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'"POR.TIe

., ,1 el cel és blau, Pixeu-vos, emies, Iixeu-vos. El
cel és bleu, Eixiu a la porta de I'obredor; ecosteu

vos al finestral del despetx; poseu el muscle recolzat

al betent de la finestra o del balcó i eleveu els ulls
al celoAbandoneu un moment le ' feina de cada dia i
fiteu I'eire clar del cel valencia.

Els meterielismes queden ran aterra i els idesls
patriotics, enleirats, s 'embolquen de poesie, prenen

el ritme del vers i neix, flor de cultura nostrede, el
llibre del po eta: l el cel és blau.

Es un crit del Poeta. Es el Poeta que ens recorda
leternitat de la Po esia,

Retornem a la Poesia , emics.

Anys de política, tnesedes d'erticles doctrinels,
diades perlementaries, hores de mítings... I el cel és
blau, ¿Qui se'n adonava?

Qui podio: el Poeta.
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La visto totalitaria del nostre corpus nacional
renaixent és propia del poeta valencienists, Propug

nara I'acció política no oblidsnt la cu/livació intel- :

ligent del poble des de l'escole , des del periodic, des

de les Assemblees protessionels i, encara, captara
uns minuts cada dia per elevar la mirada al cel i vore
com blaveja esta immense cúpula del País Valencia, \ ,

1 amarat d'emor él la Terra patria cantara unes
vegedes amb tendra veu d'enemorat, etres emb veu
intelIigentment irónica i erres amb les greus notes
de Ia pessiá i del sentiment humanals segons -el te

'renn é sincertssim de cada die .

Retornem a la poesie, emics. Retornem a el/a en

'este senyaladtssim any 1933. Potser la teniem una
'mica en oblit, 1 si ens oblidem d'elle ens se fara es
capote per enutjade...

se » vio:

A vós, amic Poeta, emic Mestre, amic Patriota:

"a vos -que cada dia us setureu de blau de cel des d'un
reco del Maestrat cestellonenc; a vós que teniu una
visió total del renéixer de la nostra terre: la

-meua salutació cordial.

A vós, Oerm áespiritual, que veniu amb bell Ilibre

de poemes sota les ales del vostre cor: els meus

bracos que I'entusiasme obrin,
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A vós, Enrie Soler Oodes-el Patrio/a, el Mes/re,

el Poeta: tres vegades creador, tres vega des Poeta-:

la mil. (Bste me que només se mou pels sents ideals

de la Vetencienie .)

I si els vos/res Iectors vullgueren entrar a f'hor/

dels bellissims poemes d'este volum sense pesser so

la rareada del Portie, Ieliciteu-vos-en: son els goluts

de la bellese que no seturen en els bestiments de la
prosa. Temb é ells, com vós, saben que el cel és

blau i volen, protnpte, guster-ne les delicies,

ChULES SALVADOR

Benessel, abril, 1933.
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Bresca de mel,

cor de- vergé,

rexuma I'amor a dolls.

Cant de pardal ,

minyó alegre
enamoral i gel ós.

Venl de l'hivern,

sega vides,

escanya lo meu dolor.

Ni! de Nadal,

on s'estimbe

esmaperdut .el meu jo.

L1una d'estiu,

nit de ioia ,

esperance en el perdó.

Vora de mar,

xucla escumes,

vaixell que no cerca el port.
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Bose muntanyene,

llenyalaires,

eamí de branques i lrones.

Fruila de mas ,
la pubilla ,

eara de lluna d'agost.

Cuea de llum,

Primavera ,

rose~s prenyars de capolls.
Vespre loi ós,

encisera,

entre punxes una flor.
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PENELL

Penell, pinta d'una pua,

que orgullos pentina el vent,

Forades nimbus d'escurna ,

i els cuses com un fardell,

RatIles la boira del vespre,

t'encresten volves de neu,

i et claves al cor deIs dies

que passen per davant teu,

A la nit r'esborra l'ombra

l'alba et desperta content,

tan dalerós, que el pollastre
solta un cántic de rovel!.

I sembla bati les ales,

fent el fatxenda un moment,
solítari i somie-truites,

com si fos al gall iner,
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Et giravolles, t'ernplpes,

l . grinyoles com un anyelI,

el sacseges de rnalfcia,

[senyal de rosa dels ventsl

Ferro coler, que de rabia,

vullguera sorrir brusent

i esfonsar-se: ¡Via foral,

al cercle del sol ponent

Penell, fletxa de la vida ,

amb l'erc del meu pensament

Che llanear per Ier diana
sobre ·el blanc ioiós del ternps •

•
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AMOR

Colps de mall,

dringar de ferro,

Vermell que esclafa en un plor.

