreu fangosos 
sadollats per la pluja de la nit; 
els brots tendres brilla ven temorosos 
al bell damunt del fosc brancatge humit; 
.i tot d'una, volant a la ventura 
com lleu companya de mon greu afany, 
he vist creuar l'espai balba, insegura, 
la primera oreneta d'aquest any. 
Jo l'he vista arribar, vola que vola, 
fins al balcó del blanc palau discret, 
i allí aturar-se, arrupideta i sola, 
guaitant poruga i tremolant de fred : 
guaitant poruga les desertes planes 
del cel desemboirant-se lentament, 
enyorant-hi el volar de ses germanes 
que ha deixat endarrera incautament. 
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Ella 

També ha vingut - pobre ocellet, 
tot arraulit, 

a mon balcó- cercant redós. 
. Mes jo li he dit : 

-No temis ja- lo que és passat, 
aixeca el vol : 

el cel és blau - els àrbres verds, 
i brilla el sol. 

Així mateix- dic a l'amat: · 
oblida ahir : 

digues-me avui- amb cor lleuger 
lo que em vols dir. 

Ell 

Com asserenes mon neguit ·! 
com fuig mon dol ! 

Ets el cel blau, - et.s l'arbre verd, 
ets el n1eu sol ! 

75 EN LA M O R 'T D 1 UN ] O VE 
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Te'n vas ana amb aquell po~ent dolcíssim ... 
Caigueres, lluitadò, al marxar a la lluita. 
Somreies a la força dels teus muscles 
i glaties per guerres i corones, 
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i tot de cop t'has esllanguit per terra 
amb els ulls admirats ... 

Ai, la Mort! i que n'ets d'embellidora ! 
Aquell teu primer vel, quan el llançares 
damunt de l'hèroe en flor, tots somriguérem 
sota els plors estroncats, que una serena 
va comença a regna en el pit i el rostre 
del moribund. L'alè anava i venia 
suaument emperesit, fins que esperàrem ... 
I no tornà ... Llavores esclataven 
més alts els-~plors al Cel. .. Ell ja no hi era ... 

Pró a fora, al camp, era un ponent dolcíssim. 

VISTES AL MAR 

I 

Vora la-mar eternament inquieta 
-floreix immòbil la pomera blanca 
i el presseguer vermell, que riu i brilla 
prop-la mar in9uie!a ag_uietadoni~ 

rr 

De-gué sê un di~ aJ.x-í qu-~ el bon Jesús 
· caminà sQbre el mar -:~ el celi l'aigua: 
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serien, co1n avui, llisos i blaus·... 1 
I la visió nà ràpida a l'encontre 
dels encantats deixebles en la barca. 

78 III 

El cel ben serè torna el mar més blau, 
d'un blau que enamora al migdia clar : 
entre els pins me'l miro... Dues coses hi ha 
que el mirar-les juntes me fa el cor més gran : 
la verdor dels pins, la blavor del mar. 

79 

80 

IV 

El vent se desferma 
i tot el mar canta. 

Mar brava, mar verda, mar escumejanta ! 
L'onada s'adreça, 
callant s'ageganta, 
l'escuma enlluerna, 
el sol l'abrillanta, 
l'onada s'esberla 
i cau ressonanta. 

~ar brava, mar verd~, mar escumejanta ! 

v 

,Una a una, com verges a la_ dansa, 
entren lliscant les barques en el mar; -
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s'obre la vela com una ala al sol, 
i per camins que només elles veuen 

s'allunyen mar endintre ... 
O cel blau! O mar blau, platja deserta, 
groga de sol ! D'a prop el mar te canta 
mentre tu esperes el retorn magnífic, 
a sol ponent, de la primera barca, 
que sortirà del mar tota olorosa. 

VI 

El .pz' d' Estrach 

Aquest és aquell pi com una catedral 
que vora de la mar s'està secularment 
bevent l'aire i la llum amb copa colossal 
que mai . travessa el sol ni la pot moure el vent. 
Immòbil beu els aires amb una remó igual 
a aquella que en la platja ressona eternalment, 
i llença una gran ombra en l'hora migdial 
posant fredó i tenebra al cor del dia ardent. 
] o a l'hora de la sesta J;n'hi solc eixoplugar 
de la mortal carícia del sol roent d'estiu, 
i veig arran de terra la calda tremolar 
entorn, i a ·sobre sento milers d'ocells, i enllà 

la mar, que brilla i riu,. 
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82 VII 

· Comença la tardor damunt dels camps. 
Al pas dels caminants, s'alcen grans vols d'ocells 

en l'aire núvol i amb tris~or ... 

