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POSSEIDO

l

LA COSTA

BRAVA

~nb Tetis, que l'encanta i l'enamora
Posseid6 es marida.
Per la llar
els dos va obrint penyals amb sa fitora
de l'una a l'altra riba de la mar.

erxò hi ha aquest Pinell cobert de glòria
b el balc6 més bell, per contemplar
ent-tres recons com fan amb llum, la història
e tots els verds i tots els blaus que hi ha.
Perxò hi ha a Cala Estreta aquesta sorra
i aquesta penya al Crit.
Perxò teniu
aquest posat etern que el Temps no esborra
Llafranc, Cala Pedrosa i Tamariu.
Perxò hi ha aquest redòç d'Aigua
Xelida,
,
que porta el traç del fer d un altre mon.
'
Perxoo. cent-m i l encants no tenen
mida,
perxò tres-centes cales són com són.
Perxò hi ha aquest miracle d'Aigua Blava
que encomana un elogi permanent.
,
l a Costa Brava
Perxoo. que d'a comes
si el Rei del Mar l'obri amb el séu trident!
Posseidó es marida!
l fan colla
curculles i petxines i cordI
brodant la cinta de la sorra molla
amb el seu dolç i colorit regal.
er la Festa Apol-lò fa una balada
i al recollir-ne el to la mar, s'exten
a marxa nupcial més ben cantada
ue el món hagi sentit, i això que en sent!
La mar s'emprova verds i muda cales.

l cel llúu el blau més blau que hi pugui haver.
El Temps s'atura, el vent plega les ales
tot queda encantat, quiet, serè •••
obre les ones va pujant la Lluna,
per la nit mé~ resplendent de l'any,
ta de plata el llom de cadascuna
~ el mar queda amb la calma d'un estany.
~

RRAND

Nit de noces al mar. Ve la parella
damunt el carro ple de vori i d'or.
Senyors del Mar! però tant ell com ella
aquella nit, quin bategar de corI
Han baixat a una platja solitària.
Seguici de sirenes s'ha aturat
i arran de mar, vola pel cel una ària
que ho deixa tot al punt, tot emmelat •.•
La sorra verge es sent unes petjades.
La mar sospira com no ho fa ningú.
l abans de començar les abraçades:
- Mira quin m6n he preparat per tu,
ell li digué. Després callaren. Baixa
una flaire de pins penyal enllà,
i és més intensa sobre el mar, la faixa
de metall líquid que la Lluna hi fa.
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Per Orient apunta l'alba nova.
La mar ja diu bon dia pels esculls,
i el Sol que enrosa el món dormit, els troba
en. ple sorral humit mirant-se als ulls.

Pel o
refij
cap-s

-Demà et duré, mon cor, a nous estatges
bells com aquest que per l'amor tenim.
l tot aquell que arribi a 'questes platjes
sentirà allò que ara tu i jo sentim,
digué el Senyor del Mar.
Una gavina
segut la marxa dels cavalls marins
volant amb els dos nuvis mar endins.

-Per
hosta
he ro
per 1

Enllà, la costa ja s'ha fet divina.
Perxò se sent, quan de la mar s'és hoste,
aquesta
mica , del misteri seu
,
que l escampa per tota aquesta costa
aquella nit de noces que s'hi feu~
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DE

CAMINANT

Dos xiprers davant la porta
fan la guarda de l'hostal.
Uns pallers a l~era neta
es fan grocs a raigs de sol.
Tres camins pujant alegres
us hi porten de la mà.
Més enllà hi han les muntanyes
que han provat d'arriba al cel.
Un clavell a la finestra
i menta galana al pedri~;
vermell i verd plens de festa
que per l'aire es fan germans.
Pel camí de les muntanyes
ret'ilant una can~ó,
cap-aI-tard truca a la porta
éaminant emmorenit.
-Per la vostra anomenada,
hostalera de l#hostal,
he rodat la terra entera
per truca a vostre portal.
l ella es queda boca-oberta
amb les mans al devantal.
Pels camps humits de la tarda
l'herba tendra para el sol.
-Puix que heu fet la caminada
reposeu a vora el foc.
Us tindré taula parada
i un porró de vidre blau.
La tarda escolta encantada
i es posa a riure que riu.
El sol deixa la muntanya
i la pinta de vermell.
-Mel teniu a la paraula,
hostalera de l'hostal.
per sentir-vos de la vora
he pujat fins aquí dalt.

-Tincs a dins la llar encesa
i un escon per reposar,
caminant de les dents blanques,
si us plau el foc a la llar.
-Altre foc vull al mirar-vos,
ai, mestressa de l'hostal.
L'he cercat la nit i el dia
per muntanyes i caroins.
-Bé en sabeu
pell morena,
Més entreu a
que jo deixo

de dir-ne coses,
caminant •••
dir-ne d'altres
dI a tothom.

La nit entra enjogassada,
la nit jove de febrer.
Ha jugat pel cel enlaire
a apagar i encendre estels.

-Hostalera, les besades,
son dolces com aquest vi,
o son fortes, l'hostalera
com la brasa de la llar •••
-He escoltat aquestes coses,
caminant, m~s d'una nit •••
Me n'he fet un ram de roses
i l'he dut damunt del pit.
-Haureu fet una rialla
per cada rosa del pit.
No penseu que vingui un dia
que l'Amor us faci el ram?
-Es que heu vingut a lligar-lo,
caminant emmorenit,
avui que sóc sola a casa
i no hi ha ningú a l~al?
-He vingut per' quests ulls vostres
i aquest pit i aquest cabell
i les dues galtes fresques
i aquest llavi tan vermell.
-Jo us dóno la llar encesa
i el vi negre del porró •••
Les mirades, no les dóno,
me les prenen, caminant.
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reposar,
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al mirar-vos,
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.a nit i el dia
I i
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El vent, ~ue fa.la crescuda,
meravella s dels estels.
Mare Lluna li diu: - Mira •••
l n'hi mostra el cel ben ple.
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-Ment la vostra anomenada,
/ hostalera de 1 'ho.stal,
que sou, ai, molt més bonica
del que diu que sou tothom.
'Amb la nit per companyia
vaig cercant l'Amor pertot:
pels clavells de les finestres
i pels marges de les fonts;
pels camins de les muntanyes
i per places i carrers;
pel brillar d'una mirada
i el posat d'un llavi roig;
pel so d'una veu oida
sense haver-la sentit mai
que porto aqui recollida •••
i té el so de vostra veu.
l he cantat, ai, l'hostalera
pressentint aquest moment,
he cantat la nit i el dia
perque els cants 'nessin a vos.
Cada vent sap la corranda
d'aque.sta eterna cançó
que canto de porta en porta
dia i ni t, ai, dia i nit ••-.
No en sentiu ja la tonada?
Són les notes del meu cor
que s'esperen a la porta
per parlar-vos poc a poc .••
Si té besos per cadènciea,
l'hostalera de l'hostal;
si les veles de ses rimes
sols les in~len juraments!
Si la saben de memària
les estrelles
i els camins
I
,
,
Si 1 he apresa, ai, I hostalera
perque els cants #nessin a vos .••
Si soc un pobre captaire
i ~s capta d'amor que faig,
no me'n farieu una gràcia
per passar aquest sant cam!?

l ella escolta i ella el mira
amb els ulls tots encantats.

Quan l'a11
ella ve al

A fora,

-Caminant
no em dar

la nit cantava
a cau d'orella dels pins.
••• -Demà 'irem per la muntanya,
demà irem pels caminals
i direm a cada porta
que he trobat la meva amor •••
-M'he esperat tota una vida
per sentI aquesta cançó,
oaminant de les dents blanques
si em poguéssiu veure el cor•••
Si sabéssiu com la sento
més, ai, pobre caminant,
caminant de les dents blanques
jo soc tota per l'hostal.
Per tenir la llar encesa
i pa fresc a dintre el forn,
per tenir taula parada
i un porr6 de vidre blau;
per tenir la casa neta
i fer goig vora el taulell;
per tenir un somriure als llavis
per tothom que ve a l'hostal •••
Més el to de la corranda
que heu encès a dintre el pit,
em farà tota la vida
companyia, dia i nit.
Se'l mira una estona llarga
i li dón la bona nit.
Quan pujava les escales
se sentIen els sospirs.
-Us vetllaré la dormida
mirant el ,foc de la llar.
l demà, quan surti l'alba
'
tornare, a cantar pe l mon.,
••
Quan ha entrat a dins la cambra
prou que prova de dormir.
La Lluna, que les sap totes,
li diu versos al coix! •••

A la 11aIl
fa un gr~
L' Amor, ~
pica de d
•

••

•••

• ••

• ••
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Els amat:
han para'
Ella té
i ell l'

7
~ra

I.

Quan l'alba diu el bon dia,
ella ve amb els ulls vermells •..
-Caminant, si jo us seguia
no em darieu vostre braç?

ltanya,
••

A la llar la bras a morta
fa un gran salt plena de goig.
L'Amor, vestit de lnatl,
pica de mans al defora.

~a
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lues

• ••

,r•••

•

lues

Els amatllers dels camins
han parat les estovalles.

,

lavis
1 .••

i t,

mbra

,

••• ••• ••• ••• •••

•• • ••

Ella té la galta humida
i ell l'agafa per la mà.

NOvOL

BLANC

,

A mig aire d~ la
ja no hi ha: cam!
Caminant que d'a
b~ lamenta haver
Núvol Blanc tan
per les rutes se
S'ha prendat de
i l'Amor la duu
Núvol Blanc fuig
presidint sos pe
estima els núvol
pels camins del
Per mirar-los de
pic altiu li fa
i de tant com se
li digué ren Núvo
Per trobar-la al
compadits del se
besen-li núvols
amb polsim robat
Quan s'acosten t
ella plora pels
pels bells núvo]
als embats dels
-Núvol Blanc- ca
-per què no vol~
Núvol Blanc - c~
per què ens dei'

l ella fuig aire
cap als núvols :
puja i puja més
a cavall del pi(
Ai, els homes, (
i la volen agaf~
Ja l'han vistal
ai, Déu meu, qui
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NtJvOL

BLANC

A mig aire d~ la serra
jd no hi h~ carn! marcat.
Caminant que d'allà passa
bé lamenta haver passat.
Núvol Blanc tan sols s'enfila
per les rutes sense traç.
S'ha prendat de veure els núvols
i l'Amor la duu del braç.
Núvol Blanc fuig de la terra
presidint sos pensaments
estima els núvols que passen
pels camins del cel immens.
Per mirar-los de la vora
pic altiu li fa de banc;
i de tant com se'ls mirava
li diguéren Núvol Blanc.
Per trobar-la al tron sentada
compadits del seu anhel,
besen-li núvols la cara
amb polsim robat al cel.
Quan s'acosten turbonades
ella plora pels penyals
pels bells núvols que es desgacen
als embats dels temporals.
-Núvol Blanc- canten els homes,
-per què no vols a ningú?
Núvol Blanc - canten i plorenper què ens deixes sense tu?
l ella fuig airosa i gràcil
cap als núvols i al penyal,
puja i puja més enlaire
a cavall del pic més alt.
Ai, els homes, que la cerquen
i la volen agafar!
Ja l'han vistal Ja s'hi acosten •••
ai, Déu meu, què passarà?

Quan la ténen a la vora
i sospira cadascun,
baixa un núvol que passava
i la roba cel amunt.

A

-Núvol Blanc- per què no tornes?11 cantaven plens de dol.
sorra fil
egade8 s
_le el mar:
--l~ per tomba
_~

l ella diu de dalt la boira
que és aquell l'Amor qUe vol.

mateix
el seu
fa una
li canti
els ulls ma,
u tranquil. l,

3.

, enorme tom'
. u eternament
heu vist que
"8 prego de de
er ella, que
,:::.orme de les aig

11 .

La vora
ln,
le passava

LA

TOMBA

BLAVA

mt.
, què no tornes?de dol.

¡

. t la boira
lm.or que vol.

reu la sorra fina de la platja!
vegades s , h i marca' el seu peu
bans que el mar li fes d'etern estatge
~ant-li per tomba tot el blau que es veu;
~antes

vui, del
contemplo
La mar li
i el vent

mateix lloc on m'espereva
el seu sepulcre embasardit.
fa una gran corona blava
li canta absoltes cada nit.

Tenia els ulls molt blaus, la pell de seda,
la veu tranquil.la i el cabell molt ros.
Avui l'enorme tomba d'aigua freda
s'ajau eternament entre tots dos.
Si m'heu vist que hi tirava alguna rosa,
jo us prego de deixar-la al mar, si us plau.
Són per ella, que s'ajau sota la llosa
enorme de les aigues del mar.blau.
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HISTORIA D'UN RETORN DE :MAR

De mar endins, la vela oriflamada
pel raig primer del sol que diu bon jorn,
enlluentida amb perles de rosada
la barca fa la via del retorn.
Dret a la proa, a n'el tivant cordatge,
l'esguard d'un brau marí mira endavant.
-Corra, corra, vaixell, cap a la platja
que hi ha l'amada que m'hi està esperant.
Ja surt d'entre la boira que desfila
el roc altiu i coronat de pins
del Cap superb, vell guarda que vigila
les rutes que segueixen els marins.
l enllà, groga de sol, hospitalària,
la platja obra l'abraç quan veu la nau.
Cada onada al rompent entona una ària
de notes de mar verda i de mar blau.
Porten a terra el cant - l'amor els guía-,
d'aquell que en mar, té en terra el pensament,
i duen mar endins la melodia
de la que en terra, al mar té el seu turment.
l la mar, que de segles les tonades
porta sabudes de cançons d'enyor,
junta sonora enmig de les onades
aquestes coses que ha dictat l'Amor:
-Corra, vola, barca meva,
que tinc ganes del bes seu;
d'ahir nit que no l'he vista
i ja trobo lluny l'adéu.
-Ai, ventet que vens d'enfora
per que pares de bufar,
si a la barca que s'acosta
hi ha l'Amor oue em ve a trobar?
l ell al vent sospira i canta
amb delit d'enamorat:
-Jo et voldria amb cent-mil perles
que del mar jo hagués portat.

12

EST~

l ella diu amb veu molt dolça
pro amb el llavi molt vermell:
-El tresor que més estimo
,
es
quedar-me a 1 costat d ' ell.
~a

-Jo voldr:fa amb cent estrelles
fer-te el nom al firmament.

a la

font
ti molt
- • anant a la
,
l i ve l
se n

.

-Jo el teu nom per mi ben sola
duc brodat al pensament.

n va pots e
_
cuida per
esant la flor
.oogara.. con t e,

-Jo voldrIa mà divina
per pagar-te cada bes
amb les flors de dalt les cimes
i amb tot l'or del m6n en pes.

L:igdia
-Jo un miracle s{ voldria:
,
,
que atures
el mon
e l pas
quan em beses a la platja
presonera del teu braç.

gdia. l tu m
_rement mon
, bI'!
- El sol es ma
l t'has posat

.

l mar endins encara els cant voltaven
que ja la barca va desemmallant.
Quins dos sospirs els aires escampaven
qUan ve l'abraç que s'esperava tant!

1 bes i la ma

.
Se'n van un braç dins l'altre braç, mirant-se.
El sol és fort,_el cel d'un blau prof6n .••
l el mar pressent també què va acostant-se .••
l esclata un bes que es fa senyor del m6nl

ireu la sorra
us veda el go i
Ella té els re
la mar, perxo
Ella té els pe'
i aquell bes h
camIns de vora
Ratlla de llum
L'Amor a cada
caml de va ra e
xiscles de noi
Camins de vora
aquells que se
no els seguiu,
son fets pels I
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~a

ESTAMPES

DE

MAR

noia a la font.

Cap a la font hem vist baixà una mossa,
el canti molt vermell al braç serè.
Tot anant a la mar, la trena rossa
se'n ve i se'n Va pel pes del canti ple.
Se'n va pots e a rega una flwr vermella
que cuida per l'amat. Ell, agrait,
besant la flor la portarà a l'orella
i bogarà content tota la nit.
Migdia
Migdia. l tu m'has dit ardidament
prement mon braç que ja no vol despendre's.
- El sol és massa fort per coses tendres.
l t'has posat a riure bojament.
El bes i la mar
Mireu la-sorra: Aquell piló de malla
us veda el goig de veure l'abraçada.
Ella té els peus a l'aigua. Perxò calla
la mar, perxo s'adorm. Ell l'ha besada .••
Ella té els peus a l'aigua per atzar
i aquell bes ha encantat tota la mar•
. . Camins de vora la mar.
Ratlla de llum en mig del bosc espès.
L'Amor a cada giravolt que téns,
cami de vora el mar. Remor d'un bes,
xiscles de noies que se'n van corrents.
Camins de vora el mar, discreta via;
aquells que serpentegen amagats
no els seguiu pas sens bona companyia •••
son fets pels que caminen abraçats •••

Temporal

= ;::.1altres
veure'l ~
sell

Avui la mar s'ha desfermat i crida
escandal~s i boig i mala sort;
avui s'infla de pit per la ferida
per c6rrer i envestir i per picar fort.
Avui no surt cap barca de la platja.
Avui la gent escolta l'enrenou
lluny de la mar que té el posat salvatge
i fa basarda i por. Cap barca es mou.
Avui que el rr~r colpeix les penyes dures
la gent passa la nit lluny del llagut
i es va contaht, bevent, les aventures
dels mars que ha vist i els ports que ha conegut.
Un parla del mar gran, i de la vida
que es mena a n'aquells ports tant lluny d'aqu1;
el vi ja d6na el vot a la mentida
i cadascun vol se el darrer de dir.

s engresquen r1
~i en contarall

N'ha sortit un amb cara i pell morena,
pit anormlssim i posat madur,
armilla de colors i una cadena
~ue fa mal d'ulls quan se la mira algú.
Ensenya els braços tots inflats de venes
amb cent. ninots a cadascun pintats;
hi porta vint gavines, tres sirenes,
set dones despullades, i, fletxats,
sagnen dos cors. lb bergant! de fira
una ancla enorme i un delf! morat.
l crida i conta i diu i ni respira,
i si rondina algú dels que ha escoltat,
etziva un cop de puny sobre la taula
per cada cop que el volen fer callar
que al més valent atura la paraula •••
Pro tots s'esperen que el final vindrà.
l jura que no ténen prous agalles
per fer-lo caure a terra a cops de puny •••
l torna a parlar fort, de mil ba~~lles,
de dones i de molls que s6n molt lluny •••
l torna a beure i llença més bravates
i canta sis cançons que fan patir,
cançons del mar, d'amors i de pirates,
que el to se'n v~ a mida que entra el vi.
l a poc a poc perd veu i desafina,
per més que ho senti i que se'n faci creus .••
l acaba inflat de vi com una tina
desfet d'armilla i la cadena als peus.

...".~u:t
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l al veure'l sobre el banc que dorm i calla,
els altres sense por de la veu d'ell
s'engresquen novament amb la contalla •.•
Si en contaran que fan tornar vermell!
Aqu! som de la mar·
Ara la penya és lluny que fa basarda;
aqu! som de la mar que ens ha cridat;
tenim pels dos la glòria de la tarda
i l'encant de trobar-nos al costat.
Aqu1 ni un núvol el mar blau entela.
Aqu! tot és del mar. Som presoners
la barca i tu i la corda i jo i la vela.
Aqu! som de la mar i ningú més!
Record, pel vi
Es el mateix cam! d'altres vegades.
Tot hi ~s igual: la mar i el taronger
i aquelles quatre barques ben pintades
muts testimonfude l'amor primer.
Duc cada lloc a dintre meu imprès;
la font, la xarxa i aquell puig verdlssim
que ens descobrl camins perque hi fugíssim
el dta de la por del primer bes •.•
Recordo que després el jorn morla
i jo et mirava el rostre vermellós;
un núvol fosc a un núvol blanc segula
i et veia als ulls la cursa de tots dos.
Avui és lluny de mi l'encantement
d'aquell amor i aquella edat perduda ••
Només m'hi acosta engrescadorament
l'amable amic del got ple de beguda.
Postal de nit
La lluna es mira al pit de cada mata
il.luminant el cel amb rostre trist.
Nit de l'amor vora la mar de plata
que ens hem besat per cada estel que hem vist.