Plany roent com és ma vida,

esbatusades al coro

_C olps de f'alc ,

espiga aterra.

Grogor que jau neguir ós,

Daurat voler per l'angúnia,

vides plenes de dolor.

Colps de vent,

Iliri que es mustiga.

Blau de cel miraculós.

Suau -daler per l'aimada,

voler que fina arnb un plor.

Colps de I'arnor,

tota ella

com un roser ple de flore.

Perfurn que torba i mareta,

punxes que sagnen mon COSo
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EL BORINOr

.Donant forres embranzldes

i arreant-se tossolons,

ronca arnb Ianíarroneria

poc a-solla, un borinot.

Té vol d'empenta, - s'atura;

va contra un pany, - tropessó;

puja i beixa, - volleretes:

vol ésser ventilador.

Esmaperdut resta el pobre

enlluernat per el sol.

Es un saxof ó arnb sordina?
Aparell d'aviecí ó?

Rapid vola,-giragonses.

Sembla un junkers sens timó,

risa el ris, ceu en bJrrina ...
Fa garzara el borinor,

- 16-
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ALBA AL POBLE

Les campanes de la vila han alcat son primer vol,

les agtíeles, van a missa toree vestides de dolo

Els ocells valen i canten per damunl de les teulades,

han tornar les oreneles i s'esratgen sota els ráfels,

Ia les parles i fines tres s 'han oberl de bal a bat,

una roda de vileras caragola el campanar.

El poblet va espavilant-se i trencant la seua son,

all á Iluny cacant les ombres per tot I'horta corre el sol.

La xicalla per la placa va la vila escarorant,

les dones faeneres els carrers van agranant.

Les xiques surten dé casa amb el canrer sola el brac

i els fadrins a dalt dels rnarxos ia carreguen el forca!.

Les campanee de la vila han alear son primer vol,

les agüeles van a missa tates vestides de dolo
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POEMA

Les portes de la masia

s 'han obert de bat a bat
encara no és de dia

i estan fora los ramats.

l ja s'ouen les esquelles

per barrancs i per els pies,

i el pastor darrere d'elles
tirant pedrés, dóna crits.

SoIs són taques les ramades

entre mates i entre roes,

i les aligues volegen

i s'en pugen cap el sol.

El pastor cansat de córrer

s 'ha assegut sota d'un pi,

canta amb la seua flauta
-la bellese del matí.
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Del malí, I'alba encisera

sota eleel i entre plnars,

boscs d'alzines i de roures

plens de fades i pardals.
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MARINERA

La claror

de matinada

mata l'ombra del carrero

El sorolI

de les onades
gronxa el poblé mariner.

Eixe poble

té unes naus
vora, vorera del mar,

quatre carrers

i una placa,

una es glésia i campanar.

L10ps de mar

amb negres pipes,
mariners i gent de tro,

Ja xicalIa

i unes dones,

unes xiques i uns amors .

- 20-
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Es retalla
la blancúria

de les veles, all á al Ions ,

Vora , voreta

la platia,

s'ha sentil una remor.

És el cant

de les sirenes
que capt íva Ielaguer.

El soroll

de les onades
bressa el poble marinero
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EL PUNTAL DE CASA

Natura callava de pena

la terra plorava,
ni un soroll torbava la calma

serena de l'horra .
El xiular del pardal no s'ore,

l'aigua en la sequia , tampoc remugava,

ni un sol bes de l'airet a les fulles

ni el sol escalfava .

Quanta tristor en la cambra ,

la dona plorava;

i els xlquets agafats a sa mare
com la fulla apegada a "la branca

cridaren el pare,

i estranyats alguns d'ells' es diria:

¡Quina son m és forta!

Ofegaven les dones les Ilagrimes

dient amb veu baixa:

¡S enyor, que desgracia.

Es muigu é el pun tal de la casa

quant fea més falta!

- 22 -



/

Un cresol que penlava del sostre

donava lIum pálfida;

el talít al rac ó de la cambra

l'ornbra remarcava .

i en veure aquell cuadro de pena

pIe d'esgarrlfanca,

un home tan fort com un roure

es torca una llagrima.