83 

Els pàmpols se fan vells : 
sols als pins és eterna la verdor. 

VIII 

·Mar d'acer de cap al tard, 
delícia de la mirada: 
bé em fineixes la jornada~bella i plena. 

Déu del mar: 
grans mercès de la jornada 

tan serena! · 

84 EN UN A CASA NOVA 

Alçant aquestes parets heu pres entre sos caires 
lo que era abans de tots: l'espaï, l'ambient, la llum; 
mai més lliure un ocell travessarà aquests aires 
ni una llar errabunda hi aixecarà el seu fum . 

... ~ 

Ja és teu, amo, això. SÚl! I per molts anys l'esposa 
hi regni coronada del riure d'un infant, 
i es tanqui aquesta porta deixant la pau inclosa, 
i s'obri com uns braços als tristos que hi vindran· 

r 
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I vosaltres, fillada, teniu ja un niu ben vostre. 
Si aneu pel món un dia, sabreu lo que això val : 
recordareu el batre la pluja en aquest sostre 
i com és dolÇa l'ombra del porxo paternal. 

85 LA VACA CEGA 

Topant de cap en una i altra soca, 
avançant d'esma pel camí de l'aigua, 
se'n ve la vaca tota sola. És cega. 
D'un cop de roc llançat amb massa traça, 
el vailet va desfer-li un ull, i en l'altre 
se li ha posat un tel : la vaca és cega. 
Ve a abeurar-se a la font com ans solia, 
mes no amb el ferm posat d'altres vegades 
ni amb ses companyes, no : ve tota sola. 
Ses germanes, pels cingles, per les -comes, 
pel silenci dels prats i en la ribera, 
fan sonar l'esquellot, mentre pasturen 
l'herba fresca a l'atzar ... Ella cauria. 
Topa de morro en l'esmolada pica 
i recula afrontada; però torna 
i abaixa el cap a l'aigua, i beu calmosa. 
Beu poc, sens gaire set . . esprés aixeca 
al cel, enorme, l'embanyada testa 
amb un gran gesto tràgic;, parpelleja 
sobre les mortes nines, i se'n torna 
orfa de llum sota del sol que crema, 
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vacil·lant pels camins inoblidables, 
brandant llanguidament la llarga cua. 

86 GOIGS A LA VERGE DE NÚRIA 

Verge de la vall de Núria, 
voltada de soletats, 
que immòbil en la foscúria 
i en vostres vestits daurats 
oiu l'eterna cantúria 

' del vent i les tempestats: 
Verge de la vall de Núria, 
a Vós vénen les ciutats. -

Vers Vós avancen incertes 
per les altes quietuds 
i els camins desconeguts 
de les grans serres desertes . 

Troben rius q~e naixent van 
en els regnes dels pastors, 
i ramats esquellejant 
lentament pasturadors. 

Van Rels cims celestials . 
sobre les muntanyes nues ... 
Les conges_tes brillen crues, 
amb blancures immortals. 
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Van per augustes carenes 
on del buit amb els afanys 
troben, abocant-s'hi apenes, 
al fons dè les valls serenes 
les mirades· blavoses dels es-tanys. 

I del vent sota la fúria, 
menyspreador dels sentits, 
amb els sentits desmaiats, 
se'n baixen a la foscúr i::t 
de la vostra vall de Núria 
voltada de soletats. 

Aquí _ens teniu, Verge tosça, 
. vagament cercant redós 
en el èlos misteriós 
de vostra capella fosca. 

Cau la nit per tot arreu ... 
nostre c·or torna's psalteri 
pressentint el sant misteri 
tremÇ>lós de vosúa veu. 

Pe:r què ens mireu, Verge santa, 
· amb aquests ulls tan oberts? 
·Doneu-nos l'esgarrifança 
dels vells miracles complerts! 

Cf1.stigueu nostre sentit 
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amb tant d'oblidades febres ! 
Deu ànima a les tenebres! 
Deu-nos la fe de la Nit! ... 

Que demà, quan surti el sol, 
· tornarem a pren.dre el vol 
pér les serres encantades, 
i els camins de les cascades 
seguirem de .sol a sol ... 