Comiat
Adéu, magestat blava. Bona sort,
llaguts amb veles blanques, lleminers
de veure noves llums que ¡es del port,
i d'escoltar nous cants dels mariners.
Adéu, colors de setze mil postures
que porta cada cala a cada roc.
Adéu, vinyes del mar, vinyes madures
sota el bes càlid d'aquest sol de foc.
Adéu, casetes blancament pintades
d'on contemplava quan el vent les mou,
tres-centes ones arribar cansades
besar la platja ••• i fe el camI de nou.
Adéu, amors vora la mar callada I
Tu reies vora meu sota un llagut
noia del mar de galta ben tivada,
l'amor més s~nIssim que hi ha hagut.
Adéu, pinedes que llenceu per l'aire
.la branca i la sentor de cada pi
del braç d'aquella aroma esgarripaire
de ruda i de ginesta i roman!.
Adéu, veler de quilla ardida i franca,
un punt de llum a cada salt que fas,
una ala l'arc de cada vela blanca
plena dels cants de cada port que vas.
Adéu!, aquell carnI de les moreres,
la font, i els arbres blancs del rienal.
Adéu. a, les gavines fugisseres,
.
adéu ••• I jo envejava el vostre vall
Adéu, amics del toc de vi i de canya,
adéu a tot plegat, més dintre meu
dic sobre els vents, amors i la muntanya:
Magestat blava de la mar, adéu!.
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Per ser tan hê~mosa, Mallorcal~aurada~
la mar tan gelosa per ella et volgué •
No fou-ll barrera a l'embat de l'onada
la penya-alterosa que a terra et premé •
l enduta a les aigues per cent-mil sirenes,
airoses mestresses d'enormes dofins,
portaren't en Jaça de dolces arenes
dins l'aigua mes pura dels regnes marins.
Del tot no et perderen les penyes germanes
que al mar et oontemplen ton trone serrat,
perque tu veiéssis tes fo~ts catalanes
sorgi quan marxares el bell Montserrat.
Les 'ones que et besen la penya masella
les nostres animen amb el mateix cant.
Per veure de totes quina és la més bella
fa segles que airoses se'n venen i van.
Tes cales són dolces com són les nostrades,
Pollensa tan blava, i el màgic perfil
de Soller la blanca, i amb pins ombrejades
les verges arenes de Cala Gentil.
l vora les platges d'estampa divina
que l'aigua més pura endiumenge amb color,
la roca indomable pujant gegantina
de Punta Salines a Cap Formentor.
l encar no contenta dels valls i muntanyes
del llum i de l'aire que Déu et voltà,
la mar se n'entrava per dins tes entranyes
i et feia amb miracles les Coves d'Artà.

...

Ta faç és la nostra, Mallorca germana,
i quan t , enfosqu!
a I'accent foraster,
perqué a Déu preguessis amb fe catalana
guanyàva't un dia ai Jaume Primer.
.
D, ença, d , a I eshores pel cel ressonaren
can90ns catalanes amb ritme triomfant·
i amb llengua nostrada llurs lires polsaren
tos mestres cantaires amb Llull al davant •
Salut, a tu, Palma, marina turquesa
sentada a l'estage de més bell esguard
per da als que a tu venen, ta veu mallorquina,
les dolces paraules d'un bell Déu-vas-guard.

..

Salut olivera de Soca rugosa
que plena de segles, prO ferma al penyal
oires al Geni toca a V~lldemosa
ses tristes balades de sons immortals.

BARCA

L'

1

Salut mal1orqutna, de gracies senyera
que l'Illa s'ufana per veure't pals~r•••
Si no que la nostra n'és ja la . primerà,
la noia series més bella que hi ha.

Passa la bar~
pel vent enj
la fosca. per
és ampla i c

Si algú la c~rcava l'eterna harmonia
de rimes perfectes de verd i de blau,
que vingui a Mallorca i aci la veuria
per mig de les cales rectores de pau.

Ja surt ell:
i el cri,s tal
es campa el t~
d'una er)nita.
La barca sen
- Ja som a c~
Empeny-me mal
que a n' el s~
m'hi espera,

Voleu per les boires cançons emmelades!
Digueu-li a Mallorca, patrona d'encants,
que ens miri a la cara damunt les onades
extesos els braços per dar-nos les mans.
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Ja surt el llogaret a tramuntana
i el cri,stal.líssim aire matinal
escampa el toc sonor d'una campana
d'una er~ita que ha obert el seu portal.
La barca sent el toc, que sap d'anyades.
- Ja som a casa! Ai, vent, porta'm a port!
Empeny-me mar, pel llom de tes onades
que a n'el sorral on porten ses besades
, fort.
m, h i espera, oh, mar, l ' amor i el bes mes

'd i

ons emmelades!
rona d'encants,
munt les onades
r-nos les mans.

barca airosament enduta
enjogassat. Enllà ha fugit
per la mar, i ara la ruta
i clara. Ja no hi ha la nit.

Sobre la barca va volant pausada
blanca gavina que aquell plany ha entès
i filla de la .mar o enamorada
per veure be, 1 , encant de l ' arr i bada
es llença cap a terra amb vol extès.
l el mar llença la barca decantada,
i el vent deixa la vela sense arruga.

El sol que surt amb cara endormiscada
per dir també la seva a l'arribada
amb mar i cel d'aquesta forma juga:
Blau i verd 9ue el mar tenia
amb el rosa mes bell fon.
l content, dalt la muntanya
diu bon dia a tot el món.
Quan el sol ha ben sortit
tot el mar la boira tanca,
tot el cel es torna blau
i la vela es torna blanca.
L'ocella ja és un punt al cel serè.
- Ai, ocell, les dos ales jo voldria.
Si la gavina preguntés: - Per què?
-Per, ~vança amb el vol un bes - diria.
l la barca corra i llisca
pel cam! de les onades.
l l'ocella vola i xiscla
que ella té els camins a l'aire.
l ella que vola tan bé,
ja la barca deixa enrera
i la cursa fa amb el vent
, 11 eugera.
per provar Sl. ,es mes

L'esperar, per 'quells ulls blaus
~s de penes infinites.
Pro si el mar és tan ilmnens
i les barques tan petites!
Ja el sorral es va acostant
groc de sol de matinada,
i la barca arriba al fi
tota plena de rosada •••
Mor l'èmpenta en el rompent
i la xarxa es desestiva.
Al badar-se al sol encès
és un món de plata vivaJ
I el mar! baixa corrents
que per veure-la es dalla,
i entre rostres coneguts
ja la troba que venia.
I ella al veure'l arribar
diu baixet que ni es sentia:
-Ah, si no fos tanta gent
que besades li faria!

Més el vent que escolta tant
trepasser llença el missatge.
La gavina dalt del cel
para el vol sobre la platja.
S'han parat a dues passes
i no gosen començar.
Tot un món surt a la porta
per saber què passarà.
- No porto, no, corals,
Només de l'amor sol puc
I ella amb dos mots que
hermosament contesta: -

ni pedreria.
fer-te ofrena.
han encantat l'arena
Això volia!

I l'ocell escolta més
n i moure ' s veu-se apenes.
'Que a la platja veu l'Amor
entre dues mans morenes.
I els dos fugen platja amunt
per les barques escampades.
Cadascuna e~veu sortt
amb les mans més agafades •••
l.

•

La gavina fuig pel cel
amb un xiscle d'alegria
i se'n va ben mar endins,
per si un altre bot venIal.
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TAM A R l U

Déu del
ma;t*,
.
grans merces
de la jornada tan serena.
Joan Maragall
A mig camí hi ha aquella font que canta
que encomana una engruna del seu cant,
i aquell cam!~ que volta i es decanta
us porta a Tamariu se~pentejant.

LA FONT
Canta el glaç de la font entre la roca
pel caminant cançat que es para a veure
i escolta el cant, veient el braç de l'eura
voltar l'ubèrrim pit de cada soca.
Cau una fulla a l~aigua emperesida
i el balanceig tendrlssim del torrent
.l'empaita i se l'em~orta avall humida
fins que un arrel l atura, net, lluent •••
ella s'atura i l'aigua fiug i gira
saltant per la riera que delira
per córre' prop d'on moren les onades
que venen de tan lluny enjogassades.
l a n'el sorral, al moll de ses entranyes
es troben els dos cants amablement:
el cant que ve saltant de les muntanyes
i el cant del mar que hi baixa emp~s pel vent.
EL CAMI

S9bre la font hi ha el vell camí 9ue corra
zitzaguejant, donant-li el braç l ufana
del marge de la font que al lluny s'esborra.
Com el germà acompanya a'la germana
vetllant gelós# ben poc estrat l'abra~,
així el camí. Se'n va un xic lluny, s acosta
i torna a éórrer i ve i com fet a posta
la mar els veu venir donant-se el braç.

Tot
que
Ah,
com

caminant sentiu una veu forta
perd aspror quan troba els pins lluents.
aquell cam! que empeny i se us n'emporta
si volgu~s fer-vos-hi entrar correntsl

Sota els esquerds i els clots de ses marjades
si n'hi ha sentit de crits i de cançcons.
-Vols dir-me, vell carn!, quantes vegades
hi has escoltat musica de petons?
El silenci d'aquells mans poc juntades
que els llavis es desfan a poc-a-poc;
uns que han deixat les boques espantades
que hi ha una mica d'esgarrip de foc •••
i aquells tot boca i llavi i dent coenta
que es perd el món i cada seny fa el mort,
que es fa cada abraçada més valenta
que es riu i es plora i es mossega fort .••

•

l els cants I Els cants pujant per l'estelada
entonats pels que venen i els que hi van
i encomanats per l'ànima embruixada
d'aquesta mar que ens enamora tant •••
Damunt la teva ruta plena d~anys
si n'has sentit de xiscle i lletania
en l'etern caminar de cada dia;
si n'has sentit de crits, ,de cants, de planys.

ARRIBADA
Trobeu la noia amable de paraula,
trobeu la porta oberta a cada llar;
trobeu cantant els homes a la taula
i enllà, vetllant els cants, trobeu la mar.

'LA MAR
La mar que riu i canta i xiscla i crida,
mar sospiradora de l'estiu,
la mar al sol devotament rendida,
la mar amb aquell blau de Tamariu.
Amb aquell blau tot lluminós que enflora
els mils camins de l'aigua transparent,
serpentina que el foc del sol colora
i que pentina i despentina el vent.
l~

FINESTRONS A LA MAR
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He vist, mudant la mar, un bot com salta
i aquella estampa de l'amada 1 ell.
Ell ha rebut un bes en plena galta
d'un llavi que ha cremat de tan vermell.

·..
Enllà una verge massa sola es creu
i el vent desvergonyit per l'aigua esbulla
la imatge de la noia que es despulla
que es creu tan 801a ••• i tot el mar la veu.

Els pins menuts, enjogassats un dia
provaren qui a la mar baixava més,
pro el mar els va en~a amb sa melodia
quedant arran de l'aigua.presoners.

·..
Passa la vela d'un airós llagut.
A proa hi xiscla un noi amb l'ull molt blau.
A popa un vell patró contempla en pau '

.el salt del mar i el xiscle del menut.

Heu,vist els versos que la mar va fer
de penyes i sorrals als peus desfent-se?
Mostrant al m6n sa poesia iramensa
Cala Marquesa, diu: - Mireu-me béJ

·..
La mar vegé a la lluna i per mullar-la
posà una onada al trampoll del vent.
La lluna va somriure i per calmar-la
damunt son 110m brodà un caro! d'argent.

·..
- La mar sense cap vela! - amb veu irada
exclamà el vent. l amb bufarut." ardit
pintà de blanc el 110m de cada onada
omplint de veles blanques l'infinit.

ALLO QUE HA SENTIT EL VENT
-D'a~ui veurem la sorra i la pomera
de l horta i les barquetes amarrades;
aquella més pintada, la primera
d'aquelles tres que esperen ben posades
és la nostra. Té el nom tan ben posat
vora la quilla airosa ••• es diu oom tu:
"Maria", duu el teu nom; si n'ha escoltat
de juraments quan no ens ha vist ningú.
Que en sap de coses de tu i jo Maria
aquella baroa amb aquell pal airós.
Vista d'aqu!, ningÚ s'ho pensaria
que sap totes les ooses de tots dos.

CAP-AL-TARD
Es oap-al-tard. Al cel ni un bri d'oratge.
La mar s'adorm i calla pels esoulls.
Ara calleu: L'Amor és a·la platja
amb l'aro corvat al braç i un drap als ulls.
l'Amor és a la platja amb les parelles;
fan altar d'un llagut, d'un rull de oorda,
l'esolat d'un bes furtiu us ho recorda:
l'Amor és a la platja amb ells i elles •••
Més tard el cel és tot del oIar de lluna,
sortint. de l'ombra, que la lluna esborra,
oom barques a la mar, de una a una
van tornant les parelles a la sorra •••
l el mar canta cançons que tots els vents entonen.
Si són tan doloes les cançons dels ven~s
que els ulls es troben i les mans es donen
i es posa tot a punt pels juraments:
Un bot immòbil i milers d'estrelles,
un tou de sorra on s'ha aturat el pas.
Us estranya l'abraç d'unes parelles
si fins la platja es oIau com un abraç?
DESPERTAR
Ara oanteu que ja despunta el dia!
La nit s'emporta el seu mantell de pau.
El oel ja ~s d'un vermell de bogeria
el sol ja és alt. Canteu! que el mar ja és blau!
Sentiu? Es el llagut primer que vara;
la mar besa la fusta de la quilla
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que avança cap al sol que riu i brilla
sortint a poc a poc de l~aigua clara •••
,a pomera
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S'obren les ~ortes quan el sol les toca,
s'alça flairos el fum al cel, fonent-se
amb l'alè de la mar que ja comença
a moure brega al pit de cada roca.
El sol pinta més verd el verd dels pins
i un to m~s blau les aigues serpentines.
Veient torna els llaguts de mar endins
xisclen més fort que abans les aus marines.
Un crit d~infant respon a un altre crit.
Més bots van colorint la mar deserta
que saluda a la platja, que es desperta
del silenci magnlfic de la nit •••
MIGDIA
Ara ho domina tot el sol: La sorra,
el pi, la barca i el veler que corra;
la mar, que un vent roentador destria
en mil camins, tot és del sol: Migdia I
l un corn crida a la taula ja parada,
s'adorm al llavi el raig veI~ell de vi
i un tenoret enfila una cantada
que creix i ~s desseguida contestada.
Els cants s6n fets per ser cantats aquí,
cantats vora la mar que s'abrillanta
i també canta i canta i canta i canta.

Tamariu, preferit de les onades,
cantada i crit i besiabraç fervent,
bogeria de roques ben posades,
platja que canta minuets el vent:
On tens l'encant que fa sentir-se esclau
d'aquest sorral i aquesta penya dura?
El porta el vent que el baixa de l'altura,
o el dúu el misteri d'aquest mar tan blaul
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T 'ESTIMO

T'estimo, t'estimo, t'estimo!
Vull que ho senti el vent que passa,
el vent que passa i se'n va,
perque ho canti, amada meva,
canta que canta volant.
T'estimo, t'estimo, t'estimo!
Vull que ho
i ho cantin
que el cant
té el ritme

cantin les onades
ben fort per tu,
del mar, estimada,
del cant etern.

T'estimo, t'estimo, t'estimo!
Vull tenir cent tres estrelles
per deixar-ho escrit al cel,
perque ho vegis cada dia,
perque hi quedi sempre més.
T'estimo, t'estimo, t'estimo!
Vull viure dels teus petons
i de tenir-te a la vora.
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PRES~NClA

CONSTANT

Anant pel món vaig olora una flor,
i al olorar-la és cert que presumia
que aquell perfum era perfum d'un dia
per més que fos intens i embogidor.
Portar la flor al pit, com una gesta
d'haver encès i have apagat un foc;
senti el perfum com un esclat de festa
de vida breu, que fuig a poc a poc •••
Més, ai, que aquell encant ja no s'atura
i enlloc de perdura un sol jorn només,
aquell perfum encara dura i dura
i aquella flor, del pit, ha anat segura
a clavar-se'm al cor per sempre més.
I, lluny i tot, el séu influix és tant
que el séu record no té parell ·en res.
El record sol mante'm l'amor encès
'
'
i anar prop d , e 1 la es
e 1 daler mes
gran.
Lluny és per mi brillant estel que em guia
i manté viu l'encant que mogué als dos
el jorn primer, encant que res desv!a
que el cor i el pensament sempre el destr!a
de mig d'altres perfums i d'altres flors,
que a<¡uell encant eternament imprès
quedà m aquella tarda a la muntanya;
fou tan sublim, l'amor, el primer bes,
que vaig besar dona, mulle i companya
i el primer cop, ja vaig besa a les tres.
Si lluny a dintre meu ha perdurada
aquella cosa que al besar sent!,
què no em farà, sentir-te a mi acostada
i repetir-me amb veu d'enamorada
que res t'espant~ anant pel món amb mi?
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ESTIMADA

On van les ventades pel cel sense traves,
,
on te, la pineda la mes
bella l lar;
on veuen les platjes les ones més blaves
de totes les ones que corren la mar,
hi tinc l'éstimada més dolça i hermosa
que en mil d'escollides es· pugui trobar
que em guarda i em brinda, bonica i melosa,
l'amor més tendrlssim que es pot desitjar.
Tan segles que els besos la vida han mudada,
mai besos tan dolços s'han fet ni es faran
com els de la boca que a mi em te guardada
la meva estimada que tinc esperant.
Tants anys que l'amor a n'els homes sublima,
mai cap de tan fort un esprit ha guanyat
com el de la dona que em vol i m'estima
a dintre el meu pit ha per sempre abrandat.
En va les anyades, que en tot posen mida,
,
podran, 1 , amor meu,
afebl i el teu record,
l'amor que jo et porto és més fort que la vida,
em sents, estimada, nasqué i no té mort.
Per sobre les coses d'un raón que declina
només en vull una que ets tu, l'amor méu.
Si el món fos un altre, igual també:- Vina diria't mil cops, respirant l'aire téu.
Sentir-te amb mots dolços i amb mots més encesos,
que ets meva i bem meva, i el món que passés.
Tenir-te abraçada, negada de besos,
sentir-te:- "T'estimo, t'estimo"- i res més.
Tenir-te aprop meu, desitjar més encara
que sigui més fort, més i més un abraç .••
Donar-te el bon dia besant-te a la cara
portar-te tothora contenta del braç.
l lluny del teu cos, que l'amor fa adorable,
sentir un altre goig amb un altre delit
tan fort com el f!sic, com ell desitjable:
el goig de tenir-te també amb l'esperit.
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MARÇ

GLORI6S

A BARCELONA

El.març, de sempre tan ventós
i gris i sense colorit,
es va posar pels dos"'diumenge, el seu millor vestit.
La mar, que es veu que ens coneixIa
bé prou que ens deia provocant
la seva dolça lletania
per si guanyava un altre dia
allò que fa tants anys que ve guanyant;
allò que tan coneix, que plau
als que· se'n van a vora d'ella
a dir-se coses de parella
vençuts pel seu deliri blau.
Pro la muntanya va guanyar l'aposta
que el mar va començar provocador.
Com si esperés al cim al millor hoste
feu meravelles de llum i color.
Posà damunt la cabellera fina
de cada pi, de verd el millor vel,
i pintà el cel de blau amb lIma divina
amb aquell blau. Quin blau tenia el cel!
Torrents de llum baixaven entre els pins
deixant encès el cim de cada branca.
De tant en tant, un arbre amb fulla blanca
mudava les revoltes dels camins.
r el vent portava hermosa, forta, densa,
sentor de cent muntanyes dels voltants
i Barcelona extesa al lluny, immensa,
era el teló de quatre cents encants.
La llum del dia ens va aclarir l'esguard
pro la muntanya altra claror volla,
i va pintar amb rosat de bogeria
aquell hermós moment de cap al tard •

..

Gelós de llums de la ciutat,
brillà un estel encès
i ho va trobar tot encantat:
La terra i l'aire, el vent i el món en pes.

r amb l'ànima els ulls i el pensament
jo sentia el convit a vora nostre.
Tenia massa aprop aquell teu rostre
per fe el sord a la glòria del moment I
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LES

COSES

DEL BES

Vaig besar-te aquell març una vesprada
i porto encara al pensament imprès
l'encant i la dolcesa d'aquell bes
d'aquella tarda que restà aturada
de veure els besos sense dir-nos res.
Quin encant porta ~aquesta boca teva
que no creient en besos de ningú
ensenyorint-se a dins la vida meva
m'ha encadenat tan fortament a tu1
Que te
tan si
com si
el bes

per mi cent-mil encants distints,
amb dolcesa em besa a poc a poc
encenent-se amb resplendors divins
es pinta de cremor de foc.

Oh, com recordo tants moments, aim1a,
com tinc els besos a dins méu clavats!
Els porto al pensament la nit i el di~
i amb el record tan viu, ma fantasIa
reviu la glòria dels moments passats.
Si cada bes el porto a dins encara
inesborrable, viu i tan inténst
Si visc del sol record tans bells moments,
què no viuré quan puc de cara a cara
besar-te de debó, sentint d'aprop
junt amb el bes que et deixa il.luminada,
amb l'aband6 de dona enamorada
dir-me: - T'estimo -, un' cop 1 un altre cop?
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RIMES

AL

CREMAT

Et venerem, cre~~t, amb veu ben alta,
per les virtuts que al pit vas encenent;
pel foc que treu el nas a cada galta)
i el foc que gira fulls al pensament.
Canya de grau, que crema perfumada
amb la llimona i sucre de terròs,
i un canó de canyella delicada
abans de fer-hi el pes cafè de cos.
Canya amb esprit, valenta i animosa,
ai, canya dolça que no enganyes gens,
que al cremar-te el ver! la flama ~irsoa
et deixa nua la bondat que tens.
Llimoner groc, prodigi d'or i
llimona nostra, que al cremat
del parad!s de verd que hi ha
l'aspror recomfortant del seu

llum,
hi portes
a les hortes
perfum.

Sucre de Cuba amb quatre-mil dolçors,
mandra enervant sota aquell sol que mata;
rumba de mel que balla una mulata
amb dues anques com dos,poms de flors.
Canyella cama-fina d'Orient
que creixes a la Jungla assolellada
i arribes del Ceilan tan ben posada
per dir paraules fines a la gent.
Cafè d'enllà el Brasil, faldes vermelles,
negres que canten en l'hermosa nit;
la lluna fa l'ullet i cent parelles
beneeixen la gràcia del convit.
Cremat que et treu l'espina de l'enyor
i et torna cada estona m~s amable,
t'alegra el pensament i fa el miracle
de convertir cada home en un tenor.
Cremat que et dón ' virtuts inconegudes
que et fa valent i et sents agosarat
per envestir les àries més agudes
i parla al poble i fer de diputat.