I pensant en la sort de la vídua

dele ñlls, de la casa,

¡quan negre veié son pervindre!

. ¡quan fosca se Ji féu la cambra!

. Palpa la miseria,

i al tocar-la

una suor freda Ji mulla la cara.

l cloent els punys de coratge

cercant l'origen d'aquella desgracia,

malaf. la terra

que es xucl á la suor d'aquell home

que tant treballava .

Juslícia al Senyor demanava ,

¿que seria d'aquella barraca

si es morí el puntal de la casa

quan fea més falla?
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POEMA

Primavera muntanyívola

la del despertar s o mniós ,

la de I'alba s enyo rívola ,

xiuxiueig d'ocells al bose.

La de les aspres muntanyes,

la de barranes i "ge pins,

la "de pastors i ramades

de regateIls iuganius .

La de solanes Ilorides

de ginesta i de baladre.

La de les blanques masies

i pubilIes enyorades .

La de nits enlogassada

remors de nova vida.

La d'albades a I'aimada

eom pres en ts de gelos ia .
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La de vergers plens de roses
i un eixam d'or per la vora.
Com prometenca de noces,
Desig de natura nova.

25 -
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PER NO VORE'T

Et vull mirar i esric cec

te recorda el pensarnent;

no te vull vore i el mire

sen s mirar-te le veig.

Sense vore vaig mirant
els teus ulls color del íemps,

a les pupilIee dos brases

i les parpelles dos vels

que fan ombra a la mirada

i més fort el teu record.

¡Per no vore't... don aria

mil mirades a Ion cos!
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NO TE SENC

Quan ja no te. senc, em muig,

no te vuIl oir i et senc;

[quina gracia al caminar:

cada petlada un turment!

Que per a ofegar ton ritme,

he posat tapons al vent;

[No vuIl olr-te., ; i vullguera
un reesó del teu pesseígl
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POEMA

La teua carn rota bruna,
he olorat el teu record;

perfume que te donen flaire

no necessita ton coso

Te desitge i no te vullc
no te vullc l rínc daler.

¡Quina delícia I'odiar

i estimar-te al mateix temps l

-28-



NIT D'HIVERN

Nit d'hivern, nit de tempesta.

Cau la neu per tot la vall;

en la masia, quan trista
la família és a la llar.

Cruixen portes i finestres,
\

la neu tot ha ha embolcallat,

el gat a'acosta a les brases,

udola el 1I0p mort de fam.

L'agüelo canta rondalles,

les dones estan resant,

la xicalla boca-oberta

ja no gasa ni alertar.

«...Puix senyor, el fill del reí

de cap a peus disfressat ,

demanava a cada porta.

que Ji fessen carita!. .. »

- 29-
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Nir d'h ívern, nil de rernpesta,

la mare ia Ilesca pa.

L'agüelo conta ron dalles

la xicalla esla sopanr.
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LA CASA PAIRAL

Des del cim d'aquesta costa
la estic veent all á baix;

tota vella, sembla morta

la meua casa pairal.

A I'arribar a la porta,
-que hi és plena de badalls

he visl que restava oberta:

no lé pany ni forrellat.

Entrar a dintre i un fred

de glat; , m'ha arribal a 1'05.

¿ Aquell passat que s 'ha Iet?

On hi hagué 101 és buidor.

Al corral no hi ha una bestia;

sense un bocoi, el celler;

les escales, ensorrades,

ni un gra de blat al granero
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Cada petiada, un record

sobre badades raioles,

101 és s ilenci i paor

ornat de teles d'eranyes.'

¡Quin neguir i quina angúnial.

per 101 arreu s'ou el corc,

ni una rompuda cadira

hi ha per seure a un recó, ·

E n la cambra deIs meus pares,

solamenl penia un retrat ,

pIe de pols i de brurfcla .

de dalt a valí esquincat.

És de l'avi , aquell bon horne,

que féu la casa pairal,

i crea arnb els seus bracos

101 un domini feudal.

A colps de pie i d'ai xade

ell va fer la hisenda gran.

Compra l'h ort , plante la vinya

eixarnplant-n os , l 'hererat.
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ara, la llar apagada,

eense una espurna de foc,

solament la blanca cendra

la cobreix de gom a gom.

L'avi es muigué: com a corbs,

tothorn caigué sobre'l d'ell .

¡Lo que tants afanys costara,

va Iondre's com si fos neu!

Hui era un hort que es perdía,

al dem á ja era un parell,

el bestiar se I'ernportaren.•.