Les cascades, que s'estan 
' allà lluny canta que canta 

tot trenant i destrenant 
llur blancura ressonanta 
sobre el negre mur gegant. 

Copsats per negres alçàries, 
eixordats de la remor, 
anirem avall com l'aigua 
per les goles solitàries 
plenes d'abims i frescor. 

Quan a l'última portella 
tot el cel s'eixamplarà, 
amb alegria novella 
veurem la plana més bella 
i la verdor què s'hi fa. 

19$ 
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A l'hivern, quan neva i plou 
j ·la ciutat se remou 
brillant d'insomnis i fúria, 
nostres ulls enlluernats 
veuran·, allà' en la foscúria, 
la immòbil Verge de Núria 
voltada de soletats. 

GLOSSA 

En la gran serenor del cel d'hivern 
he mirat les muntanyes com brillaven 
i se m'ha aparegut el trobador 
que enllà del temps, cantava : 

-« Aquelles muntanyes - que tan altes són, 
me priven de veure - mos amors on són. » 

Així feia sona el~ vènts d'Oloró 
el trobador de cara a les muntanyes, 
enyorant a la flor del Pireneu 
que enllà dels monts llançava sa fragància. 
Ella se deia Agnès i era princesa 
de la cort i el -reialme de Navarra, 
i era tant de mena graciosa 
que entorn tothom li fè mitja ria11a; 
alta i serena com un gra_n infant; 
i tenia la cara acolorada. 
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Així la veié un dia el trobador 
en la cort del seu-pare, que dansava, 
i així se li acostava per parlar, 
plena encara del ritme de la dansa : 
-M'han dit que éreu trobador,
feia amb veu acaricianta, -
i a mi em plauen les cançons. -
I amb els ulls n'hi demanava. -
Ell, sens esma de di un mot, 
la mirava, la mirava ... 
fins que ella no pogué més 
i li somrigué a la cara. 
Ara ell veia aquell somrís 
brilla a dalt de les muntanyes, 
i perxò cantava aixís, 
com si tornés la paraula : 

« Aquelles muntanyes - que tan altes són, -· 
me priven de veure - mos amo~s on són. » 

-Quanta terra de tu a mi! 
Quanta neu entre nosaltres ! 
Mes la veu jo llenço als cims : 
trameteu -li, neus mes altes ! -

«Si sabia -de veure-la ....:. i de Út enc~ntrar, 
passaria l'aigueta- sens por d'em negar. » 

-Si-tots dos fóssem infants, 
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jugaríem a esposalles : 
jo seria el rei .d'aquí, 
reina tu de l'altra banda. 
] o t'aniria a cercar, 
tindríem un gran reialme, 
el reialme pirenenc 
coronat de neus molt blanques, 
planes verdes a l'entorn 
i un mar blau a cada banda: 
Els vassalls foren pastors, 
mariners i gent de plana, 
rei i poble i cort tot u 
al volt de les teves gràcies. 
Hi anirien acudint 
cadascú a·mb la seva tasca : 
els pastors amb els ramats 
davallant de les muntanyes; 
els mariners arn b. els rems 
i l'olor d'aigua salada; 
els pagesos amb els bous 
de 1a rella ressonanta; 
tots assedegats d'amor : 
nosaltres seríem. l'aigua. 
Aquell art noble del éant 
en paraules ben trobades, 
jo ensenyaria als fadrins, 
tu a les donzelles la dansa, 
i s'entornarien tots 
amb la cara enriallada : 



Joan .Marag-all. 197 

a la mar els mariners, 
els pastors a les muntanyes, 
els pagesos als conreus ... 
i tu i jo l'un ane l'altre. 
I el reialme pirenenc 
fóra la flor dels reialmes ... 
Ai, visió, no fossis lluny ! 
Ai, Agnés, bé ets enyorada! 
Ai, neus, que blanques que sou ! 
Ai, muntanyes, que sou altes! - · 

« Aquelles muntanyes - que s'abaixaran , 
i les amoretes - que pareixeran. » 

-Jo no sé com, P.ró un vent de profecia 
corre sobre eixós monts d'ací i d'allà; 
jo no sé quan, pro vindrà un dia 
que el PireW regnarà ! 
Vosaltres els del mar cap a Baiona, 
vosaltres els de Pau i d'Argelès, 
vosaltres d~ Tolosa i de Narbona 
i los del bell parlar provençalès; · 
i tu, Aragó més alt, i tu, Navarra, 
o catalans que a l'altre .mar soq jut?-ts, 
alcelf els ulls al rnur que ara ens separa : 
s'acosta ei dia que .serem tot uns ... 