Provoca el cant, que cada pena mata
i el riure fort, i et fa envestir per alt
"La Tosca", "El Trobador", "La Traviata"
"Marina" o la "Puntaire del Rial".
Cremats per les tristeses i els espants
que portes melodies de musiques
que ens fas trobar les noies més boniques
el cel m~s blau, i els homes més germans.
Beguda fins a dalt de vitamines
que et mou l'entranya dolça dels instints
i et fa tan gran, tan gran que quan camines
trobes estrets els m~s folgats camins:
Beguda per nosaltres, del gust nostre,
beguda d'aquells homes tan enters,
beguda que retorna a cada rostre
aquell üemps immortal del vells tapers.
La glòria d'aquells dies d'aleshores:
cantades tot polint un tap rodó,
pelilles i taulells i menjadores
encaixos i tinars i trefí bó.
Noies amb roba des dels peus al coll
que feia venir boig un pam de cama
si el vent desvergonyit movia un drama
entre els dominis roses del genoll •••
Beguda que entra bé, que al llavi es fon,
beguda d'estofat i d'arrossada,
beguda de tapers, d'anomenada
,
d'haver tingut el millor gust del mon.

Amic que ei món ja et guanya la partida,
que ja l'Amor no para al teu costat,
que els anys et van obrint ampla ferida •••
encara fan el pes d'aquesta vida
aquelles cinc essències del cremat.
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LA

FONT

DE

L'AMOR

Lluny del cami, l'Amor es para
vora la font, i el cant polit
del raig lluent de l'aigua clara
se'n va content, rentant la cara
del verd etern del prat humit.
La font és arca·hospitalària
pels que d'Amor han tremolat,
el prat és tota una encantària
i el rec gentil entona una ària
per cada cor enamorat.
Si algú pel món no sap cOlnprendre
tota l'amplada de l'Amor,
vora la font la pot aprendre
sentint pel mig de l'herba tendra
com diu "Amor" el rec sonor.
Ell ve a pleret per la contrada
frenant el goig de la mirar,
i encar guardant de la vesprada
el foc ardent d'una besada,
ja enyora el bes que trobarà •
Ella l'espera neguitosa
amb el turment del si vindrà.
Ai, l'esperar la fa gelosa
i esfulla, enceSa i tremolosa
flors i més flors sense parar.
l aquell neguit que l'ha ferida
el plasma aquell si, no, si, no
de fulles d'una margarida
amb una d'elles migpartida.
El darrer "no" que feu la flor.
Veste'n turment i treu l'espina.
Ai, quin sospir, que ha vist l'amat.
El Temps es para i s'endevina
que un beS ha fet la font divina,
i el rec se'n va ben encantat.
l el Vent que corra arran de molsa
fa una. cançó d'aquell instant.
La diu passant al pi que espolsa,
i en conta. el pi la nota dol~a
als cent ocells del seu voltant.

La merla en prova l'harmonia,
multiplicant-la a cada vol
cent-tres ocells, fins que l'envia
segur pel cel, la melodia
del cant de Mestrê Rossinyol.
l el cant'muda la nit. l canta
i canta esplendoros~ment,
i a la tonada ressonanta
més d'una galta ja es decanta
i escolta el m6n d'un jurament.
Va la cançó per valls i cimes,
i ja ho veieu, no ha passat res •••
Tot l'aldarull d'aquelles rimes
ha estat un no, un si, un m'estimes
quatre sospirs i el so d'un besI'
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CANÇÓ
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Sota el cel desemboirat
de la nit calmosa i pia,
l'enfadosa lletania
canta un grill enxarolat.

~

i cimes,
passat res •••

dIes rimes
un m'estimes
10 d'un bes r .
L,

DEL

BES

EN

LA

NIT

La llum fuig a poc a poc
i el vermell del sol que fina
l'ha servat la clavellina
d'un clavell pintat de foc.
Entre branques perfumades
un fanal diu el cami~
Fugen lluny de les mirades
dues ombres al jardi.
Per la gespa enlluentida
en silenci es fa el trepig •.•
S'ou de l'ombra que hi convida
un sospir de po i desig.
Sota el , tàlem d'una acàcia
,
muden l aire que relluu
de la nit ~lena de gràcia;
quatre mots: - No es veu ningú!
L'aire dorm i s'endevina
perque no respira res,
que ha callat la nit divina
pressentint l'esclat d'un bes.
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LA DONZELLA

EMMALALTIDA

,.
A tocar l'ai~ueta clara
de la mar de 1 Empordà,
una noia sospirava
que és el mal pitjor que hi ha.
Els sospirs de la donxella
tot el poble fan pen!ar,
puix la noia és la més bella
de les que en poble hi ha.
Li pregunten què tenia,
ai, no ho pot pas contestar.
Tant sospira que un bon dia
cau malalta i enllità.
De cent metges les visites
no la poden pas curar.
Mil pregàries les ermites
pel séu mal van escoltar.
Del remei que li fa falta
a cap lloc es pot trobar.
La donzella està malalta
ningú sap el què tindrà.
Per si amors pel mig hi havien
cent hereus li van portar.
Quan més gran el dot tenlen
més la noia en rebutjà.
Els colors ja tots perdla
que e spanta va de {;J.irar.
Per la noia que es moria
començaren a plorar.

Pro una nit de Primavera
algú canta bosc enllà.
La cançó fou la primera
que la"noia va escoltar.
Trobador corrandes belles
per la nit feia volar •••
Era un cant de Caramelles
i era Pa s qUa_
quan cantà •

.

Les ploralles s'esvaieixen,
la malalta ja es llevà;
i als cinc dies ja els uneixen
a la pedra de l'altar.
Ai, hermosa nit florida
la de Pasqua que escoltà
la cantada beneida
que l'Amor armonitzà,

Que ningú s'estranyi massa
puix Amor sempre serà,
tant en temps que fuig i passa
com en temps que ha de passar.
En temps
fou
, l'exp
mes perlna:
el culte.

Tralarà, larà, la, la,
tralarà, larà, la, la!!

Ai çi'aque
del seu p
de plors
ai d'aque
Ai d'aque:
del neixe
no troba 1
els homes
perxò volI
Serem com
el dur tOl
ens dongu:
Canteu, q1.
que dicta
La PrilnaVE
l'Amor va
Canteu, ql
i el Blau
canteu la
canteu l'e
Canteu, qu
d'abans, i
i un Carn!.
i

a un Fin

espera sem
Canteu, qu
i

van una

l'Onada qu
Tamariu, C
l'Amor, el
l'Afany d'
el Còs d'u
1 el Cap d
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Isa

CANTEU

. passa
lassar.

En temps
perdut, , millor que tot quan passa,
,

fou l exponent mes gran,
més permanent del geni d'una raça,
el culte fet al cant.

Ai ~'aquell poble que no serva els sons
del seu passar, de gestes i contalles,
de plors i planys, de joies i rialles,
ai d'aquell poble que no te conçonsl
Ai d'aquell poble que en la curta via
del neixe' i el morir de cada dia
no troba una hora on facint-se germans
els homes seus, sota els batecs dels cants •••
perxò volem al nostre amb tant d'anhel.
Serem com som, p~ mai per mai s'acabi
el dur tothora un cant a flor de llavi
ens dongui goig el m6n o ens dongui fel.
Canteu, que sempre hi ha ~uelcom profon
que dicta una tonada a l esperit:
La Primavera ve cada any, i el M6n
l'Amor va sempre 'amb el mateix vestit.
Canteu, que el Mar té el mateix blau encara
i el Blau del Cel no s'ha mogut per res;
canteu la Llum d'un Raig de Lluna Clara,
canteu l'esclat d'un Raig de Sol encès.
Canteu', que al Camp encara té el Color
d'abans, i al m6n hi ha el Verd de la Pineda
i un Cam! Groc, la Platja i una Flor,
i a un Finestr6 una Noia atnb Pell de Seda
espera sempre el goi d'una can~6.
9
Canteu, que encara l Aigua Fresca canta,
i van una cantada un Núvol Bell'
l'Onada que s'esberla ressonanta,
Tamariu, Cala E~treta, un Vol d'Ocell,
l'Amor, el Vi i un Plor, la Mort, la Vida,
l'Afany d'un Goig que ens fa saltar la sang,
el Còs d'una Donzella ben Garrida
i el cap d'una Velleta amb cabell blanc.

Canteu! que és patrimoni dels cors nobles
el cant que ajuda a referma un abraço
Tan sols cls escullits, autèntics pobles
marquen amb cants la ruta del seu pas.
Per tot això i mil coses més, canteu!
l si canteu avui ~nb veu velada,
vindrà un demà millor altra vegada
per 'nar pel món cantant a tota veu,
que no perdura sempre la nit balba
ni la negror del cel i dels humans •••
Hi ha un despertar, i sempre arriba una alba
per saludar-la amb l'espinguet dels cants.

QUAN

SERtJ

D ' aqul, a un any s

una nena d'aqu! a
Més alteta, galta
i el mateix cabel.
D'aqui a tres, ja
prou joguines d'a
S'ha acabat de jo
jogaré a tenir pr
D'aqu:! a cin ser~
seré alta d'aqu:! I
Picardia a cada gl
i un posat que ari
D'aqul a set fora
prou canalla d'aq
Ja tot l'any ball
vestit llarg i co
.f
D,GqUl
a nou , sere,'
quina noia d aqu~
Vinga seda, algun
cada festa un ves
D'aqul a deu, ja
ben fadrina d'aqU
per besar-me la p
cent galants us t
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QUAN

31s cors nobles

SERt

GRAN

i

un abraç.
~ntics pobles

iel seu pas.
;s, canteu!
üada,
l vegada
tota veu,
~t balba
I humans •••

'e arriba una alba
;uet dels cants.

D#aqul a un any seré una nena,
una nena d'aqu! a un any.
Més alteta, galta plena
i el mateix cabell castany.
D'aqul a tres, Ja prou joguines,
prou joguines d aqul a tres.
S'ha acabat de joga a nines,
jogaré a tenir promés.
D'aqul a cin seré més alta,
.
sere a lta d' aqu~, a Clnc.
Picardia a cada galta
i un posat que ara no tinc.
D#aqul a set fora canalla,
prou canalla d'aqul a set.
Ja tot l'any balla que balla,
vestit llarg i collaret.
,
D#
àqUl
a nou # sere,# una no i a,
quina noia d aqul a nou!
Vinga seda, alguna joia,
cada festa un vestit nou.
D#aqul a deu, ja ben fadrina,
ben fadrina d'aqu! a deu,
per besar-me la pell fina
cent galants us trobareu!
#
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CONVIT

A

BEURE

Vot de gràcies al vi:
Et dóna empenta i cos la terra dura
i xucla font de vida ton arrel,
i aquell pessigolleig de joia pura,
te'l dón' la triologia que et madura
del sol i l'aire i la blacor del cel.
Per tu jo veig el m'on color de rosa.
Per tu no veig el negre de les hores
i veig per tu l'encant de les senyores
i em sento amb tu, valent per cada cosa.
Si vas pel món i a tota vela corres,
beul
l si amb la barca bolques i t'ensorres,
beul
Si et fuig l'amor que amb tanta fe estimaves,
beu,
i si trobes l'amor que somiaves,
beu, beu i beu!
Si et mira una senyora i et somriu,
cel.lebra el dolç obsequi amb vi de pes,
i amb una copa el fet cel.lebra altiu
si et passa pel c08tat i no et diu res.
Si perds l'amic i l'amistat preuada,
oblida amb una copa a cada mà.
Si et dóna amor la dona desitjada
beu,
i beu si te , l nega i se te ' n va.
Si la tristesa et burja el pensament
per la combatre, beu. Si estàs content,
al,a la copa i beu en tot moment.
l beu si téns honors i si no en téns,
si una dona és fidel i si no n'és,
i beu si un llavi roig et dóna un bes
i beu si te'l refusa i no l'obtens.
Si dos ulls negres t'han donat cent penes
beu, i beu si tot t'ho dónen a mans plenes.
Si sents un no, quan 'aquell si esperaves
i si sents sl quan amb un no comptaves.
Beu per la vida, una can,6 una cara,
beu si pateixes i si estimes molt,
beu pel cel blau i per la lluna clara
la mar i la pineda, el vent i el sol.
Beu per la mort o vida, tant se val,
pel goig que passa estanallar-lo,

per revifa un desig o per calmar-lo,
beu per l'Amor i beu pel bé i pel mal.
Beu si a un casori convidat et fan
i ajunta el brindis al que fa el convit,
beu per l'enveja de no se el galant
i beu pels nuvi8 que se'n van al llit.
Per tot la copa santa ves aliant,
beu per l'enyor, per l'odi i l'amistat,
beu pels records que el beure ha despertat
i beu pels que no hi s6n i els que se'n van.
l fins si no hi ha res, goig ni turment
que a beure dintre teu et dongui peu,
llavors pel goig de beure unicament,
a¡ça la copa i beu!

ELS

NOSTRES

CA~

I

Llencem pels aires ~
que ens infla el pi1
són cants nimbats de
ardents pel sol i nE
Cantem el to d'aquel
i el raig de llum dj
l'aire i el cel d'a~
i el groguejar ~e ~
Sota un cel ~
és la veu rnél
Vinga el canl
vinga el can
Cantem-li al cel qUI
cantem-li al vent q'
i a n'el deliri bla
que dongui més empe:
Cants i records que
cantats amb fe com
els cants es pintar
amb el to de les co
Sota un cel
és la veu mé
Vinga el caIl
vinga el caI1
Cantem més fort, sj
cantem més fort, rné
farem més gran el l
assaonat amb l'espj
Sota un cel
és la veu ml
Vinga el cal
vinga el cal
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~almar-lo,

; i pel mal.
; et fan
fa el convit,
11 galant
ran al llit.
.li ant ,
i l'amistat,
~re ha despertat
els que ~e'n Van.
g ni turment
.ongui peu,
ll1icament,

ELS

NOSTRES

CANTS

Llencem pels aires la cantada encesa
que ens infla el pit i ens dicta el pensament;
són cants nimbat~ de flaire empordanesa
ardents pel sol i netejats pel vent.
Cantem el to d'aquesta mar tan blava
i el raig de llum de cada clap de pins;
1 , aire i e 1 cel d ' aque~ta costa brava
i el groguejar ~e quatre-cents camins •
Sota un cel de llibertat
és la veu més ressonanta.
Vinga el cant, canta que canta
vinga el cant desesperat.
Cantem-li al cel que ens dongui més volada,
cantem-li al vent que ens faci ln~s vibrants,
i a n'el deliri blau de cada onada
que dongui més empenta als nostres cants.
Cants i records que ens han llegat el~ avis,
cantats amb fe com ells, ben alts, ben alts,
els cants es pintaran als nostres llavis
amb el to de les coses immortals.
Sota un cel de ~libertat
és la veu més ressonanta.
Vinga el cant, canta que canta
vinga el cant desesperat.
Cantem més fort, si el cant del pit s'allunya,
cantem més fort, més fort dem-no~ les mans;
farem més gran el pit de Catalunya
assaonat amb l'espinguet dels cants.
Sota un cel de llibertat
és la veu més ressonanta.
Vinga el cant, canta que canta,
vinga el cant desesperat.
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UN

ELOGIA

LA

SARDANA

Si Déu aqu! volgué per sa gaubança
fer-hi el millor redoç del món tan gran,
no és gens estrany s'hi fes la millor dança
d'entre les dances que s'han fet i es fan •
•

Nasqué a la llum d'aquesta terra ufana,
i una gent brava enmig de rustecs cants,
dels seus sentirs en feu una sardana
unint-se sota el sol dant-se les mans.
l començà per l'alba d'aquells dies
a moure els seus compassos primicers,
i cada jorn movia's i movia's
i el moviment no s'ha acabat mai m~s.
Més tard, pàida i forta i vencedora
un poble en pe~ etern tribut li feu.
l feia el gran miracle una tenora •••
Ai, Pep Ventura, que el miracle és teu!
,
,
Si aqu~I tot es
canço,
to t 'es sardana!
Esperant per se enduta cel amunt,
a cada pam de terra catalana
,
hi vola una sardana sempre a punt .••

La mar i el cel, els pins, la tramuntana,
les penyes aspres i els recons de pau,
què són sino musica de sardana
que es manté viva sota aquest cel blau?

l és sardana" una flor, la neu, la festa
d'un raig de llum, la joventut, el vol
d'un núvol blanc, el juny i la ginesta
i el món d'amor d'un cant vora un bressol ••.
La vall tranquil. la, el camp, un cop de dalla,
la Verge d'una ermita blanca, l'or
d'un cam! sota els pins, i la rialla
d'alguna noia que ha robat un cor.
Voleu sardana més plantosa i bella
que un raig de lluna destil.lant argent
sobre el coix! flairós d'una donzella?

o de

la

ma~

a qualsevol moment?

N'entona el vent, sempre animat a córrer
llençant pels aires joganers concerts,
i el rec gentil que entre cançons s'escorra
per l'horta ufana emmirallant els verds •••
El cant dels pins al moure el s~u brancatge
i l'harmonia eterna com l'espai
quan besen i rebesen a la platja
,
les ones blaves qu~ no es cansen mai •••
l cada ~lana que colora el llibre
de la patria, refa's amb vol més gran
per cada cop que una tenora vibra,
per cada cop que s'obre tot ballantf
Si es dón ' la mà a la noia més rumbosa
trenant els punts enjogassadament,
es dóna igual quan ve una mà rugosa
que mou els peus amb un pausat cadent.
Hi entra tothom i la rodona s'obra
per cada cor que escolta el séu convit.
Hi dancen de costat el ric i el pobre
si porten Catalunya al mig del, pit! .
Per tots s'espera un lloc a les ro tllanes
per enfortir l'essència d'un anhel .••
Si fin~ els àngels Van trenar sardanes
quan s'emportaren a la Verge al cel.
Ballem-la catalans, per cims i planes
i cada dia amb~~millor desig.
emplenem amb el llaç de mils sardanes
tot Catalunya amb Montserrat al migf

ELOGI AL C

Hi ha aque
fins que no v
Hi ha'aquell
amb el coll bO'
Hi ha aquell
que nega el d
aquest no hi
fer sis badal
l aquell que
que sap totes
i sap qué el m
i coneix els s
Hi ha aquell q
i aquell que s
fa tres roquill
, sseure' s a ta'
El món de fora
aqui són llun
aqui hi ha els
,
vora un porro

I

Demà vindrà la
un plat sense
Avui ••• a cada
una colla t' esj
Si a l ésperit
per'que uns al tl
beveu, amic, i
i us sentireu
El" vi i el can
d :uns homes i~
son per nosal tJ
d'aquells que j
, que si gai ter 1
i el trobador (
de Quio un tem]
fou duta a Cats
A cada poble ur
Pasqua Florida
pro a cada pui E
maduren sota e]

lat a córrer
concerts"
lçons s escarra
, els verds •••
séu brancatge
ai
tja
sen mai •••
~

lbre
,
nes gran
lbra"
Dallant f
;s rumbosa
(lent,
:rugosa
; cadent.
'obra
IU convit.
11 pobre
" pit!
s ro tllanes
nhel .••
sardanes
1 cel.

planes
9. rdan e s
l migf
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ELOGI AL CANT l A LA TAVERNA

Hi ha aquell que ha entrat i mira solitari
fins que no veu i mira tant com pot.
Hi ha'àquell grapat, que alternen el canari
amb el coll boig d'un got i un altre got.
Hi ha aquell desenganyat d'una senyora
que nega el desengany tota, la nit;
aquest no hi va per res, per mata una hora
fer sis badalls i anar-se'n cap al llit.
l aquell que està content, que hi va per viure,
que sap totes les lletres del cami
i sap qUé el món és fet per canta i riure
i coneix els secrets d'un got de vi.,
Hi ha aquell que entra sorrut i en surt garlaire,
i aquell que sap sorti i qUe sap entrar •••
fa tres roquills i no li costa gaire
'sseure's a taula i comença a cantar.
El món de fora és un de lletra morta;
aqui són llun les guerres i els canons •••
aqui hi ha els homes que han tancat la porta
vora un porró de vi i quatre cançons.
Demà vindrà la creu d'aquesta vida:
un plat sense oli i un misteri el pa.
Avui ••• a cada taula enlluentida
una colla t'espera per cantar.
Si a 1 ~sperit els cants no us diuen res
perque uns altres camins se us n'han endut,
beveu, amic" i el cant us farà el pes
i us sentireu contant d'haver vingut.
El" vi i el cant, tottemps suprem guiatge
d'uns homes immortals. El vi i el cant
són per nosaltres el millo heretage
d~aquells que feren una terra gran,
, que si gaiter tenia el Llobregat
i el trobador cent reixes resseguia,
de Quio un temps la dolça malvasia
fou duta a Catalunya pel croat.
A cada poble un cor canta balades.
Pasqua Florida és el primer pomell •••
pro a cada puig, cent vinyes regalades
maduren sota el cel el vi novell.