[Calze de vinagre i fel!

Sembla que ara veja l 'aví

vora del foc assegul

el cap col davant les ' flames

i la humitat en els ulls.

Fon la vida d'ell austera,

plena d'ang únia i rreball .. . .
Sense un . daler . per ~ l'ánima.

pe!' al cos, sense un descans;
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* * *

Casa pairal, marta viva,

iIIa de record boirós,

flagell , tortura i carícia,

fosa , bres, deria i amor.

-54-
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POEMA

He pujat a la muntanya, per a veure els rahadans,

rn'he enfilat per les dreceres i he baixat per els barrenes,

He passat totes les sendes, empenat per mon dalit,

ans d'arrlbar-hí el capvespre ja vull ésser dalt el cim,
I

A darrere meu la Plana resta plena de verdor,

jo acamine i acarnine, fins que vinga la tardor.

He vist viles i més viles escampades per la vaIl

masies que segueixen una vida patriarcal.

He vist aus que refilaven cants d'arnor i de plaer,

jo he restar boca-terrosa per a beure a un regatell.

He vist aligues brusentes revolant pels roquerams

he oú com ressonaven les campanee d'alla ba ix.

Per ma I1arga caminada he frurt torca plaers ,

he rebut de la Natura , un dele bes d'agrafrnent .

/



ALBA

Quan allá per la marina

feble claror il 'Iurnina

i I'alba es va acostanr,

Arreu voreu les ramades,

com surten de les masades

s 'escarnpen pasturant.

Molt mansament acaminen;

s'aruren, belen i miren;

[corn troten els anyellets!

1 davallen la costera

que els du devers la drecera

per creuar un barranquet.

Frese airet de marinada,

du flaire de limonada

de romers i de pirrara.

Clarors de lIums esgroguides

com de ginesta florides

ja neixen per el llevant,
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El rabada i les ovelles,
al repic de les esqueIles
segueixen el seu earní.

Llaneen les aus ses xlulades,
en el bose canten les Iades,
¡i és Natura un Paradfs!
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MIGDIA

Ceu el sol a plorn, darnunt la muntanya ,

surten flamerades de sota les roques,

i va n les ramades acostant -se a I'aigua

amb les gorges seques.

Arreu hi ha calirla, com suen els cossos

cercant una ombra on seure una estona,

oveIles s'escampen, i burden els gossos

i xiula la fona.

Bassarda estiuenca , calor de migdia,

[esplai acamineu pastora i ramades!

un forn és Natura que crema la vida

i abrasa muntanyes.

r
Poc a poc s 'ecosten a I'ampla pinada

on riu lIenyataire pelut i feréstec,

hi ha fresca ombra i un aigua mol! clara
i fines herb etes .
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Com troten i be!en les pobres bestioles

es mullen els morros d'aquell frese sequíol,

Sota l 'ornbra de pins i de roures

canta un roeslnyol .
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CAPVESPRE

Al capvespre ia retornen

les ramades cap el mas,

davallen Iorca cosieres

i creuen tots els barrancs.

Van passant per les dreceres

¡amb una fresca que hi fa!

i dura encara ·Ia flaire

de romers i glnestars.

El pare-sol la s'emaga,

en son darrer purneíer,

hi fa les ombres més llarguea,

tot el cel sernbla més blau.

Les muntanyes més morades,

els turons semblen més alts,

les .veus i crits són més aspres

i rnés fondos els barrenes.

- 40-
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VILEROS

Ocell que vola i revola,

xiula i piula pels teulats;

no surt fora de la vila

tan aprop que hi és deis camps.

Li fa por .Mare Natura

i la mira esporuguit,

només s'acosta a les eres

quan al blat trepitja el trilI.

Sota els r áfels fa nluada,

en els dies de nevada

la fredor tot l'arrupix.

l a I'estiu de matinada

colps de pedra , la mainada

els empaita fins el riu .
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PRIMAVERA

. A una rosa, roja i verg é

una abella fa l'amor.

Olor a fruita madura,

oreneles sernpre en vol.

E S TI ti

Al blau cel no hi ha ni un núvol,

la caliria ha ompli 101.

Crida i crida la cigala

i en la ni! canta el mussol.
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TARDOR

Ocells de pas, per la terra

escampanl el gra abund ós,

Sota els pámpols d'una parra

la mamella d'un bagot.