« Aquelles muntanyes - que s'abaixaran 
. i les amoretes- que pareixeran. » 

-
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Pareixerà l'Amor- damunt la cordillera , 
sos raigs resplendiran en la blayor~ 

i la que fou barrera 
serà el trone reial de la unió. 
Nostra parla suau, que s'acolora 
als mils reflexs de nostres valls semblants, 
d'uns amb altres és prou entenedora : 
tots ens obrim els braços--quan ens diem germans. 
Tots davallem de la mateixa alçada, 
tots bevem l'aigua de les mateixes neus, 
nostres cançons tenen igual tonada, 
i nostres crits desperten -idèntics tornaveus. 
De mar a mar només hi ha uns Pireneus. 
Jo hi tinc l'amor i és eli ef qui m'inspira ... 
Donzelles i fadrins ja m'entendran : 
un jorn cremà el Pirene - en fabulosa pira, 
i si ara un cor amant - és la nova guspira, 
d'un nou incendi els cims s'abrandaran! 

« Aq~elles muntanyes - que tan altes són, 
me priven de veure - mos amors on són. » 

88 LES MUNTANYES 

-
A l'nora que el sol se pon~, 

bevent al raig dé la font, · 
he assaborit els secrets 
de la terra misteriosa. 
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Part de dins de la canal 
he vist l'aigua virginal 
venir del fosc naixement 
a regalar-me la boca, 

i m'entrava pit endins ... 
I amb els seus clars regalims 
penetrava-m'hi ensems 
una saviesa dolça. 

Quan m'he adreçat i he mirat, 
la muntanya, el bosc i el prat 
me semblaven altrament : 
tot semblava una altra cosa. 

Al damunt del bell morir 
començava a resplendir 
pels celatges carminencs 
el blanc quart de lluna nova. 

Tot semblava un món en flor 
i l'ànima n'era jo. 

Jo l'ànima flairosa de la prad~ 
que es delita en florir i en ser dallada. 

Jo l'ànima pacifica del ramat 
~squellejant pel bac mig amagat, 

i99 
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Jo l'ànima del bosc que fa remor 
com el mar, que és tan lluny en l'horitzó. 

I l'ànima del saule jo era encara 
que dóna a tota font son ombra clara. 

Jo de la timba l'ànima profonda 
on la boira s'aixeca i es deixonda. 

I l'ànima inquieta del torrent 
que crida en la cascadà resplendent. 

Jo era l'ànima blava de l'estany 
que aguaita el viatger amb ull estrany. 

Jo l'ànima del · vent que tot ho mou 
i la humil de la flor quan se desclou. 

Jo era l'altitud de la carena ... 

Els nú v.ols m'estimaven llargament, 
i al llarg amor de l'ennuvolament 
congriava's rrion ànima serena. 

Sentia la delícia de les fonts 
nàixer en son si, regal de les congestes; 
i en l'ampla quietud dels horitzons 
hi sentia el repòs. de les tempe:;tes. 
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I quan el cel s'obria al ·meu· entorn 
i reia el sol en ma verdosa plana, 
les gents, al lluny, restaven tot el jorn 
contemplant ma bellesa sobirana. 

Però jo, tota plena de l'anhel 
agitador del mar i les_ muntanyes, 
fortament m'adreçava per du al cel 
tot'lo de mos costats i mes entranyes. 

A l'hora que el sol se pon, · 
bevent al raig de la font, 
he assaborit els secrets 
de la terra misteriosa. 

LA CASCADA DE LUTOUR 

Veus, endins la selva obscura·, 
una tofa de blanéura 
hellúgant-se entre els avets? 
Ella és que va atançant-se, 
ella és, que ve posant-se 
sos penjolls i collarets. 
Mira-la com ja .s'avança. 
No la veus que ve; que dansa 
tot~ nua, tota blan~a, 

201 
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tota sola entre els avets? 
Ja és .. aquí; i s'adreça al ~aire 
de penyal i es llança al fons : 
la corona li va enlaire, 
collarets de caire en caire 
desgranant-se a rodolons. 
I ella canta i salta i grua 
per damunt la roca crua, 
tota blanca, tota nua, 
tota escuma avall al fons. 
] a és al fons i estira els braços, 
i després obre. els ulls verds. 
Mira al cel. 