Cançons de tenorets de veu divina,
gorra de quadres i un clavell al trau.
Cançons que us fan pensar en garnatxa fina
que us fa exclamar: - Porteu-me'n més, si us plau.
Cançons de pebra i sal, de nota trista,
massurca dolça i vals de Carnaval,
cançons de pura estampa vuitcentista:
faldelli llarg, polacra i devantal •••
lt roses i
llum, ball d'envelat: la toia,
i"una havanera que destil.a mel.
Vora un clavell, dalt del balcó una noia
escolta la cançó amb els ulls al cel •••
festes majoru: arròs, pollastre i oca;
les galtes rojes d'un polsim de vi.
La gent bada al concert sentint com toca
un músic ros un ball de cornet! •••
Cel que enlluerna de tan blau i net,
plaça mudada, gent, i una tenora
que riu i plora i fa,ballar sonora
sota una acàcia que es mig mor de sedo
Cançons de juraments, cançons d'amor
el sl i el no segueixen la batalla
fins que arriba el final que mai no falla:
la noia es dón' als crits que fa el tenor •.• "
Cançons. de ben timbrada melodia
de no~a cuita, sense cap embrull,
cançons de tres petits de malvasia
d'aquella que us entela un xic cada ull.
Cançons d'escala delicada i lenta,
cançons amb el bon cor del vi novell~
cançnos sense pinyol, cançons de menta,
cançons de quatre dits de moscatell.
Cançons de platja i una barca amb vela,
una escopeta i un conill pèl-ros,
cançons ben carre~ades de mistela
que us deixa un mon de roses i de flors.
Cançons de crits, que Xiscla la veu prima,
d'aquelles que el pit s'infla i crida amb goig,
cançons de vi ben negre que us anima,
d'aquell que us pinta el nas un xic de roig.
Per cada cosa una cançó està llesta:
l'Amor, promeses i sospirs i planys,
el llibre de records d'un vals de festa,
les cames d'una noia de vint anys ••.

l aquells compas
el to d'un Himne
el cant que us f
la glèria d'un a
El plany d'un Em
i vol morir a la
i aquest record
i ens deixa una
Amics: Vinga m~s
que cada copa a
que ens deixa l'
Amics: Vinga m~s

Tina,
al trau.
~arna.txa fina
-me'n més, si us plau.
;a trista,
Lval,
mtista:
lntal •••
la toia,
11.
:ó una noia
al cel •••
'e i oca;
de vi.
Lt C0111 to ca

;:f. •.•

i net,
,ra
,nora
• de sedo
d'amor
;alla
Jai no falla:
fa el tenor ••• lI
,8,

LlI"
'asia
: cada ull.
,enta"
novell~

de menta,
atell.
amb vela,
'os,
ela
de flors.
a veu prima,
1 crida amb goig,
anima,
n xic de roig.
llesta:
lanys,
de festa,
nys .••

l aquells con~assos d'una edat llunyana,
el to d'un Himne tan encès i viu,
el cant que us fa ~lorar d'una sardana,
la glòria d'un arros a Tamariu.
El plany d'un Emigrant que està malalt
i vol morir a la terra que l'inspira
i aquest record li fa pulsar la lira
i ens deixa una canç~ que ~s immortal.
Amics: Vinga m~s vi, beveu, beveu
que cada copa a una cançó convida
que ens deixa l'ànima amb records ungida.
Amics: Vinga m~s cant. Canteu. Canteu.!
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NOvOL

BLANC

,

A mig aire d~ la
ja no hi ha: cam!
Caminant que d'a
b~ lamenta haver
Núvol Blanc tan
per les rutes se
S'ha prendat de
i l'Amor la duu
Núvol Blanc fuig
presidint sos pe
estima els núvol
pels camins del
Per mirar-los de
pic altiu li fa
i de tant com se
li digué ren Núvo
Per trobar-la al
compadits del se
besen-li núvols
amb polsim robat
Quan s'acosten t
ella plora pels
pels bells núvo]
als embats dels
-Núvol Blanc- ca
-per què no vol~
Núvol Blanc - c~
per què ens dei'

l ella fuig aire
cap als núvols :
puja i puja més
a cavall del pi(
Ai, els homes, (
i la volen agaf~
Ja l'han vistal
ai, Déu meu, qui
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A UNA

~~RE,EN

EL SEU PRIMER FILL
A

R.B.

Si en front quelcom que estimes i veneres
et sents de la franquesa posseit,
mai com avui mes rimes són sinceres:
avui amb l'ànima un elogi he escrit.
l avui, precisament, oh qom voldrIa
tenir del Dant el ritme a cada cant
per cantar amb la m~s alta poesia
estrofes a la ma re de l'infant.
Per dI al món d'ara que tant prest oblida,
que en mig de tantes coses com se'n van
encara resta en peu un punt d'eixida:
l'Amor que fruita i fa un ventre sant;
per di a n'el món que malda sense treva,
que de les lluites que a Terra es fan
sols n'hi ha una que ho val tot: la teva,
la que tu lliures per tenir l'infant.
s'apaga al teu costat tota altra cosa
de les coses més altes d'aquest món,
el rei més fort, la joia més hermosa,
l'obra més gran del geni més fecond •••
Puix sense tu, ni el geni més capdal,
ni reis, ni pobres, ni germans hi hauria ..•
Si fins Déu, i era Déu, de tu naixia
la nit plena de gràcia de Nadall.

NOvOL

BLANC

,

A mig aire d~ la
ja no hi ha: cam!
Caminant que d'a
b~ lamenta haver
Núvol Blanc tan
per les rutes se
S'ha prendat de
i l'Amor la duu
Núvol Blanc fuig
presidint sos pe
estima els núvol
pels camins del
Per mirar-los de
pic altiu li fa
i de tant com se
li digué ren Núvo
Per trobar-la al
compadits del se
besen-li núvols
amb polsim robat
Quan s'acosten t
ella plora pels
pels bells núvo]
als embats dels
-Núvol Blanc- ca
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A F.S. i M.F.
Jo la copa més alta avui voldria
i fer voldria els vots amb vi sagrat.
preneu amics la bona fe que els guia
que en vostre honor i el de la companyia
són fets obrint el cor de bat a bat.
Que per molts anys, amics I Que la llaçada
que avui heu començat fa pocs moments
es vegi cada dia reforçada
amb el traç de les coses permanents.
Que aquests dos mots que han voleiat al temple,
aquests dos "s{" que heu dit enmig de flors
sigui el mirall on vagi a prendre exemple
aquell ~le estimi com vosaltres dos.
Què hi fa que el món, de forta turbonada
escampi trmolors a cada pas
si un té al costat la dona enamorada
que torna cada ruta il.luminada
després del sl magnlfic de l'enllàç?
Al cel negrós d'aquesta vida d'ara
hi trobareu esclat de ll~ ardent
si abans de mirar res, de cara a cara
us heu mirat als ulls intensament.
Ai que l'Amor us porti per la via
d'aquest món que traspua tan neguJb.t.
El trobareu per fer-lo vostre. guia
si cada jorn un bes és el bon dia
si és un abraç l'adéu de cada nit.
Que Ell ·sigui el vostre dolç company de ruta
que escampi el séu poder al vostre entorn,
eterna deu que mai veieu eixuta
ungint-vos amb més força cada jorn.
Que amb Ell penseu i amb Ell viviu tothora
i d'Ell volgueu sentir-vos sempre enduts,
i que més tard, quan madurada l'hora
us beneexi amb uns rebrolls volguts,
que siguin com vosaltres en cent proves
models de fills, d'amics i de germans
i els deu, amics, per viure en albes noves
el tltol més flamant de catalans.
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PER

MOLTS

ANYS

A M.G.

i

D.F.

A dalt la muntanya, de totes pubilla,
on baixen els àngels quan volen cantar,
hi t~ son estatge, morena i senzilla
la Verge més Verge i m~s nostra que hi ha.
A un poble que estima, sentint-se'n ufana
allarga amorosa tothora les mans,
que a dalt de son trone ja es sent catalana
que escolta de segles accents catalans.
Les albes m~s belles li fan companyia
i té el cel purissim per guarda d'honor,
la serra és de sempre l'autèntica via
d'aquells que despleguen bandera d'Amor.
Amor hi cercaren, de nobles i alteses
a patges i savis i obscurs romancers,
i amor hi trobaren tant reis com princeses
com pobres captaires i braus cavallers.
A vora la veu d'adalits, que llur vida
for dur noves glòries al vell Principat,
ha vist el romer, que amb l'amor sols per mida
pel sl d'una amada pujà a Montserrat.
Avui sou vosaltres, i amor us hi porta,
que a vora la Verge a enllaçar-vos pujeu,
" mes
,
perxo.. aquesta ane 1a 1
sera,
que forta,
eterna tornada si amb fe us estimeu.
Amor que us vegé i als dos us capdella
aqul demaneu-lo que us sigui infinit.
,
'
,
La Verge es
tan bona i 1 a nuvia
es
tan bella
que tot quan demani serà concedit.
l mai si amb les coses que porta la vida
trontolla l'amor que a l'alta~ us ha portat,
torneu com romers, que a trobar-lo convida
la Verge morena d'aquest Montserrat.
Perqué la llar vostra bastiu a besades,
perque, no us entelin l ' amor desenganys,
jo aixeco la COpa i us .dic mil vegades:
-Maria i Domènec per molts i molts anys.
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AMI C DEL PINELL

D'on terra i mar mes bella ~s l'abraçada,
on són m~s verds els pins, i on té el penyal
,
,
l
mes
ben pintat del mon
a balconada,
heu escollit per fer vostre casal.
Perque al séu cim hi hagués el millor hoste
per moure'ns b~ els papers amb l'Infinit,
el Sant més gloriós d'aquesta c03ta
els avis entronaren al seu pit.
A~ul mil anys el ve~l Mediterrà
s adorm i calla i s infla i es revolta
al peu d'aquest Pinell, sota la volta
del cel més blau i més serè que hi ha •
. Onades d'altra terra en romiatge
li venen cada dia a fer tribut,
i guarda vigilant la millor platja
que s'hagi vist i s'hagi conegut.
Estoig de llum, de cel i de mar blava,
pins que un miracle sols pot fer brotar,
l'essència pura de la costa brava
tot beneït per Sant Sebastià.
l cent mil llocs que mai acabarieu
trobeu a cada pam amb més encant.
EscolI! amb més encert ja no podieu
un altre lloc, i això que el món és gran!
Perxo, avui que la ma, l ' eina no empunya
l'orgull infla una mica els nostres cors
perque en l'altar major de Catalunya
tenim el gra de sorra de l'esforç.
,Perque hi tingueu sojorn moltes anyades
alcem els nostres vots, i que el Pinell
d'entre les belles coses recordades
sigui de totes, el record més bell.
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SEGUICI

PER

TU

A Ma. T.M.
Demano a les roses la flaire m~s bona,
demano a les albes la llum sol-ixent,
i vull mil estrelles per fer-te'n corona •••
,
i es
tot poca cosa per f er-te ' n present.
No trobo prou belles per ta companyia
les fades que t~nen als boscos la llar,
ni valen, neboda, pel goig d'aquest dia
sirenes hermoses que encanten la mar.
El cant més harmònic que canta la merla,
la neu que a les serres no arriba ningú,
el brill que destil.la la m~s bella perla •••
res trobo, neboda, que faci per tu,
L'encant de la lluna que fa la nit pura,
no trobo que valgui, valguent com val molt,
ni trobo que rimi per tu, criatura,
de mil escollint-lo, escollit raig de sol.
Si els Angels volgu~ssin••• qui sap tal vegada,
d'infants a la vora tants cops han volat •••
Que hermós el seguici, neboda estimada
d'uns àngels ben rossos per fer-te costat.
Potser invisibles, volant es captinguin
i amb ales de plata te'ls trobis a punt.
Si els àngels volguéssin .•• com vols que no vinguin
si tu ja n'ets unl.
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A LA

MARE

JOVE
A lVi.G.

La lira més sublim avui voldria
per, d'entre mil, deixa una fIo escullida.
Més de què val ma pobra poesIa
davant el Sant Misteri de la Vida?
A quines Muses pot recórre' el cant
que inspirin unes rimes amb volada
per acaba un elogi amb prou alçada
del quadre de la Mere i de l'Infant?
l vols, r~rla, una millor balada
que les rimes més grans que hi han hagut
de veure't a tota hora il.luminada
pel nom de Mare que et dirà emmelada
aquesta filla teva que ha nascut?
Si ja d'avui no te'n mouràs, Maria,
de viure entre cançons amb b~-de-D~u.
Si tindràs un món téu, i cada dia
veuràs com la més alta poesia
la téns a cor-què-vols amb el fill teu!
T'envio el bes més sant, amb tot l'anhel,
pel teu henn6s triomf de jove mare,
perque ben dolç el posis a la cara
d'aquesta rosa que t'ha dat el cel
que és rosa teva i que es dirà Isabel.

.,
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PERXO HI HA TANTS ESTELS

Per la festa que s'acosta
cent-tres àngels van pel cel
netejant l'alè de l'aire
i la llum de cada estel.
Perxò brillen per la volta
més que mai aquestes nits ••.
Per la Reina de les reines
són ben pocs, 'ssent infinits.
Van i venen d'un a l'altre,
ni un en deixen sense brill.
Per mà d'àngel net l'espai
de mil móns es torna espill.
Quan la feina ténen llesta
vafu els àngels pel cel blau
i a la Verge amb ve,l molt dolça
li pregunten si li plau.
El més ros de la volada
diu: - Ni un sol n'hem oblidat!
Ella riu, i sols de riure
l'espai queda il.luminat
per cada àngel, d'un estel.
Un per àngel que Maria
sols al riure els encenla
pels alats infants del cel!.

PURESA l ROSES

BRINDIS DE

Treneu gaies dance~
qie diguin les fadE
de i~eu que rePiquil
i l aire es vestei
QUe toqui corrande
que r~guin els lla]
que s obra la partJ
que all1b plors i ril

Han portat roses al temple
collides el mes de maig.
Quan el temple obra les portes
surten flaires de jardl.
Cap altre marc tan magnlfic
per tenir puresa apro~,
com l'aroma i la presencia
de les flors del mes de maig.
B~ en teniu flaire divina
ai, roses del mes de maig!
Tu, tan blanca i tan hermosa
eres una rosa més.

Perque ets, criatul
l'exemple pels hom
i dius tot callant
avui que el món pll
l tu tan menuda, t
recordes als homes
que encar resta en
l'amor a la vida q

Que les portin a l'altar
per rimar vostra puresa,
segur que un dia la Verge
va ol?rar roses de maig.
Jo faig vots, neboda Lluisa
perque portis sempre més
la dolcesa i l'alegria
que has trobat en aquest dia
entre flors de~ ·,mes de maig.

"-

~

N~

Per molts an
que els teus
on hi brilli
l'alegria alli
Que els teus
i les dents
que et flore
una rosa cc
Que t' escai~
perque et m:
que la veu 1
perque endo:
Perque cant:
perque et s
el "siti que
quan et por
Perque el d
i amb els u
a qui sàpig
com es mira
Que l'escaI
el fadrí mé
perque et p
cada dia al
l que semp:r
et sigui l'
l'amor de t
que els tel.
Que mai ca!
els revolt:
fillola Mal
t'ho desit,
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BRINDIS DE NAIXEMENT

A Ma T.M.
ple

Treneu gaies dances al pas de les hores;
qie diguin les fades el seu cant millor;
deixeu que repiquin campanes sonores
i l'aire es vesteixi de festa major.
QUe toqui corrandes la lira més bella;
que riguin els llavis i apartin el dol;
que s'obra la parta a una vida novella
que amb plors i rialles encanta un bressol.

portes
•

!fic
cia
maig.
rla
ig!

Perque ets, criatura, tot just deixondida,
l'exemple pels 'homes que es maten lluitant,
i dius tot callant, un fort cant a la vida
avui que el món plora desfet i sagnant.
l tu tan menuda, tan miñça i divina'
recordes als homes, rient i plorant,
que encar resta en peu d'aquest món que declina
l'amor a la vida que tu n'ets fruit sant.

['mosa
r
~e

lisa
dia
laig.

Per molts anys Maria Tresa,
que els teus ulls siguin mirall
on hi brilli cada dia
l'alegria amb devassall.
Que els teus llavis siguin rojos
i les dents et brillin molt;
que et floreixi a cada galta
una rosa com un sol.
Que t'esc~gui la figura
perque et ~irin al passar,
que la veu tinguis ben dolça
perque endolcis al parlar.
Peraue cantis a tothora,
,
perque et surit airos i clar
el "si" que diguis un dia
quan et portin a l'altar.
Perque el diguis amb veu alta
i amb els
.. ulls ben riolers
a qui sapiga mirar-te ,
com es mlra un cop nomes.
Que l'escolti amb tota l'ànima
el fadri més ben plantat
perque et porti presonera
cada dia al seu costat.
l que sempre mentres visquis
et sigui l'espill més grat
l'amor de tota la vida
que els teus pares s'han portat.
Que r~i cap núvol enteli
els revolts del teu camí,
fillola Maria T1'esa
t'ho desitja el teu padrí.
~

.

.,..
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CANTEU, QUE LA NIT ES D'ABRIL

Un vent enjogassat pel cel s'emporta
el cant que ha refilat l'ocell primer.
Als camps, la Primavera ~s a la porta
per estrena el millor vestit que t~.
Les ro~ea ja es desclouen migpartides
que l'aire tebi ve a desparpellar.
A repicar, cam~anes adormides!
que Pasqua ja es acI. Dem-li la mà.
A cada'pas que fa les plantes broten,
a cada pas que fa una fIo es desclou •.•
Les perles de rosada que degoten
dónen als verds dels camps un encant nou.
Cantem la festa de la gran Florida,
cantem, cantem! A l'aire el cant sonor.
Llencem pel cel, que Pasqua en~ hi convida
cantades a la terra i a l'Amor.
Sortiu al finestró fadrines belles,
~ortiu per escoltar nostre convit
i sentireu d'aquestes Caramelles
la més dolça balada de la nit.

r

~

4-

Que l'Amor una nit santa
polsi l'arpa al balcó téu.
Nit d'abril, i l'Amor canta,
ai, fadrina, valga'm Déu!
volem que fe~tejada
tota tu escoltis el cant.
Si no entens bé la tonada
cent-tres roses la diran.
La diran de una a una
perque el cant puguis sentir;
la dirà un bell raig de lluna
quan t'adormis al coixl.
La diran l~ terra i l'aire,
ai, fadrina, tot quan viu;
cada vent serà un cantair~,
cada vent, la mar, el riu •••
Sol~

Quan et mogui la cantad
els teus cinc sentits despert~,
és que Amor t'haurà voltada
amb els braços ben oberts.

I si Amor amb tu camina
amb el cant ben abrandat,
trobaràs pel món, fadrina
aquest goig il.luminat:
Per D~u te guard cada dia,
un t'estimo beneit,
i un bes dolç serà la via
de l'adéu de cada nitl
Cantem, cantem per tots amb
que vibri amb nostres cants
d'himnes que ens diu la nit
de pau i de treball, d'amor

joia entera,
el cel serè
de Primavera,
i fe.

VALS

DE

Ai, Abril, me
per la Pasqu
per tenir-la
tot el. mes v
Per donar-te
d'ésser mes
Pels carres
cantarem tot~
La nit. jova i
està al punt
Si l'Amor seI1
s'obriran cer.
I l'Abril que
si al balcó s
en la nit de
nova rosa en

Som avui els
i per tu van
trenarem un 1
vals de rosel
Dels acords (
te'n farem Ul
perque es mu~
de la glòria
Roses, roses
solfa muda d
belles roses
vinga un ram

{

~

<lf

Hi portem la
sense e srine
per la galta
de les noies
La de fulla
que sols poc
per qui al l
no ha passat
Hi ha la ro~
pel color pt
per qui pasf
amb un mom ~
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VALS

DE

LES ROSES

dia,
Ai, Abril, mes d'alegria
per la Pasqua benamat,
per tenir-la al primer dia
tot el mes vas perfumat.
Per donar-te bella mostra
d " esser mes tan pre f erit,
Pèls carres de casa nostra
cantarem tota la nit.
La nit. jova i ben posada
està al punt per les cançons.
Si l'Amor sent la cantada
s'obriran cent-deu balcons.
l l'Abril que descapdella 's,
si al balcó surts a escoltar
en la nit de Caramelles
nova rosa en tu tindrà.

via
t !

joia

entera,

ü cel serè
le Primavera,
~

fe.

Som avui els teus cantaires
i per tu van nostres cants,
trenarem un vals per l'aire,
vals de roses esclatants.
Dels acords dels cants melosos
te'n farem un ram florit
perque es mudi als plecs airosos
de la glòria del teu pit.
Roses, roses primerenques,
solfa muda de color,
belles roses abrilenques
vinga un ram amb la cançó.
~

~

.,.

Hi portem la delicada
sense espines ni paranys,
per la galta avellutada
de les noies de quinze anys.
La de fulla recollida
que sols poc color recull,
per qui al ll~bre de la vida
no ha passat del primer full.
Hi ha la roja que es destrIa
pel color pujat i ardent,
per qui passa nit i dia
amb un mom al pensament •

Ai, floriu roses vermelles
que per veure el vostre esclat
pel camí de les estrelles
Primavera ha retornat.
Més la reina de les toies
-amb perdó, rosa i clavell-,
és l'estampa de les noies
que duu a coll Palafrugell.
Bon amic que vens d~ fora
no t'hi pari's massa aprop,
que si et miren de la vora,
ja hi cauràs al primer cop.