HIVERN

Neu i neu, blanc de mortalla,

cel de plom i venl de mort.

Nadal, curull de promeses,

la família roda el foco
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ELS PELEGRINS

BIs pelegrins acarnínen

arrupits,

borrare

freds.
L1urs llavis rese que resa,

PIe de pols el pensamenl..

Agafal el negre bácul

per uns dils com a sarments;
pell i os, rots s ón aíxina:

altlus,

pansils

elraners.

Porten el sarro farcit

d'impossibles ideals,

. lluita de carn i esperlr

com .un desig infernal,
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ambicions insatisfetes,

bogeria terrenal,

deliris de gelosia,

de pensament enfebrat.

acaminen acaminen,

alimenlals de daler,
mirada de visionario

peniarolls i roseríets,

eslripats, plens de brutícia,

pell l os, com a sarmenls
les petíades inaegures,

Insensíblés i altanera.
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EL R 1 U

Perla terra s'errossega

com una serp ar gentada,

es caragola enl re roques,

i fa via per la plana.

D'aquell aiguall, cada gola
és una vida que passa.

Tranquil s'en riu, enraona,

[. escumeia en la cascada.

Canta alegre el moliner,

101 molenl del blat la grana.

Día i nit, com remoregen

l'ai gua del riu i la mola.

Passa llepant els poblats

s 'abraca a la muntanya.
De qua n en qua n ponrs de ferro ,

donen pas per cada banda.

Son si velles que subjeclen

cada vo rera ge rmana.
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POEMA

La pluia cau a la terra

que és bruta de tots els mals.

Vol que es rente bé la cara

i que es tragui tot el fango

¡ja surt el sol a secar-la.

és un bon eixuga-mans!

Els boscos ja no es pentinen

en I'airet que ve del mar.

La rramunrana els desgrenya

i la crenxa els fa brandar.

¡ja l'astral del lIenyataire

els cabells va retallantl

La ni! és fosca i és freda,

el mussol a I'ornbra viu.

La xicalla menja rosses,

la lIuna no vol sortir.

¡ja vindrá l'alba daurada

les foscúries a aclarir!
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El amor és una vida, .
que ha naíxcut per no morir.

SoIs una flor no" se seca,
ni se múslia Pon mon [ardí,

¡Ma es/imada és eixa rosa

eixa rosa que ha f1oril!
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PLANY

Del base hi fugen les Iades,

ja no xiula el rossinyol.

El forcal no cruix al raure

ni dringa del mall el so.

La terra sernbla una espurria

on 101 es cala de foco

La ni! li poI a la Lluna,

els núvols tapen el Sol.

I jo cerque ma estimada

no la veig per enlloco

¡Ella no sap que ma vida

s'ha ensorral tora de cap!

Tinc una ferida en l' ánima

altra ferida en el cor

En ma vida rote nua

ia rnassa ferides són.

Un esquine en la materia ,

i mon esperil sangos.
Amunl, 101 és delicia,

arran de terra, tristor.

- 49-



¡Ja no sóc res, ma estimada,
/

ni plany, ni deslg, ni amor!
¡Refer ja no puc ma vida.

s'ha ensorral tata de cap!

.Hí linc la cara rnés verda,

la fel m'ha arribat a ros,
és .morada lota l'ánima

\ i vermell mon gonfanó,

l jo fuig cap a les ornbres

tot espantar i anguníós,

aquestes ferides fondes
¡com me llatzeren el cos!

I

r :

¡Adéu siau, ma eslimada
ja pors vestir-te de d~1!

¡Ja le diran que rna vida
s'ha ensorrat tata de cap!
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ALBA NOVA

. Jo soIs vull viure de nít,

la llum del día quan lletia,

posa al viu totes les tares,
i valls i pobles soríeia.

Vull la nit, ' que el seu silenci

canta la seua grandese.
Vull oír del cel estant

una cigala desperla.

vore per un badall

d'una núvola coreada,

com passeia un escarbar

al costat d'una lluerna.

I com qui despega musclos
anar eslels arrancant,

esperant l'hora de l'alba

fenl el soca i mig girat,
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* * *
\

Quan orgullós ve l'Apol'Io
entre flors i gu ílindaínes,

una música de camera
acompanya ses petlades.

Si un sexofó desentone,

és llanear entre les llames;

i allavores, farciment
de notes sincronitzades.