Salta, filla; canta, cartta. 
Tu no saps ni sabràs mai, 
com t'assembles, o cascada! 
a una :flor ben esclatada, 
a una nit molt estelada, 
a una dona molt amada 
i a} meu cor en son esplai. 

HAIDÉ 

Ella di-gué son nom : llavors la vella 
que li era a la vora va dir: -Per quin sant és? 
I respon~gué l'amiga amb e~s ulls riallers : 
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- Aivò rai, tant-se val, la santa és ella. - _ 

Ella és la santa d'ella perquè és bella 
i Déu li ha fet la gràcia de llançar llum entorn; 
ella és el sol del seu propi jorn 
i de sa nit l'estrella. · 
I té la gràcia al cos tan abundanta, 
que en ella naix i mor tot lo que fa : 
ella és el cant, si canta, 
ella és la dansa si lLplau dansar. 
I com que del dansar n'és tan amiga, 
el meu seny la veu sempre que graciosament 
ondula el seu bell cos sense fatiga 
com creat en l'encís del moviment. 
Els meus ulls van seguint-la- mentre dansa 
obedients al pas del seu cos bell, 
i si reposa, tot me meravell 
com si es trenqués la llei de sa criança. 
Mes llavors en la llÚm del seu mirar 
i de ses galtes fortament rosades, 
i en l'onada del pit a l'alenar 
i e( repòs de ses formes tan amades, 
retrob el ritme que_creguí perdut 
i mon esprit per sempre s'hi reposa 
com en una absoluta beatituçl. 

91 Ella de sa hermosura és .generosa 
i me'n féu tof el dó que jo en volia. 
M'ha donat sa p~-rau-la gtadosa_-
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alenanta d'aprop, que m'invadia. 
I les m1rades dintre les mirades, 
el pit tot somogut, la galta ardenta, 
parlà vern amb les boques inflamades 
de qualsevulga cosa indiferenta. 
La paraula sols era la-musica 
del gran voler que el pit ens agitava : 
jo resseguint sa cara ¡ tan bonica I 
.ella en mos ulls veient com m'inundava. 
I talment la inundà l'ànima meva, 
de .sa bellesa la potenta onada, 
que en .alçar-me ubriac de vora seva 
i trobar-me privat de sa presència, 
ja no trobí en son lloc ma consciència 
enduta per la forta rierada. 

Represa d'Haidé 

L'amic me deia: -En aquest'a hora dolça
(era un diumenge al · caure de la tarda)-
és quan se'm torna més potenta i viva 
la memòria que servo d'aquella altra. · 
Torna a invadir-me aquell amor d'un dia 
com si tingués davant la que el causava: 
la t9rno a veure am:q aquell gest. tan propri, 
la boca, els ulls movent-se-] i en la cara·,. · 
i aquell mateix vestit que duia a sobre,. 
i el lligat dels cabells, i tot lo altre. 
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Torno a sentir sa veu i lo que em deia, 
tornen a mi els seus mots i l'àlenada, 
i torno a defallir com defallia 
sota l'encís de sa presència ràpida. 
Per què, per què me fou tan tost: represa 
un cop m'havia ja sigut donada 
i jo poguí conèixer-la per meva 
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com cap me fou ni m'ho serà cap altra ? 
«-Quantes,-diràs-al món, que mai has vist, 
perdudes per ton cor· sense racança ! » 

Pro aquesta l'he tinguda dintre els ulls · 
i una eterna enyorança m'hi ha deixada. 
Quan veig una aigua que reflecta el cel 
tan clarament, h a verdor dels marges, 
penso en son rostre, on tot lo món hi és 

. -"' 
tan transparent que se'n pot veure l'àni.ma. 
Tiro una pedra a l'aigua davant meu 
que tota es torba i tremolant s'eixampla : 
així son rostre, al caure-hi mon esguard, 
en un pasme de goig se dilatava. 
Si miro un arbre, commogut pel vent, 
parpellejant en la blavor dels aires, 
penso en sos ulls, parpellejant així 
quan volia i dolia ans de par1ar"me. 