BON

DIA

Rompent la boi
el sol és un mis
i al bes, més fa
un m6n en'flor ~
Bon dia, Primav
cel i terra per
l es mou per ca
i tot revifa's ~

l ja venen les II
Ja ve la colorai
l el verd encen
amb aquell verd
S'encenen els 11
i endiumenjats, I
brillen arreu el
del miracle de ]
La claror nova ~
i es plasma ent~
Del cel se'n va
cam! a la terral
Per l'aire nou]
la mar enceta aI!
que alegra cada
inacabable sim1'c
l canta amb nou
i canten els to;
i aviva el cant
i amb nova empel
l floreix radial
el somriure més
que és entre mi
de tot quan Pas

~

""

l amb un ~rapat
per mà d'angel
s'hi escriu dev
amb llum de die
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'ermelles
astre esclat
trelles
'nat.
toies
, clavell-,
IS noies
.afrugell.
IS

de fora
Isa aprop,
I la vora,
'imer cop.

BON

DIA

PRIMAVERA

Rompent la boira, dels penyals senyora,
el sol és un missatge resplendent,
i al bes, més fort una hora i una altra hora,
un m6n en' flor pica de mans content •
Bon dia, Primavera! S'esperava
cel i terra per dir-te aquests tres mots.
l es mou per cada fibra nova sava
i tot revifa's a comp'as dels brots.
l ja venen les roses fent corrandesl
Ja ve la coloraina dels clavells!
l el verd encen fanals a cada banda
amb aquell verd tan verd dels verds novells.
S'encenen els llums grocs al cor dels lliris,
i endiumenjats; i desbordants, sens fi,
brillen arreu els set colors de l'iris
del miracle de l'Arc de Sant Maritl
La claror 'nova és ampla, encesa, forta,
i es plasma entera, nua, sense un vel.
Del cel se'n va pel rec brillant de l'horta,
cami a la terra, de la llum del cel.
Per l'aire nou polida i pentinada,
la mar enceta amb cantar suau
que alegra cada platja, una endolçada
inacabable simfonia en blau•••

,.

l canta amb nou delit l'ocell que vola,
i canten els torrents amb delit nou,
i aviva el cant la mare que bressola
i amb nova empenta cada branca es mou.
l floreix radiant, a cada noia
el somriure més delicat i fi
que és entre mil, la més hermosa toia
de tot quan Pasqua veu brota i florir.
l amb un ~rapat d'estels, pel cel sens mida,
per mà d'ange~ mogut, amb traç gentil
s'hi escriu devotament Pasqua Florida
amb llum de dies d'aquest mes d'abril.

Tot s'ha mudat, i il.luminat el rostre
cada estimada espera un dolç instant •••
per la millor, per 'questa vila nostra
cantem-li Caramelles a tot cant!
Cantem-li Caramelles amb dalera
que Pasqua ha es'atanat als finestrons
la millor nit d'aquesta Primavera.
Diguem-li flBona nit" entre cançons.

PAL A F

Ben pos
per on ant
tens la ma
ben pintad:!!
Es dubtosa
pel que et
Més ••• parlE
al provar j
quan se t' (
i t'ensenya
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Ai, carrer~
Qua tre-Cas~
la Rajola j
i la Plaça
el Padró i
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la Murallal
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dia i
,
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66

inat el rostre
dolç instant •••
sta vila nostra
ot cantI
dalera
als finestrons
Primavera.
re cançons.

PAL A F R U GEL L E N C A

Ben posada a la finestra
per on entren vents i sol,
tens la mar que et diu corrandes
ben pintada amb color blau.
Es dubtosa l'arribada
pel que et veu per primer cop.
Més ••• parleu de la sortida
al provar la mel que duus;
quan se t'obren porta i taula
i t'ensenya els seus secrets,
quan la gent se't diu amiga
i una noia et mira béJ
Ai, carrers de casa nostra:
Quatre-Cases i Pi-Verd,
la Rajola i les Botines
i la Plaça del Tambor;
el Padró i Torre dels Moros,
Ratinyola i Brugarol,
la Muralla, Plaça Nova
i el carrer de Cavallers .••
Sou vulgars quan t'hi passeges
cada dia i cada nit,
més proveu d'esser-ne fora
i veureu l'enyor quin és.
Ai, recons de Dins la Vila!
Quin imperi no valeu
la Roella i Tarongeta
pels dos noms que us van posarl

r el cloquer de pedra llisà
amb les cases del Raval,
i amè la capa migpartida
Sant Mart! dêlt del cavall •••
Més en~~à riuen les cales #
amb les llums millors del mon,
les casetes i les vinyes
les pinedes i els camins.
r Calella tota blanca
amb les Voltes a la mar,

amb l'encant de Cala-Estreta
i la glòria de Llafranc.
l els marlets de penya dura
d'aquell món de roc d'El Cau,
amb els pins mirant-se a l'aigua
i el va-i-tot de Tamariu.
l resum de cent-mil gràcies
dal t del t ran més verd que es veu,
braç de llum de Catalunya
guarda't Sant Sebastià.

Canta, canta, bon cantaire, .
canta amb l'ànima aquest cop
que avui cantes el teu poble.
Avui dius: Palafrugell.

CORRANDES

Ja el cel b
Ja són llun
Ja hi han a
Ja han flor
Ja la neu ~
i ja canten
i es passe~
pels camins
Cada rec d
estovalles
Ha arriba1
amb els br~
Avui va de
molts vest~
de follet,
que quinze
de nit cIa:
de somr1.s,
de Pasqua,
de cançó,
Trobadors
per donaramb l'Amor
cante:reJr¡to
Caramelles
d'un enca.Il
Caramelles
d'un amor:

;

Que consel
el gran c~
sempre a 1
pels qui I
Que flore:
perque enl
tantes no:
per la gIl
Queel Tre"
siguin sel
aquest To
un la nau
l per fe
que l'Arno
per guiar
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'aigua
I

es veu,
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Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

el cel blau va avellutant-se.
són lluny els freds darrers.
hi han aires de bonança •••
han florit els amatllers!
la neu fuig de les cimes
i ja canten els torrents,
i es passegen noves rimes
pels camins del mar immens.
Cada rec té a la ribera
estovalles de cent verds.
Ha arribat la Primavera
amb els braços ben oberts.
Avui va de flor vestida,
molts vestits pot escollir:
de follet, d'estel, de vida,
que quinze anys i de mat!,
de nit clara, de rosada,
de somrís, clavell encès,
de Pasqua, núvol i onada,
" d ocell, de b es",
de canço,
Trobadors si no en tenia
per donar-li bell convit,
amb l'Amor per companyia
canteremtota la nit.
Caramelles emmelades
d'un encant sempre novell.
Caramelles abrandades
d'un amor: Palafrugell.
Que conservis, vila amada,
el gran cor que et varen fer,
sempre a punt i empolainada
,
pe 1 s qui saben veure ' t be.
Que floreixin per anyades
perque encantin a tothom
tantes noies ben plantades
per la glòria del teu nom.
Queel Trebal~ i l'Alegria
siguin sempre a cada llar
aquest Tot que no es destria:
un la nau, l'altra la mar.
T per fer millor el viatge
que l'Amor dugui l'arjau
per guiar a la millor platja
de la mar, la nostra Nau.

NOvOL

BLANC

,

A mig aire d~ la
ja no hi ha: cam!
Caminant que d'a
b~ lamenta haver
Núvol Blanc tan
per les rutes se
S'ha prendat de
i l'Amor la duu
Núvol Blanc fuig
presidint sos pe
estima els núvol
pels camins del
Per mirar-los de
pic altiu li fa
i de tant com se
li digué ren Núvo
Per trobar-la al
compadits del se
besen-li núvols
amb polsim robat
Quan s'acosten t
ella plora pels
pels bells núvo]
als embats dels
-Núvol Blanc- ca
-per què no vol~
Núvol Blanc - c~
per què ens dei'

l ella fuig aire
cap als núvols :
puja i puja més
a cavall del pi(
Ai, els homes, (
i la volen agaf~
Ja l'han vistal
ai, Déu meu, qui
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Dl:!;U TE GUARD, PRIMAVERA

Que D~u te guard, oh Primavera nostra!
Has vingut a cavall d'un vol d'ocells
i a cada branca has escampat la mostra
de la virolla dels colors novells.
Els atmetllers s'han tret les estovalles
de les flors blanques, pels rebrolls de verd,
i els vells torrents ja baixen fent rialles
que ja el sol crema i ja la neu es perd.
Mort el ver! de les ventades fortes,
el bosc per tendres vents es veu mogut,
i canta el rec dels camps i de les hortes
segur que les glaçades s'han perdut.
l canta el vent novell per les contrades
la retirada de l'hivern que cau,
i fugen al séu cant les nuvolades
i net de boires tot el cel és blau.
S'uneix la mar, d'oratges netejant-se,
a les corrandes que li duu el terral,
i han encetat compassos de bonança
onades noves al besa el sorral.
l encara va pel cel la melodia
d'alats cantaires d'afinat acord •••
El món en ~es pressent que cada dia
el cel sera més net i el 301 m~3 fort!
Que Déu te guard, oh Primavera santa!
de vida i bon humor eterna deu;
volem que a n'els grans goigs que tot et canta
hi puji cel amunt la nostra veu,
i a l'hora dels anhels, amb la cantada
demanarem amb nostre milla afany,
que torni el gran miracle altra vegada
de la vinguda teva de cada any.

-
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VERSOS

DE PASQUA
¡

D'enllà, d'on neix la llum, volant lleugera
a dalt del,r aig de sol més abranda t,
recorda al món que ve la Primavera
l'oreneta primera que ha arribat.
A sota seu floreixen les marjades
i es fon, cantant, cada recó de gel,
les roses s'han obert com encantadaes
a l'aire tebi que ha guanyat el cel.
No para el vol per l'ampla volta blava,
fins que mig món s'ha remogut despert,
i cada branca esclata en nova sava
i tot es mou, i cada brot és verd.
Passeja voleiant pel grat dels aires
l'harmonia d'un cant primaveral
que li contesta un cor d'alats cantaires
que ja esperaven el sonor senyal.
l la cantada nova veu'ajunta
per cada pit que rep del sol el bes,
i el cant, que tot primer dubtós apunta,
quan crema el sol, té el cor del món en pes.
Quan tot s'ha endiumenjat a cada riba,
l'ocella encara ho vol més ben posat.
- Canteu més fortl - ha dit - que Pasqua arriba,
canteu més fort que Pasqua ja ha arribat!
Perxò volem cantar, que el Temps convida,
i amb el daler i el pit inflat d'antany
entonarem per Pasqua tan Florida
les nostres Caramelles aquest any.
Un altre any, vila estimada,
per la Nit que brilla més
amb cançons de la diada
omplirern els téus carrers.
Cantarem a l'amis~t
amb veu forta i ben timbrada,
per trobar de bat a bat
el portal i l'abraçada.
Cantarem amb ulls humits
i amb la més dolça tonada
perque ens deixi bene!ts
a la vella venerada.
Cantarem amb cant sonor

SANT

SEBASTIÀ

1 a canço" mes delicada

perque senti m~s l'amor
cada noia enamorada.
Cantarem amb goig profon
a la mar avellutada
i a la llum immaculada
del cel blau millor del món.
Cantarem la Nit d'abril '
i la llmn de l'estelada.
Mil cançons, si en sabem mil,
volaran per la vesprada.
l farem una ramada
amb les flores de les cançons
que et durem, vila estimada,
per finestres i balcons,
Que el Teu nom sigui la guia
dels que som i els que vindran,
tots a una, per la vIa
de fer nostra vila gran.
Que el Treball et duri anyades,
i a mils llars s'alcin cançons,
amb el blat de tes marjades
i amb el vi dels téus turons.
Que l'Amor et sigui immoble
perque es pugui ben jurar:
- Com les noies d'aquest poble •••
no cerqueu que no n'hi ha.
l acabem tots la cantada
amb un crit que no es fa vell.
Visca, visca, vila ah~da,
per molts anys, Palafrugell!.

Capdavanter de Pi:
que avancen mar endins
Tu dius entrant primer
- s6c el que vaig més
l al Pirineu que
de ser tan lluny
li dius mostrant
- La mar que tan

et mil
del b~
ta pr~
enyorE

Altar major d'aquesta 1
arqueta màgica de llum l
que té a mans plenes d,
i de la falda verda de:
de l'escuma besant les
de l'arc magnlfic de L:
del sòlid blau del mar
i els cent colors dels
Del sol que el veu d'el
dant-li el bon dia amb
del gris allargassat dl
i la lluerna de Cap ROl
de l'herba tendra i de
- la' virolla de verds ~
de l'olivera i de la v:
i el groc real de quat
i encara el blanc de Vi
tot reflexat al gran ro
que en cull joi6s la d
i en puja una corona a
l encara entr~ la pen~
de pins inviolats en s
que enfonsen són arrel
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- Amb aquest pam de pe,
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Capdavanter de pics i serralades
que avancen mar endins dant-se les mans.
Tu dius entrant primer dins les onades:
- s6c el que vaig més lluny de·mos germans.
l al Pirineu que
de ser tan lluny
li dius mostrant
- La mar que tan

et mira i sent l'enveja
del blau espai marr,
ta proa que verdeja:
enyores ~s aci.

Altar major d'aquesta costa bravà ,
arqueta màgica de llum, joiell
que té a mans plenes de la volta blava
i de la falda verda del Pinell;
de l'escuma besant les roques clares ,
de l'arc magnífic de Llafranc suau,
del sòlid blau del mar a Cap de Frares
i els cent colors dels roquissers d'El Cau.
Del sol que el veu d'enllà les ones blanes
dant-li el bon dia amb llum , en ample bes,
del gris allargassat de Cap de Planes
i la lluerna de Cap Roig encès;
de l~~erba tendra i de cent camps d'userda
- la virolla de verds dels plans verns de l'olivera i de la vinya verda
i el groc real de quatre-cents camins •••
i encara el blanc de vori de Calella
tot reflexat al gran mirall del mar
que en cull joi6s la dolça meravella
i en puja una corona al pit del far.
l encara entre la penya uns punts de verd
de pins inviolats en son brancatge
que enfonsen són arrel dintre un esquerd
i apar de són altura triomfants
d1 al navegant que mira són estatge:
- Amb aquest pam de penya ens hem fet grans.
"

Llum i més llum, i m~s cada vegada I
i ell alça el tron en mig tanta claror,
llum a torrents, divina, equilibrada,
llum de la terra, el cel i l'horitzó.
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l té per mudar-se cançons d'altres hores
de temps resplendents,
cançons que li canten amb notes sonores
les roses dels vents.
l cants que li porta de França germana
amb xiscle brillant,
l'eno~e bufada de là tramuntana
saltant i ballant,
Cançons 1 corrandes de fets i batalles
de comtes guerrers,
contalles d'espases i cotes de malles
de braus cavallers.
Cançons i corrandes qu, baixen empeses
pel vent de l'enyor,
de reixes i patges i rosses princeses
malaltes d'amor.
l vora les trobes de valls i carenes
pulides de gel,
t'arriben les altres que vénen ben plenes
de mar i de cel.
Són les cançons que porten les onades
de ports i costa i platja milenària,
els vells cantars dels homes de Samària,
els cants de Xipre i Rodes, les balades
amb foc de les cançons napolitanes;
els cants de,les tavernes marselleses
que al roc de tos penyals resten impreses •••
si porten tantes notes catalanesl
,
De Grècia et porten la tonada escrita
d'un món que en runa i tot no fina
que encara avui la humanitat camina
baix les banderes d'Ares i Afrodita.
De l'Africa les calides arenes
et conten èb'amors' de ses riberes
el sol de foc, la nit i les palmeres
i el cant embo~idor de les sirenes.
Rimes de mel t arriben de Catània
i de l'arcaic Egipte el Nil t'envia
d'esfinxs i minarets la melodia
del món més vella de la Mediterrània.
Cantades conegudes de Cerdanya,
cants mallorquins, encara més de casa,
i sents els forts cantars de foc i brasa
del cel i dels sorrals de mitja Espanya.
De costes sense
la mar et porta
els besos d'una
i uns juraments

nom, amb romiatge,
més cançons encara:
nit de lluna clar~
jurats arran de platja.

Damunt ton tron,
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de les que a Nàpo
i han fet al¡{ se
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portant del vell ~
la barca grega qu~
i els bots de poc
La roba de les ve
les quille~ de le
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i envestint les eS
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l bergantins i Ien
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74

73

hores

l

mores
~rmana

LIles
Lles
)eses
~ses

le8
plenes

l

ldes
la,
Lmària,
)alades

Damunt ton tron, en èpoques passades
has contemplat el pas de cent galeres,
de les que a Nàpols han marxat armades
i han fet al¡i ses gestes primiceres;
has vist la nau fenicia que arribava
portant del vell Damasc els brocats fins;
la barca grega que a ton peu parava
i els bots de poc calat dels serra1ns.
La roba de les veles mallorquines,
les quille~ de les naus aragtneses
lluitant amb les armades genoveses
i envestint les esquadres llevantines.
La marsellesa nau plena de plata
que vola a Barcelona amb mar obert;
la fusta n~gra d'un veler pirata
que cerca un bot perdut o un port desert.
l bergantins i lenys i caraveles
i corses i fragates de molt drap,
amb guerra o pau, totes les veles
'han cercat rumb sota el penyal del Cap.
D'un m6n i deu i cent has vist l'estela
immòbil al damunt del mar sonor:
des dels primers vaixells de rem i vela
al pas del més modern quatrimotor.
L
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Un m6n en llum a C~llinar t'invita;
a cada pas m~s alt veus l'horitzó
fins que entre pins t'acostes a l'ermita,
als pe~s la mar, i al lluny el Canigó •.
l veus el m6n que Maragall volia:
el sol enc~s, la mar i la muntanya,
i et sents al tel més fons de cada entranya
la immensitat que des d'allà es destria.
La ratlla de dos móns, l'aigua i la terra
units eternament en guerra i pau.
Un m6n de verd si mires a la serra,
si mires a la mar, un m6n de blau.
Balconada a la mar, la gran terrassa
t'ensenya el bé de Déu que porta a coll,
i veus com un juguet el bot que passa
per gros que sigui quan arribi a moll.
S'hi han fet casoris 'setze-mil vegades,
promeses i batei~s. S'hi conspirà •••
excuses tot per nar-hi a fê arrossades
portan~ un ciri a Sant Sebastià.

Hi ha estat tothom, de gent amb molta roba
- el rei, governadors i diputats fins a n'aquell que hi va a menja una anxova
amb espardenya i pantalons pelats.

l la capella amb aqu
Si algú cantava amb
el Sant amb bona ca
que un sufregit es f

Mirant a Tossa que a garb! es poncella,
aucella blanca que parada es veu,
vora el far, l'ala al cel, hi ha la capella
que diu: - Bon dia, caminant. Entreu.

UNA FONT.
Si us plau.entre per
- ja el Sant us guar
al mateix caire de ~
amb aigua neta, fres,
sobre el mar, hi ha

~

No té l'adreç de pedra i gallarets,
que fou pujada amb peix i cops de barca,
pro guarda els mals de tota una comarca
i ho juren els ex-vots de les parets.
Té històries de perill i malaltia
totes resoltes per l'influix del Sant;
la fe de l'amo d'una pulmonia,
l'escriptura d' un tifus galopant.
Braços i.cames i bastons i peus;
la història d'Uns amors i una escopeta
i un calong! que feia en bicicleta
una caiguda que se'n feia creus.
l gent desenganyada de cent metges
- miraculosament varen curar l a l'hora de bolcar, fins els heretges
s'han recordat de Sant Sebastià.
Tartanes de families conegudes
rodant Pastera avall sense parar,
inVOCaren al Sant a mig bolcar
i el Sarit obri un immens paracaigudes
i els bolcs no maten si els podem contar.
l documents que proven la presència'
de cuques i de pesta i tot plegat,
pro d'esbandir contagi i pestilència
el Sant té a càrrec d'aquest Principat.
l al sê invocat pel pobre que suspira
cada malalt salta del llit com nou,
la Pesta no fa baixes i es retira
i als camps de cols les cuques hi fan l'ou.
Que els homes de la mar, joves i vells,
li deuen cops de" mà de tota mena,
ho prova una esquadreta de vaixells
i una costella eno~e de ballena.
l abans de porta a taula l'arrossada,
abans que e~ vi tor.n~s els' n&ssos roigs,
la gent organitzava Una cantada
i ans de pecar &'anava a canta els Goigs.

LA DIVINA PASTORA
l vora el Salt, al ~
on canta el corb i ~
per llum el sol, pel
per psalms els de 1
hi ha una Pastora q
tot filant llana a .
SANT BALDlRI
Si algun solter vo
entre xiprers, d'es
tenim pels casamen
Si encertes la bac1
abans d'un any el :
Pro el món és ple
i el pobre Sant es
sense gaires dine~
L'APLEC

El dia e3 muda i ]
El cel es posa el
El sol s'alça bri~
i por~a collarets
Un vent ~olit rep~
cada reco i li rel
aqu! mou una bran
perque.la gent ho'
Espolsa un pi, la
revifa aromes amb
dóna un darrer co
i marxa satisfet
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amb mol ta roba
.tats menja una anxova
elats'.

l la capella amb aquella crits s'omplia •
Si algÚ cantava amb la cassola al foc
el Sant amb bona cara es captenia
que un sufregit es fes a poc-a-poc.

s poncella,
veu,
i ha la capella
• Entreu.

UNA FONT.

larets,
ps de barca,
ma comarca
:I parets.
iltia
del Sant;

Si us plau.entre perills la caminada
- ja el Sant us guarda si heu cantat abans al mateix caire de l'abim plantada
amb aigua neta, fresca i regalada
sobre el mar, hi hà la Font dels Ermitans.
LA DIVINA PASTORA

:l,
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l vora el Salt, al gran penya-segat,
on canta el corb i xisvla la ~avina,
per llum el sol, per temple 1 espadat,
per psalms els de la mar més cristal.lina,
hi ha una Pastora que s'ha fet divina
tot filant llana a vora el séu ramat •

.s heretges
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Si algun solter vol que l'éstat li giri,
entre xiprers, d'esquenes a la mar
tenim pels casaments a Sant Baldiri.
Si encertes la bacina per atzar
abans d'un any el Sant et té casat.
Pro el món és ple de gent desvergonyida
i el pobre Sant es passa aquesta vida
sense gaires diners i apedregat.
L

#

APLEC

El dia ea muda i porta el vestit nou.
El cel es posa el blau més resplendent.
El sol s'alça brillant. La mar es mou
i por~a collarets cada ~ompent.
Un vent ~olit repassa d un a un
cada reco i li renta bé la cara;
aquí mou una branca, allà la para
perque.la gent ho trobi tot al punt.
Espolsa un pi, la vinya que madura,
revifa aromes amb sentors novells,
dóna un darrer cop d'ull d'amunt, s'atura
i marxa satisfet fent cap-girells.

Pel groc carn! que s'alça puig enlaire
s'escolta una remor que va augmentant,
i omplena el cel la fressa grinyolaire
dels carros matiners que van pujant.
Un carro ple de fruit de Torroella
- noies i préssecs - amb vermells colors,
un ull de peix que surt d'una cistella
un canti amb aigua i un porró blavós.
La mula de Bordils que puja al tro~,
la tartaneta amb vidre a la portella,
i el carro amb tàlem blanc de Garriguella
i l'eugua fina del marxant d'Olot.
Carrets de Vilafant, dones amb vanos,
cavalls d'Amer, de Pont I~jo i de Salt
que hi han fet jocs de mans cent mil gitanos
per fires i mercats de La Bisbal.
l noies de Calonge molt mudades
que canten al costat d'un pagès vell
i ensenyen al bai~r, enrojolades,
blancor de puntes i dos dits de pell.
Els de Lloret també han volgut pujar-hi
amb la gorra de cranc i brusa neta;
i passa el-carro gros de Sant Hilari
i el matxo blanc que puja de Fonteta.
Darrera un Carro d'alls - ve de Banyoles que deixa l'aire un xic picant i viu,
amb molt pollastre ampolles i cassoles,
hi han els carros de la conca de Llofriu.
Veins de Palamós, bastó i cabàs,
i burres de Begur pujant parelles
amb roman! damunt les gran orelles
i un dolç cascabelleig a cada paa.
l gent de lloc de molta anomemada
portant sentors d'un temps que s'ha perdut:
Besalú, Castelló i de Perelada
amb barret negre i calces de vellut.
L'aca jove que trota de Figueres
amb el carret lluent i ben posat,
el tordillo que baixa de Vidreres,
. la calma del cavall de Sant Privat.
l carros de Juià pujant valents.
l aquí teniu la fruita de Gualta
amb noies amb vermell a cada galta
i amb uns turmells que fan petar de dents.
Tothom pUJa amb delit i moltes ganes,
el goig d estar bé al món a cada veu;
vora el torrent de carros i tartanes
hi ha els pelegrins que Van pujant a peu.
Els que hi
van
i hi pujen aquell dis
, sempre
perque 1 , arros
te, sempre un gus t novell,
són els ~apers d:aquell§rodal!a.
de Palamos, Cassa i PAlafrugell.
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pro a la cistel
una llagosta am
Aquells 'naveni el carro es VB
i avui van carre
complint la pron
Aquella gent amb
venien amb. el tll
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Ja van cantant pujant la carretera
amb aire decidit i pas molt viu,
i es troben amb cuiners de Llagostera
i cantadors del moll de Sant Feliu.
La gent del vi que puja amb molta ampolla,
Vilaju1ga, el Port i Medinyà,
i encara Roses, Requesens i Espolla
La Selva i Colom~s i de Llansà.
Aquests són mariners, Xarxes i hams,
un ciri embolicat entre les mans •••
pro a la cistella ensenya els s~us encants
una llagosta amb banyes de tres pams.
Aquells 'naven- a Festa de la Pera
i el carro es va tombar a revolcons
i avui van carregats amb molta cera
complint la prometença com els bons •
·Aquella gent ~b barretina i manta
venien amb el tren i al sê als Revolts
i veure que la via hi ~s per planta,
plorant han prom~s cera a cor-què-vols,
i estan tan satisfets d'aquella lluita
que al arriba a Palafrugell se'n van
a compra un ciri gros a correcuita
i el po~ten satisfets als peus del Sant.
Aquells de més enllà que van sortint
encara no han bolcat, pro ja s'avancen.
L'arròs i el peix són coses que no cansen
i en aquest món es pot bolcar sovint.

•

Aqui puja una colla decidida
amb rams.de flors, corbata i coll planxats:
un casament de Santa Margarida
que els nuvis no caminen de mudats •

dents.
s,

Aquell hi P9rta la senyora fina
que ha deslliurat avui fa quatre mesos.
El resultat el Sant ja l'endevina:
l'arròs, els cants, les colles de promesos,
l'aire del mar ••• l'Amor tirant pedretes,
i l'any que ve de nou
s'apuntaran.
,
El marit es gastara quatre pessetes
d'un altre ciri que durà a n'el Sant.

perdut:

;

u;
s

a peu.
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l gent, i colorit de festa grossa,
pollastres que viatgen encongits
que res no saben de sofregits ni llosses
de salses , d~estofats ni sufregits.

\.
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Aqui una colla es para a reposar
, que en porten un que es queixa i mig s'esclafa
"
sota l'enorme pes d 'lma garrafa
que espanta imaginar qle es pot buidar.
,

La gent del guix, ciment i calç i sorra:
paletes i manobres, cap allà;
més colles de tapers amb la pontorra
que amb un clavell vermell a cada gorra
ja tot pujant afinen l'Empordà.
l esquilets 'cama-prima i renegaires
i escrivants motl tivats i encarcarats
que en aquell temps no n'hi havia gaires
que~en misteris molt enrevessaires
l'haver i el debe i els papers "sellats".
l fabricants i corredors de saca
i mossos de botiga i de cafès,
camàlics amb un bitxo a la butxaca
que mai afluixen ni s'estan de res.
Ja han buidat una bota que era plena
i pugen nas-vermells del vi begut,
al ventre gana, i a l'esquena
l'olla més grossa que s'hagi conegut.
l un masover amb un pa com una rod,a,
la masovera amb un cap6 molt gras;
un sastre amb un vestit d'última moda
i un carnisser amb un puro com el braç.
l un e stanquer, dos metges, un fondista,
i dispesers que esper~n ~mb desig
posar-se el ventre a lloc~ i un retratista
que farà un grup amb la cassola al mig.
l aquell fabricantet que tria i cara
amb un vol d'advocats de l'art del suro
que en cantaran més d'una amb la guitarra
després d'un bon caf~, roquill i puro.
l ve!ns amb cistelles i mainada;
uns hi porten contents un foraster
que mira emmetzinat boca-badada
que vol dir coses i no sap que fer.
l més gent, i més carros i tartanes,
algun civil que hi puja de paisà,
i aquell que hi puja a vendre unes 'vellanes
i aquell que hi puja sol i hi va a badar.
La noia amb el gip& més nou que té,
que espera en Sant Baldiri i hi va resolta
a deixar-li molts rals en peça solta
que ja s'ho val si el Sant la easa bé.
l entre els parents que parlen de mil COS8S,
les parelles que puejn romancers,
ells estan en un m&n de flors 1 roses
i es miren i sospiren i res més ....

l botiguers i tav
esmolets, gallina
i cassadors que v
que corren i llad
l entre barrets i
de pica-plets, no
hi lluen les coro
d'algun rector i
l crits. Un carre,
que l'euga nova V¡
i un sacerdot que
que sap que sense
Modistes i sastre
massurca i polca
que saltes
, i, que,
que el mon es seu
La plaça de la Cr

pels carros que p
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Les quadres han q
Remorejant.les co
L'Ermita d6na a t
i els cuiners esv
que sempre ténen
Van als fogons, j
surten a fora re~
i rondinant se'n
i munten una cui~
Vermell de pebre
Vora la Creu es j
Entre cistells dé
i un noi s'ho mil
Comença a blanqu~
n'ocupa el centrE
uns crits perque
un plat que es tl

Alguns que van a]
a la pineda i 'JI
Ah, quina pena (
no haguéssin puj~
l entrades i sor'
que plora que, ha
l els ermitans c~
- Bon dia, l'erm:
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l botiguers i taverners i mossos,
esmolets, gall~alres 1 barbers,
i cassadors que van xiulant els gossos
que corren i lladruquen baladrers.
l entre barrets i gorres xarolades
de pica-plets, notaris i hortolans,
hi lluen les corones aí'aitades
d'algun rector i quatre capellans.
l crits. Un carreter que no es resigna
que l'euga nova vagi a pas de bou,
i un sacerdot que ho sent i que es persigna
que sap que sense allò l'eugua no es mou.
Modistes i sastresses - fil i agulla massurca i polca a cada pensament,
que saltes i que xisclen i fan bulla
que el m6n és séu i el viuen al moment.
La plaça de la Creu es fa petita

Carros que puejaven cançoners
i fondegen, callats, vora l'ermita.
Les quadres han quedat pels matiners.
pe~s

colles van i venen.
L'Ermita d6na a tots el "Déu-vos-guard"
i els cuiners esvarats no s'entretenen
que sempre ténen por que es faci tard •
Van als fogons, ja hi ha inquilins,
surten a fora renegant pels focs
i rondinant se'n van sota dos pins
i munten una cuina amb quatre rocs.
Vermell de pebre encès a cada pas.
Vora la Creu es fa alguna amanida.
Entre cistells dóna dina una dida
i un noi s'ho mira amb el dit gros al nas.
Comença a blanquejqr alguna estovalla,
n'ocupa el centre Un ample porró "blau:
uns crits perque s'acosti la canalla
un plat que es trenca i un revés que cau.
Remorejant~les

..
~

ia,

;ista
~g.

'0

lrra

~llanes

lar.
:!olta
coses,

Alguns que van al bosc. Vestits de noià
a la pineda i 'na i venir de gènt •••
Ah, quina pena que els pinzells de Goya
no haguéssin pujat mai a casament!
'
l entrades i sortides, i canalla
que plora que·ha perdut no sap a qui •••
l els ermitans comencen la batalla:
- Bon dia, l'ermitana - se sent dir,

- Que em donariu um pom de julivert?
l ja l'assalt comença sense treva,
un que ha tornat un plat, que hi ha un esquerd,
un que demana llor, un altre ceba,
i culleretes i algun all, cafè,
i plats i sal i gots i carbonada •••
i perque al trasbals no hi falti rê
un que corrents vol aiguatimolada
que la nena se li ha fet una rascada
i vol rentar-li pel que pugui ser.
A la cuina els fogons fan salivera;
un que renega que aquell foc no val;
un altre us ve a trobar amb una cullera,
- Feu el favor, com ho trobeu de sal?
l vora una olla enorme que al foc brilla
la gent assisteix muda a l'espectacle
de veure un vell taper - gorra i arrililla _
que sua i no diu res i fa el valent
i amb una lossa immensa fa el miracle
de coure arròs i coure'l
bé, per cent.,
,
Tot va endavant que ja ha tocat migdia,
olles i llósses i grapats de sal. '
l s'obre el full de l'alta poesia
de l'única, autèntica, real:
Una cassola amb qUatre dits de grèix,
una picada amb all i pa torrat
i un morter blanc que ja l'espera. Un peix
i tres pollastres amb el cap tallat.
La visi6 excita i la gent crida,
les noies riuen amb malicia als ulls
i al gran terrat algú pren embranzida
i prova d'arriba'un roc als esculls.
L'hora ha arribat. Escala musical
de plats, forquilla i ganivet. La porta
s'obra, l'aire es fa viu i recomforta •••
L'arròs ha fet l'entrada triomfal.
La gent devora muda de paraula
i quan s'han enllestit els plats primers
s'aixeca algú que seu a cap de taula
i surt un vot de gràcies pels cuiners.
Es meIlja amb tots els vinc sentits. Es viu
intensament i fa l'entrada l'or
de l'all-i-oli, i un pomet de llor
perfuma el sòlid m6n d'un plat de niu.
i

Avui que el peix
la gent de mar es
el nero amb la l
i es diuen pestes
Algú que fa algu
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Cançons de Cuba s
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es fica un xic a:
que el del mati, ]
arribi del terrat;
Es buida e1: menjld~
arriben els de fo!
i al so d'un vell
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Avui que el peix el porta tot per ella,
la gent de mar es centra 1 juga net:
el nero amb la llagosta fan parella
1 es diuen pestes de bogues i rajet.
Algú que fa algun canvi de cadira
(
i prova l'estofat d'uns ca~icers,
i alg~ que ja ha plegat i ja suspira
i diu que ja està b~ i que no pot m~s.
l una senyora es mira la cotilla
que tem que es produeixi algun desastre •••
- Fes el favor, que encara hi ha pollastre li fa el marit que menja sense armilla.
Aromes de cafè, puros al llavi,
la gent demana torn amb enrenou .••
Un-filtre sense fi, per qui l'acabi
amb runa i dos minuts fa cafè nou.
Un cremat que s'afina i es resol,
i si un tenor enceta amb veu calmosa
s'estira-d'un ~bàs una polsosa
i el tenor envesteix el si bempl.
La gent reclama que el cantar comenci
i els crits ofeguen els cantars primers.
M~s tard ~s de deb6 que es fa el silenci:
Té la paraula un caro de tapers.
l canta. Cants que tots els tapers saben
que l'ermita, tan vella, té sentits
que fa molts anys que els avis s'hi caSaven.
Cançons de Cuba sense gaires crits,
cançons de follet!, les Caramelles
i valsos i havaneres de dolç cant,
sardanes que no passen ni es fan velles
que es canten de molts anys i es cantaran •••
Alegria de viure, goig profon.
Sense saber-ho es fan les millors planes
del viure de les terres catalanes
i del viure, potser, de tot el món.
, l
,
,
Despres
a mandra, que tambe es
del mon,
es fica un xic al pensament, i ~s rar
que el del mat!, per més empeny que es dón
arribi del terrat, els rócs al mar.
~

rs
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Es buida er me~dor - ja no fa falta arriben els de fora la placeta
i al so d'un vell p~ano de maneta
es volta un vals amb foc a cada galta.
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Tot està a punt per cada cor que estima
i fuig una parella, dues, tres •••
passa l'Amor pçrtit arreu i rima
amb un abra~ un no i un si i un bes.
I passa alIo de sempre'i ve un deliri
a cada pensament. Balansa de l'anhel,
alguns se'n van a Sant Baldiri'
i d'altres ja fa estona són al cel
DEVALLADA.
I el dia es va morint. El sol camina
envermellit. La mar, a les platges,
del n~vol i la penya carmesina
reflexa amb aigua rosa les imatges.
Uns carros ja trontollen cap avall.
Cemencen els ad~us i els arreveures.
Una noia aprofita l'útlim ball
i la mare cridant ••• pro torna asseure's.
Es deixa amb pena tot i s'aprofita
fins al darrer moment el bell .sojorn:
es mira b~ la mar, el far, l'ermita
i es fa la caminada del retorn.
L'ermitana ja recompta la vaixella
i va rentant el vidre del taulell.
Proa a Begur, una barca de Calella
passa calmosa a sota àel Pinell.
Amb r~~ança abandonen a l'ermita
els darrers pelegrins que van quedant.
A cada giravolt que es van tombant
la veuen una mica més petita.
L'Amor amb aire satisfet comprova
els blancs que ,tapat d'ulls, ha fet són dard.
Cada parella es mira amb ansia nova
un esguard permanent dins l'altre esguard.
Com si vingu~s del més enllà, esquelleja
un ramat invis~ble, i es pressent
la devallada de la nit. Fosqueja.
I Venus brilla al cel i el far s'encen.
i llença, pròdig, lluminosa ratlla
a tota l'aigua de la mar que es veu.
La mar la porta alegra dalt l'espatlla
i als navegants que cerquen diu:- Passeu.

S'ensenyorei
Per veure's
d'un a un el
i en pocs mo
Ai, la nit a
de l'aigua e
brunyit amb
brillant pel
Com suspesos
i s'apaguen
de les barqu
airoses i ol
Més tard la
i el sorral
amb el delir
que el mar,
Els cants ja
A cap cam:! s
Però al cel,
el vent enca
amb el regus
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S'ensenyoreix la nit ~l cel, serena.
Per veure's a la mar del cel estant
d'un a un els estels es van tombant
i en pocs moments en queda l'aigua plena.
Ai, la nit a la mart Amb el misteri
de l'aigua enorme i viva, i amb l'espai
brunyit amb tants estels com pugui haver-hi,
brillant pel cel que no s'acaba mai.
,
Com suspesos a l , 1nfin i t, s ' encenen
i s'apaguen els llums parpellejants
de les barques que ja han pescat i venen
airoses i oloroses i brillants.
Més tard la platja s'omplirà de plata
i el sorral moll s'estremirà un moment
amb el deliri blanc d'un món d'escata
que el mar, tan bescantat, en fa present.
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Els cants ja s'han perdut a la baixada.
A cap camí se n'ha guardat el so.
Però al cel, per la nit endiumenjada
el vent encar es guarda una tonada
amb el regust de l'última can~ó.

NOvOL

BLANC

,

A mig aire d~ la
ja no hi ha: cam!
Caminant que d'a
b~ lamenta haver
Núvol Blanc tan
per les rutes se
S'ha prendat de
i l'Amor la duu
Núvol Blanc fuig
presidint sos pe
estima els núvol
pels camins del
Per mirar-los de
pic altiu li fa
i de tant com se
li digué ren Núvo
Per trobar-la al
compadits del se
besen-li núvols
amb polsim robat
Quan s'acosten t
ella plora pels
pels bells núvo]
als embats dels
-Núvol Blanc- ca
-per què no vol~
Núvol Blanc - c~
per què ens dei'

l ella fuig aire
cap als núvols :
puja i puja més
a cavall del pi(
Ai, els homes, (
i la volen agaf~
Ja l'han vistal
ai, Déu meu, qui
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CANTS A LA CUINA l AL MI BEMOL

Br.ava cosa és el cantar
si cantem amb ventre ple.
No ve mai d'un mi o un re
si s'ha fet un bon dinar.
Aqui som gent de cançons
i compassos delicats,
pro també gent de fogons
d'arrossades i estofats.
Hem tingut "La Taponera"
cantant valsos a Madrid,
i en cuina i cants de primera
ja ven! ens pot al darrera
qui ens envegi el do de pit.
Rem tingut sonats cantaires
d'espinguet que no es confón,
i per goig dels arrossaires
els millors cuiners del món.

sl,

passem dies d' "apuro"
sense cants i sense tros.
Pro tot just ~ortem un duro
ja envestim a~ats de cos,
i les àries mes alçades
acabades
les menjades
, 1 , ep~*1
,
son
eg de l #
arros.
Fa molts anys que estem en ruta
per menja i per canta bé.
Ens admira una batuta,
pro adorem un bon cuiner.
Puix és cosa descomptada
que ho sap bé tothom que vol,
que amb la tripa desinflada
no es pot fer cap mi bemol.
Fa molts anys que fem cantades
i grans coros hem fundat,
i el bell fi de tot plegat,
han estat grans arrossades!
Si cent coses
perque el món
sols amb dues
amb cuiners i

hem provat
ens fes honors,
no hem fallat:
bons tenors.

En el ram de les cançons

hi ha primers de bona mena,
xantres, baixos i segons
i barítons de veu plena
que cap nota mai els frena
per més alts que porti els tons.
per treure bon partit
de les colles cantadores,
les batutes més senyores
en tot temps hem posseit.
l

Amb cuiners, fama guanyada
escampem per món enllà.
il convits ténen gravada
el bon gust d'una arrossada
feta a Sant Sebastià
beneida i encertada
per cuiners d'ano~enada
d , aques t tros de l ' Empord'a.

BORRADüRS
Quan teniu p<l
ja amb paperf
apuntant la l
una :fe de so
amb els noms
De llavors, ~
amb el món ta
Si us agafan
al morir-vos
sempre hi ha

S'hi llegeix
i és aquest]
que'n fa, la S
que a n aquea
s'emboliqui 1
Hi ha el de [j
per les quebl
d'un divorci
d'una herèncj
el séu ús és

Per 'cabar-hi de fe el pes,
en cançons que més s'estilen
~ls propis cuiners refilen
com dos F.letas o com tres
amb crit blanc o escandalós,
i perque no hi falti res,
els mateixos cantadors
tan rumbeges estridents
amb papers de primer astre
com preparen un pollastre
amb cent salses diferents.

Es paper d' al1
el d 'estrassa
que ha ajudat
escampant-la
a la Industrj

Cants i cuina combinats,
diu que fan els pobles grans.
Vinguen, doncs, cants afinats
cada volta acompanyats
de plats sòlids i abundants.