'· . 
Ara sóc com Ja dida d'un infant 
que tot just li han tret i en té enyorança, X 
i diu si no li deixarien veure ' J 
ben d'amaga.t, que no dirà paraula. 
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Juga l'infant amb la finestra oberta, 
corre d'ací Ld'allà dintre la cambra, 
fent a tots la mateixa rialleta · 
que tant solia fê a la qui el criava; 
i allà a la reixa hi ha una cara trèmola 
que contra els ferr~;'plora i riu i calla 
tot menjant-se amb la vista la criatura, 
d'aquell antic amor tan descuidada! 
Així mon esperit està a tota hora 
contemplant en l'absència la manyaga 
que em· té tan lluny del pensament i es gira 
a tothom amb aquella bona cara. 
Jo la veig que s'aixeca i que s'inclina, 
i que va i ve de l'un indret a l'altre, 
i es p.osa a~ llit, i dorm, i es desensonya, 
i està sempre de mi tan oblidada I 
Mes mon sentit està en contínua vetlla 
d'aquell record qüe dintre meu restava, 
i aquelles gràcies, en son rostre juntes, 
cerco disperses per tants rostres d'altres ! 

93 Com una flor, sempre més, 
el teu amor, en ma vida 
hi ha deixat l}na fragància 
que ja no en serà esvaïda . 

. Com una flor, sempre més, 
el teu amor en .ma vida. 
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Ves qui t'ho havia d¿ dir, 
cara fresca i colorada, 
per un breu instant d'amor 
tota ma vida enfiairada ! 
Ves qui t'ho havia de dir, 
cara fresca i colorada. 

Jo porto el teu pensament 
' cmn al front una corona 

que m'ombreja bellament : 
ningú sap l'encantament 
pro tot lo món se n'adona. 
Jo porto el teu pensament 
com al front una corona. 

Hauré de fê un gran sospir 
per emportar-me'n les aures 
d'aquest cel a dins del pit. 
Ai, sol que els cabells li daures! _ 
Hauré de fê un gran sospir. 

I ara, adéu ... El somni meu 
mai més tornarà a florir._ 
Ara , adéu ... -però no adéu : 
lo millor teu resta en mi. 
Ara ~déu ... però no adéy.. 

207. 
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94 L A F A G E D A. D ' E N ] O R D À 

Saps on és la fageda d'En Jordà? 
.Si vas pels volts d'Olot, amunt del pla ,· 
trobaràs un indret verd i profon 
com mai cap més n'hagis trobat al món: 

,/ un verd com d'aigua endins, profon i clar; 
el verd de la fage a d'En Jordà . 

. El caminant, quan entra en aquest lloc, 
comença a caminar-hi a poc a poc; 
compta els seus passos en la gran quietud : 
s'atura, i no sen.t res, j està perdut. 
Li agafa un dolç oblit de tot lo món 
en el silepci d'aquell lloc profon 
i no pensa en sortir, o hi pensa en va : 
és pres de la fageda d'En Jordà, 
presoner del silenci i la verdor. 
O companyia! O deslliurant presó! 

95 L A N I T D E L A P U R f S S I M A 

Quin cel més blau aquesta nit! 
Sembla que es vegfl'infinit 
L'infinit sense vels, 
més enllà de la lluna i dels estels. 

La lluna i els estels brillen tan clar 
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en el blau infinit de la nit santa, 
que l'ànima s'encanta 
enllà ... 

Aquesta nit és bé una nit divina. 
La Puríssima, del cel 
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va baixant per 'queix blau que ella il'lumina, 
deix~nt més resplendors en cada estel. 

96 

Per la nit de desembre ella davalla, 
i l'aire s'atempera i el món calla: 
davalla silenciosa ... 
Ai, quina nit més clara i més formosa ! 

CANT ES.PIRITUAL 

Si el món ja és tan formós, Senyor, si es mira 
amb la pau vostra a dintre de l'ull nostre, 
què més ens podeu da en una ~ltra vida? 

Perxò estic tan gelós dels ulls i el rostre 
i el cos que m'heu donat, Senyor, i el cor 
que s'hi mou sempre ... i temo tant la mort ! 