Hi ha el que
que amb pa que
ha es campa t ]
dels "Comuns '1
per mata a l~

Doncs per tot el que heu sentit
faig un vot ben decidit:

Hi ha el pape
amb efigies b
on primê es b
per 'xafar-li
cara i nas, a

Per molts anys amb gana i to
en mil caros figureu,
pro per conservar la veu
mengeu junts, sovint i bo
per alçar esprit i cos
i per glòria de l'Imperi
a rêdòç ,de Can PatlleriA
, f
,
els mes
ondosI
p ats'
d arros.

Hi fa notes e
n'hi fa el me
que serveix l
i del trio es
sovint surt u
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Quan teniu poc més d'un dia,
ja amb papers feu el debut
apuntant la Rectoria
una fe de solteria
amb els noms del nou-vingut.
De llavors, que a¡ encarar-vos
amb el món tan complicat:
Si us agafan o al éasar-vos,
al morir-vos o al pagar-vos,
sempre hi ha pape al costat.
S'hi llegeix i s'hi embolica,
'
i es
aquest l "
us ,
mes corrent
que'n fa la gent pobra o rica,
,
que a n , aquest mon
no s , expl i ca
s'emboliqui tanta gentJ
Hi ha el de barba, encarcarat,
per les queixes del pals;
d'un divorci a un banc robat,
d'una herència a un atemptat
,
,
,
b en prec i ·s.
el seu
us
es
Es paper d'anomenada
el d , estrassa, d" us d i vers,
que ha ajudat a dona amplada
escampant-la embolicada,
a la Industria i al Comerç.

.ns.
lats
,s.

entit
to

..

08.

Hi ha el que ajuda a la malària
que amb paquets de tot format
ha escampat l'Arrendatària
dels "Comuns" fins a la fària
per mata a la humanitat.
Hi ha el paper de fer segell
amb efIgies ben gravat,
on primê es besa el clatell
per 'xafar-li amb up rampell,
cara i nas, a Caps d'Estat.
Hi fa notes el Notari,
n'hi fa el metge pel pacient
que serveix l'apotecari
i del trio estrafolari
sovint surt un testament.
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S'hi fan blo~ de calendaris
amb el desembre i l'abril,
folletons i diccionaris,
borradors, majors, diaris,
i s'hi fan bitllets de mil.
l bitllets per cada dia:
d'envelat i de frontó,
pel futbol i pel tramvia,
pel carril, la loteria
la tartana i l'avió.
Hi ha el de premsa, que no cito
perque en té tothom que cal,
des del "Times" fins als de Tito,
ilLa Vanguardia" i IfEl Papitu"
i els de firma oficial.
Hi ha el de música, que es trIa
calibrat i especial
pels devots de l'harmonIa,
i sense ell res es sabria
de "La otra" i "Parsifal n •
Si és herald d'alguna mossa
us, entela un xic la vista.
, ,
Mes.que entelar-la us 1 embossa
si és en lloc d'alguna rossa
d'algun sastre o la modista.
Es clix~ pel fotogènic,
pel savi fltre prec:!s,
i és cercat amb ull anèmic
si no es troba papê higi~nic
en moments de comprom:1s.
S'hi fan titols pels entesos,
l'engin~er, el savi, el marqu~~,
la clerecia i els pagesos •••
i canonges i marquesos
sense el t:!tol no són res.
S'hi fan mapes, fesomia
que retrata el món cabal.
Grans papers, puix no es podria
separar sense llur guia
Nova Iork de La Bisbal.
Grans decrets hi signa el rei,
hi fan plans Estats Majos,
s 'hi fan ban~., s 'hi dicta llei

i hi fa ~aI]
Metereolog:IJ
S'hi fan c
de la Magn
a la blanc
pel canari,
per l'amor
pel gerent
pel torero
pel banque
per la dama
la minyona
S'hi fan dI1
i decrets d
xecs i cany
manifestos
i enc:!cl'iqu
S'hi declaI1
i una tisis
s 'hi declar
i a la bell
s'hi declaI1
Rep callat,
que encapça
s 'hi encell
s 'hi fan ta
i fundà el
Es el pa de
dels rentis
dels drapai
dels sistelJl
amb vots p<l
S'hi fan 11
que compraI1
milionaris
generals i
arquebisbes
L'usa el cò
l'usurer i
el ministre
i es valora
del d'estra
l paper que
en les cose
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i hi fa ~arts també un Servei
Metereologic famós.
S'hi fan cartes amb gran traça,
de la Magna ressonant
a la blanca sense tassa,
pel canari, que no passa,
per l'amor i el navegant,
pel gerent i l'estanquera,
pel torero i el tronat,
pel banque i la peixatera
per la dama i la portera
la minyona i el soldat.
o,

S'hi fan drames i revistes
i decrets de molt sarau,
xecs i cants per les rumbistes
manifestos comunistes
i encicllques de pau.
S'hi declara blat i terra
i una tisis galopant,
s'hi declara pau i guerra
i a la bella que l'enterra
s'hi declara el pobre amant.
Rep callat, la lletra escrita
que encapçala cada invent;
s'hi encen foc, s'hi felicita,
s'hi fan tarjes de visita
i fundà el racienament.

,

Es el pa dels burocràtics,
dels rentistes i advocats,
dels drapaires, catedràtics
dels sistemes democràtics
amb vots públics declarats.
S'hi fan llibres ••• coses tristes
que comprar poden només
milionaris i rentistesl
generals i estraperliste~
arquebisbes i flequers •.
L'usa el cònsol i el poeta,
l'usurer i el potentat,
el ministre i el paleta,
i es valora pel planeta
del d'estrassa al de l'Estat.
l paper que al món domina
en les coses més capdals:
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les factures, l'esterlina,
les accions, la' paperina
passaports i Carnavals •.•
per anuncis i programes,
per banquets, comptes-corrents,
per estafes i programes
eleccions i crucigrames
germandats i testaments;
per missals i la manilla,
per històries i cupons,
pel tabac de paquetilla,
per reforços de cotilla
escriptures i cançons ...
Resumint, resum profón:
Ai d'aquell que Va i que ve
per les vies d'aquest món
sense fer-hi un bon paper.

I

La via la lim~
i un bon cam! a
S'hi baixa a peu
igual que a tots'

1

hort~'aprl

Té uns
on brilla l' esbe~
Si als balladors
la poden aDa ' prE
Els hort~ veuen ~
amb calces ·de ve:
i gent mudada im]
i hi porta a cap
les tardes del d~
Cada pam d'horta
planes il.lustre.
un presseguer, e:
l'esquer han es~
de desengany~, di
Ha estat l éscol:
Molt s que han vel
han passat per 1
per conquistar l
A la porta una t
L'orquesta a pis
un gran taulell,
on entre ball i
hi van .a prendre
Boires i crits,
ball~ que es con
Si els cornetins
un sap que, el b~

.•

Hi cap tothom, d
per veure ~i a 1
a la parròquia a
que al bal~ arri
l concurrència q
noietes que han
per fer-sè bé un
que e~' pensen qü
per no quedar-se
Pageses ben plat
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La vía la limita per la dreta,
i un bon camí a l'esquerra hi dóna accés.
S'hi baixa a peu, en tren i en bicicleta
igual que a tots els centres de progrés.
Té uns horts'aprop on l'enciam madura,
on brilla l'esberginia i puja l'all.
Si als balladors els plau 1 agricultura
la poden ana 'prendre a mig d'un ball.
Els horts veuen de dia al propietàri
amb calces·de vellut, com és costum,
i gent mudada implanta un nou horari
i hi porta a cap treball extraordinari
les tardes del diumenge a mitja llum.
Cada pam d'horta porta a coll sentides
planes il.lustres d'escollits moments;
un presseguer, el moresc, les cols humides
l'esquer han estat dels llibres de cent vides,
de desenganys, desmais i casaments.
Ha estat 1 éscola de profons artistes.
Molts que han vençut als balls de Plaça Nova
han passat per la'Punxa a fer l'emprova
per conquistar llicència de tanguistes.
A la porta una taula amb uns man1ns.
L'orquesta a pis penjada i més endins
un gran taulell, rosquilla i malvasía
on entre ball i ball en romeria
hi van a prendre alè tots els fadrins.
Boires i crits, i gent que puja i baixa,
balls que es contracten a pinyol alçat •••
Si els cornetins són gent amb molta caixa
un sap que, el ball ••• potser ja és com~nçat.
Hi cap tothom, d'aquell que hi baixa un dia
per veure si a la Punxa hi ha secrets,
a la parròquia amb rossa-companyia
que al bal~ arriba ja amb els comptes fets.
l concurrència que la fred no atura:
noietes que han passat un gran treball
per fer-se bé una ratlla de pintura
que es· pensen que és el talismà d'altura
per no quedar-se dretes un sol ball.
Pageses ben plantadaes dels voltants

amb anques revingues, sense espines,
que porten centenars ,de vitamines
enpaquetades dintre bons davants;
la noia fina que es ventava molt
i no hi volia ana i en deia pestes •••
i ara el programa de passar les festes
és 'na a la Punxa i no deixar-ne un sol.
l el jovenet que va amb els quinze fins
amb molta brillantina i clenxa dreta,
que fa per primer cop la cigarreta
que llença mitja si no hi ha veins.
La noia sensé engany ni picardia
trena i genoll i'corves sense mal,
que cada nit sortint del ball somia
aprendre bé aquell vals per dt un bon dia:
- Diumenge ja debuto al Fraternal.
La que sap els misteris d'un galop
i el que ella vol, que els homes no l'estafin
que mai té la parella prou aprope
La que no vol encara que l'agafin,
i la que ja es defensa al primer c9p.
l la que troba que no feia el pes
allò que tot cusint una explicava
i que ella encara porta mal entès •••
si b~ en un ball el noi la "turmentava!l
i ~olt espai vital capitulava,
ella ha acabat el ball ••• i com si res.
l la que sap' que és perdre bous i esquelles
que ve de correr festes i envelats
i sap per què un se'n va vermell d'orelles
després d'un tango dolç i ben pausat.
l un que té por que la massurca el cansi
i agafa empenta, que la té a l'abast,
amb repetides co~es de vi ranci
que la massurca es ball de molt desgast.
l aquell que porta mol ta anomenada
'
cabell rissat i bigotet que lluu,
que rep, pensant que allò és terra abonada,
molts desenganys i alguna bufetada
per 've invadit algun terreny tabú.
Que la llegenda de petó i natxada
és cosa que la pràctica desment,
que si hi ha algú que hi té taula parada
en canvi' hi ensaliva molta gent •••
que la na txada, amb una mà que vo li
i un lloc per aplicar-la, pots tenir,
pro els petons s'han hagut de pinta a l'oli
que a la Punxa hi té tassa segons qui.
Si gent amb sort hi ha fet primers
papers,
,.
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malgrat l'anomenada i la requesta
els que més toquen s6n els de l'orquestra
que amb aquest art no hi valen barroers.
:lS

30l.

lns

l

dia:

l'estafin

•
,a
II
~s

•

iuelles
t'elles
lnsi
l.st.
)onada,

rada

i

1'011

l.
ipers,

l aquella tan mudada' a la ca'1ira
que hi ha anat i no sap si ballarà,
i sense saber com algú l'estira
i és l'heroina d'aquest curt cantar:
Un pagès de cama forta
la volteja i se l'emporta
en un ball de remoll.
l ella xiscla i es veu morta
i només cerca la porta
i que acabi el cornet!.
Ell la duu ajustada al braç
envestint entre trompades
a parelles emmelades
que ja van sense compàs •
. ,I la té amb l' abraç tan clos,
que ella apenes respirava.
Si amb els ulls se li queixava
- l'unic punt lliure del còs amb més força ell l'ajustava
i la noia se'l trobava
de la barba a n'el dit gros.
Ni un sospir li pot sortir,
i la pobra criatura
mig trencada de cintura
tanca els ulls i espera el fi.
Quan els músics van parant
ell amb sorna li demana
quan la deixa pantejant:
- T'ha.agradat la"americana'
l ella fa un sospir pregon
i respon de la barana:
-Ha estat ball d'americana,
de corbata i pantalon •••
l se'n va, que ell la castiga
i li vol prometre un vals;
l si troba alguna amiga
que li diu si ja no balla,
ella diu el séu trasbals •••
-M~s que ball, serà batalla
si t'agafa aquell de Pals I
l entre els que hi van per envestir la gesta
d'ana a salta i brinca en els balls rodats,

hi han els altres, que amb l'excusa de l'orquest
van a la Punxa a camina abraçats.
l la parella que l'Amor enceta
i fan el primer curs del festejar,
que la Punxa voldrien sempre oberta
amb una orquestra que toqu~s desperta
balls de sis dies sense reposar.
l un que fa estona que molt trist demana,
i el ball s'acaba i ella ha dit molts "nos",
i a l'últim fa, veient que no l'aplana:
-Pensar que amb aquest pet de tramuntana
per balla amb tú he vingut de Regincós!
l aquell que balla tan emmetzinat
i es troba tan a punt amb la parella
que es veu que tot ballant s'ha descomptat
perque la ndadiu un xic vermella:
- Que els mú"sics ja fa estona 9-ue han para t I
l 1& parella que ballant acata s
de tant que van i venen separats •••
Es que ella avui estrena unes sabates
i se les mira plenes de pelats.
l el virtuós del ball rodat, que es veu
que ja a la Punxa no seria festa
si no es pogués sa"ltant seguir l' orquesta
marcant els punts a terra a cops de peu.
l dos que fugen amb qui sap quins nords
sense cap por que l'aire els encostipi •••
són d'aquells que contàvem al principi
que Van a veure com estan els horts.
l aquella tendra en un rec6 ensopida
que vol dissimula però que no en sap,
que ha anat al ball la mar de decidida
i encara no l'ha treta a ballar cap.
l a l'últim fa un esforç, i amb un desplant
es llença al mig i agafa per parella
a una altra que li passa com a n'ella •••
Però els homes, juren, se'n recordaran I
l arriba el darrer vals. L'encant ha mort
pels que llavors ballaven f~ndejats.
Els músics, que han cobrat, toquen més fort
i el vals s'apura. amb volts desenfrenats.

S'obra el portal.
i els llums dels
provoquen més d'w
veient la trampa I
Les noies, de bra
la nit es muda pe
i el vent, que se
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alça telons que f
i algun que surt I
es queda boca-obe
que arran de nas
amb quatre puntes
que fuig"burots"al
Un home ros fa ca
Els músics ja des
i encara quan ret
en troba dos que
que no sabien que
La dels manins se
que el ball li ha
Es sent, baixet,
que val totes les
Les colles miren
La festa va llenç
A dins se sent:La Punxa es tanca
l de records s'ha
al llibre de la
Per fer-hi un bon
la Punxa d6na al
La via la limita
i un bon camí a ]
S'hi baixa a peu,
igual que a tots
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S'obra el portal. La gent ruig pels voltants
i els llums dels que se'n van amb bicicletes
provoquen mes
" d 1.U1 dpama a l es cunetes
veient la trampa de molts jocs de mans.
Les noies, de bracet, d6nen enveja,
la nit es muda per les contemplar,
i el vent, que se sent jove, s'hi barreja
i com sempre que amb senyores ell plagueja
alça telons que fan enrojolar,
i algun que surt menjant una rosquilla
es queda boca-obert a la pared
que arran de nas li volta una faldilla
amb quatre puntes i una pell que brilla
que ruig"burots"am1.U1t amb un xisclet.
Un home roS ra comptes al calaix.
Els músics ja desfilen cançoners
i encara quan retira el contr~-baix
en troba dos que estaven presoners
que no sabien que ja el ball estés.
La dels manins serveix l'últim que en menja
que el ball li ha obert la gana d'1.U1 picon.
Es sent, baixet, un: -Fins diumengeque val totes les peles d'aquest món.
Les colles miren si els hi falta algú.
La festa va llençant l'últim badall.
A dins se sent:- No hi queda pas ningú?
La Punxa es tanca. S'ha acabat el ball.
l de records s'ha omplert una altra' plana
al llibre de la Casa registrats.
Per rer-hi un bon registre a la setmana
la Punxa d6na al món racilitats:

lO

lOcant ha mort
,ndeja ts.
toquen més fort
desenfrenats.

La via la limita per la dreta
i un bon carn! a l'esquerra hi dóna accés •
S'hi baixa a peu, en tren i en bicicleta
igual que a tots els centres de progrés •
,I

NOvOL

BLANC

,

A mig aire d~ la
ja no hi ha: cam!
Caminant que d'a
b~ lamenta haver
Núvol Blanc tan
per les rutes se
S'ha prendat de
i l'Amor la duu
Núvol Blanc fuig
presidint sos pe
estima els núvol
pels camins del
Per mirar-los de
pic altiu li fa
i de tant com se
li digué ren Núvo
Per trobar-la al
compadits del se
besen-li núvols
amb polsim robat
Quan s'acosten t
ella plora pels
pels bells núvo]
als embats dels
-Núvol Blanc- ca
-per què no vol~
Núvol Blanc - c~
per què ens dei'

l ella fuig aire
cap als núvols :
puja i puja més
a cavall del pi(
Ai, els homes, (
i la volen agaf~
Ja l'han vistal
ai, Déu meu, qui
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UNA

NIT

A

CAL PERET

Al bell mig de Robador,
per tothom de bat a bat,
dels Caus d'Art de la Ciutat
trobareu l'altar major.
Port de bona recalada
on es d6na sempre entrada
als que l'art porten al pit;
sindicat de gent triada,
de debó, de la que bada
i que passa bé la nit
en el més bonic dels móns:
Un piano, un tenoret,
quatre versos, sis cançons
una taula amb amics bons
i un roquill a cal Peret.
Hi va tothom, d'aquell que hi puja a peu
amb vestit blau i calces pedaçades,
a 'aquell ben equipat que devegades
té entrada a les grans gales del Liceu.
Del transeunt que hi va per simpatia
i hi treu el nas només de tant en tant,
a n'el parroquià de cada dia
que sap de cor les coses que faran.
S'hi troben tots els graus: Uns tramviaires,
escrivents, recaders i retratistes,
paletes, advocats, pintors, drapaires
i metges, "cineastes" i rentistes,
i regidors i batlles i un notari,
i com aquell que res hi para el vol
la nit d'un bon dissapte un em~resari
per si entre els candidats a 1 escenari
hi ha algun tenor que enfila el mi bemol.
l urbans, pagesos i més d'un senyor;
gent de barret, de gorra i de bastó;
senyores de molt pes, de poc, floristes,
minyones que .. somien. en se artistes
i algun,noctambul que tombat el veus
que en porta més al cap que no en duu als peus.
Del que menys us malfieu,
és tenor d'escola fina
que es desplega a tota veu
amb les "Costes" de Marina.
l vora aquell que canta tan feliç
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com si fumés, mengés o si dormis,
hi ha aquell que vol canta i no gosa
que sent la por que dóna el cop primer,
que tanta gent li fa una enorme nosa
i diu: - Dissapte 51 que cantaré.
Fins que un dia sopa bé,
envesteix un remenet
, d' un, que 1r
'
o mes
copve,
i arribant a cal Peret
diu rabent:- Un "Veterana"
que li posa bé la veu
i acostant-se vora el piano
diu al Mestre: - Quan volgueul
Ja ha començat, ja perd la por,
la gent l'anima i se sent apte
de retornar cada dissapte
a cal Peret del Robador.
Que és molt llarga ja la llista
dels que amb gran cartell d'artista
de pinyol brillant i net
ténen tItol de sollsta
expedit a cal Peret,
.on, a més de vetllar l'art
donant culte a Paganini,
té perque un tenor afini
i no el faci res covard
amb veu forta i de molts "brillos"
uns magnifics "carajillos "
que també són fets amb artl
Hi han els artistes que el Peret domina,
tiples de veu timbrada i cristal.lina,
tenors que ho fan com els de m'es renom,
i fins pels concurrents va 'ALa Marina"
per veure's corejada per tothom.
Tan artista com ells amb les paraules,
i mentre algú refila "La Traviata " ,'
En Puig amb cent-tres gots a la safata
arriba a port per entre mig les taules
sense ~ortar ni un 'sol servei trencat.
_ Voste, què volt
-Jo, un remenent centrat.
_ Feu el favor, que cantaran "La Tosca" respbn alg/U que espera entusiasmat.
l no se sent ni rondina una mosca
quan el Peret la sala deixa tosca
i el Mestre fa uns compassos pel teclat.

Refila la Segura
i va, i amb tant
respon una sonata
brodant bemols a
Entra Mil1an, qu
i per plat fort
canta francès am~
com si al Peret rj

l ja no es para,
que l'Opera domin
algun element nou
entre una pluja d
desgrana les set
l quan s'acaba UIl
les cançons vells
i aixi que acaba
una tiple ja cant
Segueix la gran ~
i puja el to a mj
i Santacana surt
i pels baritons 4
l d'altres que h~
a qui·encamina, ~
Mestre Ricard ser
per notes que ha~
Canvi de Mestre ]
i volen per l'esl
de la senyora Sal
en deixa a cal P4
l duets, i terce1
uns que coregen :
i un vell tenor (
arriba amb força

De vora on
dels canta~
tot nas i 1
va perfilaJ
al nou ten
Si compareix alg
que li fa cop so
a dalt hi ha un
per veure si amb
la veu, de totes
que facins junta
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_ cop primer,
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I sent apte
Isapte
,dar.
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,rtell d' artis ta
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,ol ts "brillos"
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mb art!
Peret domina,
1stal.lina,
e m'es renom,
~t\.La Marina"
othom.
s paraules,
aviata", ,
a la safata
les taules
ei trencat.
menent centrat.
n "La Tosca" usiasma t.
a mosca
fosca
s pel teclat.

Refila la Segura amb veu de gala
va, 1 amb tanta veu com panxa en Batlle
respon una sonata per l'espatlla
brodant bemols a sobre d'una escala.
Entra Millan, que canta i riu i balla
i per plat fort del séu brillant paper,
canta francès amb groc barret de palla
com si al Peret hi hagués Chevalier.
i

l ja no es para, i vora d'un de pes
que l'Opera domina com si res,
algun element nou d'entre l'elenc
entre una pluja de briallants "olès"
desgrana les set gràcies del flamenc.
l quan s'acaba un bon couplet de moda,
les cançons velles poden-se escoltar,
i aixi que acaba d'actua un rapsoda
una tiple ja canta italià.
Segueix la gran virolla de "vedets"
i puja el to a mida que es fa tard,
i Santacana surt pels tenorets
i pels bar!tons 'gafa el tron Ricard.
l d'altres que ho fan bé, que el bo no atipa
a qui·encamina, sense cap neguit
Mestre Ricard sense deixar la pipa
per notes que hagi fet tota la nit.
Canvi de Mestre per canta un estel,
i volen per l'espai Je"S melod:!es
de la senyora Sais, que tots els dies
en deixa a cal Peret cobert de mel.
l duets, i tercets, que allò no es para,
uns' que coregen la cançó que es vol,
i un vell tenor de cabell blanc que encara
arriba amb força al més pujat pinyol.
De vora on la reserva para
dels cantadors, un dibuixant
tot nas i ulls i prim de cara
va perfilant amb forma rara
al nou ,tenor que va cantant.
Si compareix alguna estrella nova
que li fa cop sortir com fan els bons,
a dalt hi ha un piano per fer prova
per veure sl amb cent tecles àe cent tons
la veu, de totes cent, alguna en troba
que facins juntes els mateixos sons.

9

l fent costat als consagrats encara,
una noieta que no sembla res
que a cal Peret hi puja amb pare 1 mare
pro canta hi ho fa b~ coms els de pes.
l gent que disfruta, que és feliç,
gent que ho hi cap i, dreta, escolta i beu
i En Puig, amb co~es, diu del passadiç:
- A veure que aixo taca, em permeteu?
una par~lla que fa estona calla
fins que ella diu parlant amb dolç desmai
entendrida pel cant, que això mai
falla:
- Escolta'm, i En Peret, no canta mai?
l

l un que fa tard, que arriba amb molt retràs
tot suat amb la solfa a sota el braç •••
Fa una consulta per si pot cantar.
- Canteu depressa que ha tocat la una.
Pro encara hi ha temps de refilar-ne alguna
abans la gent no vagi a desfilar.

Va, ~ls barítons, les tiples, els tenors,
"Marina", "Veneciana", "Butterfl.iY",
cançons de goig, de penes i d'amors •••
Vinga, Peret, que no s'acabi mai
el m6n brillant d'aquest amable espai
que a tot!! plegata 'ens fa una mica ac tors.
-Que va un tenor!. l l'amo ve a pleret
i apaga uns llums. S'observa un bon silenci
i els ciutadans esperen que comenci
una nova vetllada a cal Peret.

,.
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i comença ~
amb xiulet
per Sant Jo
Treient foc
sal ta i COI1
i ha tocat
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per La Fang
troba el dr
Ja li venen
Per més que
i això que
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Tot pujant
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de magn!fic
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que una sen
per Girona
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Un xiulet.
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BALADA

DEL

TREN

PETIT

Lema: Qui no bat quan el tren vol,
ja no bat pel juliol.

Surt mudat de Palamós
i comença a moure brega
amb xiulet escandalós
per Sant Joan i Vall.llobrega.
Treient foc per tots costats
salta i corra de gairell
i ha tocat Palafrugell
sense m~sses camps cremats.
Llofriu passa com el vent,
que ~s esprés i va "rabent"
i enfocant Barceloneta
per La Fanga i can Busqueta
troba el drama de Torrent!
Ja li venen tots' els mals!
Per més que xiula no avança
i això que bufa i es cança
i llença foc pels queixals.
Tot pujant hi ha temps de sobra
mentre el tren gemega, pODre,
de baixar i omplir cistells
de magnIfics pina tells.
El tren puja quatre passes
i en recula vuit o deu.
Hi ha qui baixa a fer rabasses,
qui té pressa i puja a peul
Fins s'ha dit, qui no ho creurIa,
que una sényora casada
per Girona el tren prenia
per na a veure com tenia
el diploma de tocada.
l allà salta el tren i malda
a noranta pams ,per hora
i allà salta la senyóra
d'una falda a l'altra falda I
l el pujar és tan cançoner,
que 11 sobra temps encara
de dona el tItol de pare
ans de sê al revolt darrer I
Un xiulet. Ja som a dalt,
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i el tren es llença furient
deixant el Volts de Torrent
encarat a La Bisbal.
Pla d'En Vinyes a tercera
ha baixat, com si temés
que li an'essin al darrera
per cremar blats i pallers.
l esverat, ja s'esgarria,
puja i baixa les cunetes
i envesteix deu bicicletes
a cent metres'de la via.
Sant Climent, sols uns instant,
!pataplaf! un nou sotrac,
i el tren enganxa bufant
el replà de Vulpellac.
Ja ha baixat desesperat!
Les dones criden: - El tren!,
i a trompades ell empren
les parades del mercat.
l xiulant amb crit triomfal,
per les Voltes i el Daró
i amb la gent fora el vagó,
fa l'entrada a La Bisbal.

Ja és al mig la carretera!
Dues vaques i un paisà,
són les baixes que el tren fa
fins que enmig de gran fumera
el quefe el para a Corsà.
Ha acabat de ser poruga
aquella cursa fatal,
i enganxa a pas de trotuga
Terra Negra, fins a dalt.
Ja va a pas de professó
per la llarga carretera.
Hi ha qui baixa del vag6
i organitza una cacera.
Hi ha temps d'ana fe el toc,
i va el tren tan poc a poc,
que hi ha pagesa, i no poca,
que ha pujat amb una lloca
al deixar Palafrugell,
i quan el tren Flassà toca •••
ja té polls dintre el cistell I

..

Esperant am
que el tren
us adoben
uns gitanos
Un notari h
s'hi fan ba
s'hi"fan tr
orfeons i t
La Pera el
feudal de v
i llengant
a encarar-sI
D, alIa salt
al cam:!, de
i adobant g
ha agafat a;
un curander

..'

Cistells q
i amb aquel

han quedat
els que an'
A una dida
li arrenca
i ella xiso
- Ai, SenoJ
Ve un nou g
i la dida,
es troba en
amb el nas
i els bitI]
si, senyor:!
Ve, per fi J
i entre crj
el fondeje
amb la mei
A grans er:
la gent ba:
amb maletel
i senyores
com si el .
Hi ha qui'
i mirant e;
ha jurat d
Hi ha qui
pels grans
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E!perant amb riure fi
que el tren corri i el temps ,caiga,
us adoben un"paraiga"
uns gitanos del cam!.

cera

és

Un notari hi fa escriptures,
s'hi fan balls i casaments,
s'hi fan tractes, criatures,
orfeons i testaments •••

rrera
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s instant,
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at!
l tren!,
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t.
iomfal,
,
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vago,
sbal.

La Pera el veu com se'n va,
feudal de via i terròs
i llengant 'rriba a Flassà
a,enc~r~r-se amb el tren gros.
D alIa salta altra vegada
al cam!, dels dos' rails,
i adobant gent, que ha espaimada
ha agafat anomenada
un curander de Bordils.
Cistells que cauen a piles,
i amb aquells sotracs temuts,
han quedat dalt les enfiles
els que anà ven asseguts.

#
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tren fa
n fumera
,
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otuga
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ra.
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el toc,
a poc,
o poca,
lloca
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,

toca •••
cistell!

A una dida ben plantada
li arrenca un s alt el petit,
i ella xiscla atabalada:
_ Ai, senoY; que perdo el pit!
Ve un nou drama a un nou ressalt
i la dida, a n'aquest salt,
es troba enlloc del nadó
amb el nas al pit esquerra
i els bitllets caiguts per terra
si, senyors, al revisor!
Ve, per fi, el darrer xiulet,
i entre crits i revolcons
el fondejen a Pedret
amb la meitat dels vagons.
A grans crits, entre trompades,
la gent baixa amb pressa a terra
amb maletes esbotzades
i senyor~s~desmaiades
com si el tren vingués de guerra •••
Hi ha qui va sense vestit
i mirant el tren petit
ha jurat de no tor~ar-hi.
Hi ha qui cerca un" dispensari
pels grans bonys que ha posseit ••••

l

r malgrat aquestes planes,
i malgrat portar cremats
pantalons i americanes
de nosaltres i els passats,
perque és nostre el venerem,
perque ens torna a la memòria
.. i a
epissodis d , una histor
d'un temps bo que recordem.
Hi hen anat a cops de puny
pel futbol que ens enverina
i en un temps, no massa lluny,
ben coberts de brillantina
ens ha dut brau i fogós
a cet-set festes majors
amb xibarri i amb BaraU.
El tren la clenxa es partia
i d'un camp vora la via
es posava una fIo al trau •••
Ja fa mesos que el tren para.
r els vagons abandonats,
ara que el tren no s'esvara
" mes visitats.
é s quan son
Es fan viatges d'amagat
i ningú 'gafa bitllet.
r algun cop ha resultat
que es factura algun paquet I
Devegades ve aquest cas:
- A veure si ens ajustem ' que ve amb retras,
..
diu a l gu
- que nosaltres no hi cabem I
Si corrint ha alçat fumeres
i ha escampat la mar de fum,
aturat, altres fogueres
amb parelles rodaneres
ha abrandat amb poca llum.
Hi ha qui al veure'l passar,
-Hem guanyat el tren - dirà,
i quans altres, es compren,
- Hem perdut - diran - el trenI,
recordant amb ~ran enyor
el refu~i de l amor
on si s ha tingut fortuna
s'han fet viatges a la lluna
sense fum .••ni revisaT!

Ja està a p~
xiular fort
i trona a e~
i llençar c~
Ja la via él
com si fos E
ja té lleny~
ja està a pi
per 'na fes1

l

planes,
cremats
lcanes
ls passats,
el venerem,
a la memària
1istòria
~ recordem.
)S de puny
lS enverina
) massa lluny,
:>illantlna
l fogós
majors
) sarau.
i es partia
la via
5 al trau •••
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Ja està a punt per dintre poc
xiular fort per puigs i planes
i trona a envestir tartanes
i llençar castells de foc;
Ja la via és escombrada
com si fos en temps millors,
ja té llenya preparada,
ja està a punt altra vegada
per , na~ f
esta I
a Pa '
amos.

31 tren para.

ldonats,
,
'lO S esvara
fisi tats.
'amagat
t;llet.
~sul tat
Lgun paquet!
3st cas:
ajustem imb retràs,
10 hi cabem!
tat fumeres
mar de fum,
Jgueres
lneres
Joca llum.
t'e'l passar,
Gren - dirà,
38 compren,
lran - el tren !,
i.n enyor
nor
t; fortuna
3 a la lluna
3vlsor!
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NOvOL

BLANC

,

A mig aire d~ la
ja no hi ha: cam!
Caminant que d'a
b~ lamenta haver
Núvol Blanc tan
per les rutes se
S'ha prendat de
i l'Amor la duu
Núvol Blanc fuig
presidint sos pe
estima els núvol
pels camins del
Per mirar-los de
pic altiu li fa
i de tant com se
li digué ren Núvo
Per trobar-la al
compadits del se
besen-li núvols
amb polsim robat
Quan s'acosten t
ella plora pels
pels bells núvo]
als embats dels
-Núvol Blanc- ca
-per què no vol~
Núvol Blanc - c~
per què ens dei'

l ella fuig aire
cap als núvols :
puja i puja més
a cavall del pi(
Ai, els homes, (
i la volen agaf~
Ja l'han vistal
ai, Déu meu, qui
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m6n, enorme i gran
trobeu molt i ben posat:
El Montseny, la vall d'Aran,
l'aviram del Llobregat,
la Torre Eiffel a Paris,
la costa brava de Tossa
el Pilar a Saragossa
i a Fornells el Parad1s.
Un bon llibre, no fer re,
vi de grau, les senyoretes
els tocinos amb monjetes
un bon pur~ i un cafè.
A Tbrrent els bells revolts,
les Esfinx a l'Orient,
a Cassà hi han els fasols
i a Londres el Parlament.
A Sevilla.el riu, la Tani,
les Voltes a La'Bisbal
amb el Daró subterrani,
i les Grutes de Fingal •••

En el

.

l per contra, d'altra banda,
sense culpa de la gent,
mil desastres tenen tanda:
El treball, racionament,
terratrèmols al Japó,
llum d'espelmes repetit
a Girona el tren petit
i les falles del cotó.
A dins l'Africa hi ha el Sa'ra
on la pluja de llarg passa,
i amb eixut que creix i esvara
que ens empipa i treu de mare
tenim Tremp i Camarassa
on ja amb l'aigua de llur bassa
un no es pot rentar la cara!
Plets i crits per Alemanya .,
guerra i bombes a la Xina,
mal-de-caps per la farina
i la Renfe a tota Espanya.
Guerra freda que Ja ens crema
i la por que al mon té tip,
el folklore, la W M
els toreros i la Grip •••
l el capdell no s'arrecona
dels desastres que escolteu,
queda encar la ONU en peu
i el 70 a Badalona!
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Ai, les cues del 701
Hi han assalts de mil maneres
al tramvia que es decanta.
Es trepijen mainaderes
i minyones amb farcells,
a families tot enteres,
s'envesteixen les parteres
i s'esclafen xics i vells.
No es respecten llevadores
capellans ni centenaris,
criatures ni senyores,
coixos, mànxols ni notaris •••
Un xiulet del vigilant,
pro el 70 diu que no.
El tramvia s'ha omplert tant
que ha deixat al conductor I
Crits, raons, i el tramviaire
vencent en forta palestra
ha d'entrar per la finestra,
i el 70 xerica ire
surt pesat de Trafalgar.
Un sotrac. S'ha d'aturar.
Un revés que s'ha escampat
i perqu~ un altre no en caiga:
- Pro, senyora, és el paraigua,
no veu el mànec torçat?
De nou corra entre gel!lecs.
A la parada del Parc
passa el 70 de llarg
sentint pestes i renecs.
La barrera: Punt i apart
on s'espera i es fa tard.
Des del tren senten els ais
amb un esp~nguet que espanta
dels preludis que al 70
hi ha de basques i desmais I
Pere IV, que mai s'acaba,
on no es para per més vots
de la gent que s'esperava,
pro al 70 s'hi pujava
per miracle o per pebrotsl
Culs que van arran de cara,
un viatjant que perd la veu
i una noia que s'esvara
que entre esquenes perd el pare,
i un senyor que perd un peu.
l pitreres que s'esqueixen
sota colzes presoneres,
gent que criden i que es queixen
per petacs i bonys que neixen

dels Canton
Ventres con
i un que llJ
amb un "monyJ
o un genoll
l quan no 1l~
que se us ~
us travessa
d'un que bu

,
No es
trag~
si un valen
- Ep! se m~
sentiu dir~1

l entretant
que combat
i entre ve1..1
de senyora
diu que ve

Si pagueu a
entre mig d
us resta, a
fins que e.
Al pagar, s
que us estj
una mà que
o vosaltres
per l'armi]
I ••• parada.
El misteri
i a la via
el 70 s 'ha
Tant-se-vai
La via és
que el 70 ~
i heu de fl

I arribeu ~
descordat,
i feu sort
si porteu'
que ten1eu
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. maneres
:anta.
's

.ls,
IS,

'teres
·ells.
.dores
'is,
~taris

dels Cantons a les Cotxeres •
Ventres convertits en coca,
i un que lluita amb abundor
amb un "monyo dins la boca
o un genoll al paIdor.
l quan no us sentiu un nas
que se us fica orella endins,
us travessa el ventre un braç
d'un que busquen uns veins •.•

,
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•••

lt,
,rt tant
luctor I
'amviaire
,stra
.nestra,
~ar.

lrar.
:ampat
en caiga:
. paraigua,
Lt?
Hile cs.

les.
>art
;ard.

lIs ais
espanta
70
lsmais I
~aba,
~

vots

No ~s tragèdia de les falses,
si un valent vol descendir:
- Ep! se m~an quedat les calces!sentiu dir-li a mig cami.
l entretant, el cobrador
que combat per avançar,
i entre veus fora de to
de senyora i de senyor
diu que ve i que vol cobrar.

Si pagueu a n'el cobraire
entre mig del temporal,
us resta, ai, el braç enlaire
fins que el cotxe ~s al final.
Al pagar, sovint trobeu
que us estira la cartera
una mà que és forastera,
o vosaltres que furgueu
per l'armilla més propera •••
I ••• parada. Què ha passat?
El misteri no es precisa
~
i a la via estreta i llisa
el 70 s'ha aturat.
Tant-se-val. l ja no es mou.
La via ~s molla i es veu
que el 70 és mort quan plou
i heu de fê el que falta a peu.

~rava,

l

>rots I
~
cara,
la veu
¡ara
~rd el pare,
un peu.
¡eixen
;}s,
~ es queixen
le neixen

l arribeu a casa amb presses,
descordat, deixat anar,
i feu sort de bona mà
si porteu totes les peces
que teníeu a l'embarcar.
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L'endemà ve un nou combat,
i al tramvia nova anada,
sempre a punt i disposat
a fer tard altra vegada.

Hom veu e~
les estre~
Ai, Sant A
qui t'ha Vi

Fosqueja. Ja ve amb retràs.
Baixa ple, amb un ple que espanta
i un es mata obrint-se pas
per les portes del 70.
l vessant gent per la via
dels que han fet d'escaladors,
al Besós fa nord i gula
amb retruny escandalós.
Ai, Sant Adrià del Besós
qui t'ha vist puja al tramvIa!

l ja venen
No s'atura
pro n'inv~
envesteix
quatre car
o l'atura
perque un
que un mis
entre els
el passatg
l l'a tura
de la via
una branca
o la gent
un vailet
l si no tr
para's sol
o perque 1
Quan s'esq
via avall

Fora "tiros", pel demés,
cap batalla es pot trobar
per violenta i ressonan·ta
on la gent tant s'esforcés
com pUJant dalt del 70 ,
quan s atura a Sant Adria.
Les de nom, de Gibraltar,
de Verdun i el Gurugú,
de Dunkerke i de Concud,
al costat poden anar
dels combats que a Sant Adrià
la gent lliura cada dia
envestint sense manla
passatgers i cobradors.
Ai, Sant Adrià del Besós
qui t'ha vist puja al tramvIa!
El trasbals del dia abans
s'engrandeix amb gran follia.
Cada membre en joc de mans
es contrau o ~'esgarria,
i ho sent, tot la Companyia.
contra d ella i sos autors.
Ja no es va, senyors, estret,
dins la massa que acoquina,
allò ja és anar restret
convertint-se en aspirina
una noia rossa i fina
de premsada a la paredI
Gent que plora i vol baixar,
soroll d'ossos que s'ésquerden,
cobradors que el xiulet perden
i no poden fer parar.

convertin~

en tramvia

Noves marJl
i amb empe
, caba el €
i es fonde
Una veu: .
l la gent:
per senti
que és t01
l corrint
vinga , assa
que s arr::
-com camp]
fins que ¡¡
La

Barre~

Ha passat

romancera
com si el~
:/últir: p
...: _ _ ..t
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veu entre mil dolors
estrelles en ple dia.
Sant Adrià del Bes6s
t'ha vist puja al tramviaJ

l ja venen les parades!
No s'atura a les posades,
pro n'inventa tan com pot:
envesteix un camió,
quatre carros, un burot,
o i'atura un cobrador
perque un que Va penjat
que un misteri sols aguanta
entre els ferros del 70,
el passatge no ha pagat.
l l'atura l'humitat
de la via relliscaire,
una branca i un cop d'aire
o la gent que ha carregat,
un vailet fent un pipI .••
l si no troba un obstacle
para's sol, o per miracle
o perque li surt d'all!.
Quan s'esquiva res el para,
via avall se'n va corrent
convertint-se quan s'esvara
en tramvia independent!
Noves marxes cargoleres
i amb empenta i enrenou
'caba el gas a les Cotxeres
i es fondeja. Son les nou.
Una veu: -Canvi de cotxe!
l la gent: - Es a can "Noche",
per senti al Cap d'una mica
que és tot junt a Cala Quica!
l corrint a cap-girells
vinga assalt a un nou 70
que s'arrastra i es decanta
-com comprat als ferros vellsfins que arriba la Barrera.
La Barrera altra vegada!
Ha passat la Renfe entera
romancera i encalmada
com si els trens 'nessin a peu.
L'últim passa. Són les lO!
l amb la gent que no s'aguanta,
ja ni amb esma de baixar,
rumb al Parc marxa el 70
rendint viatge a Trafalgar
amb la gent desmanegada
i fent tard altra vegada
per tornar-hi l'endemà.
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