Amb quins altres sentits me'l fareu veure 
aquest cel blau damunt de les muntanyes, 
i el mar immens i el sol que per tot brilla ? 
Deu-me en aquests sentits l'eterna pau 
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i no voldré més cel que aquest cel blau. 
Aquell que a cap moment li digué « Atura't » 

sinó al mateix que li dugué la mort, 
jo no l'entenc, Senyor; jo, que voldria 
aturar tants moments de cada dia 
per fê'ls eterns a dintre del meu cor ! ... 
O és que aquest « fê etern » és ja la mort? 
Mes llavores, la vida què seria? 
¿Fóra només l'ombra del temps que passa, 
i la il'lusió del lluny i de l'aprop, 
i el compte de lo molt i el poc i el massa, 
enganyador, perquè ja tot ho és tot? 

Tant se val! Aquest món, sia com sia, 
tan divers, tan extens, tan temporal; 
aquesta terra, amb tot lo que s'hi cria , 
és ma pàtria, Senyor : i, no podria 
ésser també una pàtria celestial ? 
Home só i és humana ma mesura 
per tot quant puga creure i esperar : 
si ma fe i ma esperança aquí s'atura, 
me'n fareu una culpa més enllà? 
Més enllà veig el cel i les estrelles, 
i encara allí voldria esser-hi hom : 
si heu fet les coses a mos ulls tan belles, 
si heu fet mos ulls i mos sentits per elles, 
per què acluca'ls cercant un altre com? 
Si per mi com aquest no n'hi haurà cap! 
Ja ho sé que sou, Senyor; pró on sou, qui ho sap? 
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Tot lo que veig se vos assembla en mi ... 
Deixeu-me creure, doncs, que sou aquí. 
I quan vinga aquella hora de temença 
en què s'acluquin aquests ulls humans, 
obriu-me'n, Senyor, uns altres de més grans 
per contemplar la vostra faç immensa. 
Sia'm la mort una major naixença ! 

97 

MIQUEL DELS SANTS OLIVER 

M -OZART 

Angèlica, suau, aconhortada, 
plora la Musa que a somniar convida; 
qrteixes blanes de tórtora ferida 
gemega la viola acompassada. 

D'amors anacreòntics la volada 
vincla les flors en els jardins d'Armida; 
dins alabastres cau la font de vida 
i plora entre els llorers flauta encantada. 

Pels caminals, en dansa caÇI.enciosa, 
l'esbart s'allunya de les Nou Donzelles 
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que l'ombra cerquen de desmais i acàcies ... 

Així en Ja mort d'una art meravellosa 
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la llum rebies de naixents estrelles 
i el bes darrer de les darreres Gràcies. 

~ ELS REFUGIATS DE 1810 

De la Marqueseta que ha vingut d'Espanya, 
pensativa i gràcil, entre els fugitius, 
la cintura es vincla tal com una canya 

vora els regadius. 

A la bella Cfntt:a canten, melancòlics, 
uns pastors del Betis, fidels al vell art; 
mes ja no li plauen els jardins bucòlics 

a la Fragonard. 

Sona en ses paraules una gràcia nova, 
la veu se li entela d'estranyes llangors; 
d'uns temps que s'acosten la dolçura prova 

i les amargors. 

De l'antiga Arcàdia fuig la pastorel·Ia 
vers edats futures de pressentiment, 
fermades les brides del capell Pamela, 

la túnica al vent. 

Sobre les espatlles se tira una xarpa 
que, en cercles graciosos, l'oratge remou. 
Llegeix a Richardson i sap pol~ar l'arpa 

com Clarissa Harlowe. 
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Sap cantar a la lluna, ·Com la· vaporosa 
Desdèmona a l'ombra d'un salze .morent, 
aires de Paisiello i de Cimarosa, 

d'amable caient. 

Sap els infortunis d'Oscar i Malvina; 
de Yung l'extasien les Nt'ts d'alta horror; 
i estrafà el desvari musical de N'in a, 

' la folla d'amor. · 

D'un mal que comença l'esperit exhala, 
d'un segle decrèpit sent rompre el desglaç; 
i plora, nocturna, d'el plorar d'Atala 

i el pobre Chactàs l 

99 LES CASES SENYORIALS ( PALMA ) 

Entrades, famoses 
entrades gegants, 
totes harmonioses, 
totes ressonants, 
totes habitades d'ecos vigilants; 

arcades i voltes de l'antiga casa 
plenes de foscor, 
plenes d'emoció, 
posades en guisa de decoració 
per una comèdia de capa i espasa; 
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vistosa cisterna 
de ferre florit, _ 
polsosa llanterna, 
pinya multifòlia 
de ferre bogit, 
com una lluerna 
dins una magnòlia 
brillant en la nit, 
que d'unes virreines i unes mariscales 
veieres les gales 
dos segles abans, 
venint de les festes, tornant de la rua, 
saltant de l'esvelta cadira de mans; 

llarga columnata, 
bella escalinata, 
gentils galeries 
del Renaixement; 
gràcils teories 
d'amors i poncelles; 
passamaneries, 
calat transparent 
de branques i fulles i flors i rodelles; 

patis de misteri plens d'amagatalls, 
ombres que recorden vespres de difunts, 
argolles dispostes per fermar cavalls 
i reixes que parlen d'unes fellonies 
i unes banderies, 
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i de Canamunts 
i de Canavalls; 

porta escultura da, 
porta blasonada 
de l'estudi antic, 
que ara et veig tancada 
per fat inimic : 

'que fores refugi d'uns vells humanistes·, 
i d'uns vells juristes, 
i d'uns vells teòlegs i enciclopedistes; 

palaus mallorquins, 
imponents i grans, 
casi venecians, 
casi florentins, 
i entre llevantins 
i calderonians ... 

Jo us veia fervent, 
en la minyonia, 
sentint vagament 
la vostra elegia. 
Ara us cantaria 
una lletania 
d'enamorament : 

per vostres passades 
Beatrius i Onisses; 
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per les ignorades 
flors esfulladisses 
dels vostres jardins, 
mortes de fa estona; 
per les balconades 
totes perfumades 
jo no sé de quins 
trobadors i tràgics perfums de Verona; 
per les balustrades 
totes ennoblides, 
totes amarades 
de rous i serena, 
d'aures exquisides, 
de veus aflautades 
i de lluna plena; 
per l'hora radiant 
de Julieta pura; 
pel cor bategant 
i el cel que fulgura; 
per les grans parpelles 
de passió mig closes; 
pel cantar d'aloses 
i les albes clares i les nits d'estrelles 
i el florir de roses ! 
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JOAQUIM FOLGUERA 

INVOCACIÓ AL VENT 

O vent! 
jo t'amaré isard i esbullador de roses 

, i amable i amoixador de brins, 
o vent! 

esbulla les paraules com les rose 
. i l'esperit amoixa com els brins; 

o vent! 
escarpidor d'arbredes decebudes 
i assot de les gatoses i de l'arç, 

o vent! 
fes trenes de mes joies decebudes 
i assota l'herba dels oblits covards; 

o vent! 
agut corbant la pollancreda densa 
i harmoniós dins els joncars servils, 

o vent! 
ajup l'orgull total que recomença 
i polsa els joncs de mos sentits servils. 





NOTES 

3. Presoner. jordi de Sant jordi, el dia 30 de maig de 
1423, caigué presoner i estava en captiveri de Francesc 
Sforça. (Vegeu Lluís Nicolau d'Olwer , Estudis Universi
taris Catalans. Vol. VII, pp. 163-166). 

44. Poblet. L'any I 835, el monestir de Poblet, on hi 
havia els sepulcres dels nostres reis, fou profanat per una 
turba moguda per la fúria qui promogué a Catalunya les 
guerres civils d'aquell segle. 

51. Rai.ra. ViJ·Ia dels Despuig ._ Antoni Despuig i Da
meto, ascendit al cardenalat per Pius VII l'any 1803, aplegà 
la col·lecció d'escultura antiga que formà el Museu de 
Rai xa. 

60. Al poeta qui em féu present de fruites saboroses. 
josep Carner, autor dels idii·Jis Fruits saborosos. (Nota 
de Costa i Llobera.) 

62. La Serra. 

Copeo, copeo, copeo traidor: 
roseta encarnada, 
si t'he agraviada, 
jo et deman perdó ... 

Com segueix aquesta cançó? jo no ho sé. Fa molts anys 
la sentia cantar amb la tonada del copeo, ball popular ma-
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llorquí, a una vella minyona de casa, fent saltar sobre els 
genolls una germana meva, entre esclats . de tendresa efu~ 

siva i joganera. No en tenc altra notícia. Calia una glossa 
pagesa qualsevol. com a nota inicial de LR Serra i vaig es
collir aquesta, ungida amb el record de ma germana, que 
morf molt nina, i d'aquella teta de pell bruna i d'aspecte 
selvàtic, entranyablement amorosida per l'infantó que agom
bolava. (Nota de joan Alcover). 
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