, Va segur i satisfet,

a son pas tot es socarra,
esrels i consrelIacione,
núvols que finen amb cendra.

la ve el día, la ve l'alba,
a la Terra tothorn clama:

No camines tan de presa
que és molt dura la jornada.

Pero ell no até n i fa vía,
i una a una a cada porta,
s'escola per els badalls

i pica a dintre de casa.
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Posant un senyal de foe

a la silenciosa eambra,
-plena de santa luxúria

fent de eauteri a una llaga.

* * *

Ia se'n va, quan solí trist

amb sa pau earamelada,
per l'Orient v énen les ornbres

segant Hum a cops de dalla .

Es la ni! que arranía el carnp

per a comencar la danse

menlres de sota dels núvols

va florinl una estelada.
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MARINA

La Huna com és tan vella
té tota la cara blanca,

pero les rates del cel

creuen que és de cansalada,

Ella vol posar-se al sol

per vore si es fa un poc negra

l unes núvoles geloses

volen lambé anar arnb ella.

De xacolata, la mar;

per Orient una ensaimada

amb arnpla vela llatina,

patró de cara torrada.

l en l'escurna es destá

una sirena tornbada ,

fonent-se de panxa al sol

per enfosquir-se l'escata.
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El vent va arrancant als pins

la marinera torrada.
d'una verge i d'uns amors
i d'una nau enfonsada.
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POEMES

El cel és mar infinit
-en ma vida d'argonauta,

Espurnegen els esrels

al compás de la ressaca.

I vers Occident un núvol,

- caravelIa colombiana

s'ernporta el meu pensament

atepert de quincalla.

Va passanr entre grane nimbus,

- icebergs de la desgracia-

i no topeta cap cúmul

agruponat sota l'aigua.

Si embarranca el meu vaixell
de segur m'ofega l' ánima:

i l'agefará Caront

com despulla abandonada.
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La meua nau altanera,

per no res esta espantada;

va fent vía vent en popa,

mig alegre i molt trernpada .

Empaitada per uns clrrus

- dofins de mar nuvolada

que pescara el meu daler

anusat com una xarxa.
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'Le Terra crema ses barbes
en el daurat foc del día.

Seguínt el ca mí. de trompa

de sa condenada vida.

El Sol és la Sant Joanada,

la gran íoguera divina .

El més tant álic suplici ,

la graella parricida.

On es socarren les mans
que juntaren fent barrila.

El Desdeny amb les Promeses,
el C ást sobre la Lux úría.

* * .*

Ja és una conca la Terra,

tora de cendra esblanquida,

Pel -roia per altes ñames,

. de por, Iorca esgroguerda.
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En sa boca amoratada

té un somriure - ganyota,

Porta una clenxa de fum
que el vent Ji descaragola,

I en la il'Iurninada nit,

dintre paella guamida.

Rebossada tora d'ou

la Lluna esta sofreglda,
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La process ó deis meus die s

no seguix altres petiades;
ni té ruta, ni drecera,

fa via darrere l'a íre,

Camí punyent d'argllaga,

de sacrifici indomable.

El día-m ártir no escolta

les veus d'altres diades,

que, sortoses rores elles,

gaudeixen bon es viandes ,

Fam i ser , pols i rosada,
d'aix ó viuen i aíx ó tasten.

El Sol, com roenta brasa

va fonen les meues tares.

¡Jo no he tingut ideals

que mon camí festejaren!

La processó dels meus dies

sota palIi, illuminedee.
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Una nau li fa a la mar
l'ondulació permanent.

l al darrere una balena

aixafa tots aquells plecs,

que amollen al cel les notes

amb el seu teclat d'argent.

Penlagrama de delfcia

o jazz-band senegales ,

l entre soroll i harmoníes
sura tranquil mon vaixell

aense por a les borrasques

ni als pirales malfeiners.
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La Lluna quieta en el celo

té la cara eníarinada .

Vora una basse dormida

hi ha racanr , una granota. :

Verdes canyes que es belluguen,

fent un mig punt de s ardana .

Ia s 'embolcalla la nit

arnb un llencol de rosada,

Tremola de fred natura

sota d'aquella Ilas sada.

L'herbatge esta tot glaca t,

i al riu e'acarrosea l'aigua.

* * *

La Lluna , qui eta en el cel

és un ro dolí de lla nda ,

Li cau el moc gota a gota,

[pobre Lluna refredada!
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No em cridava el leu desig

Mon voler?
¡Unes lenalles!

M'alimenta el desamor

I em bec les teues rialles.

No dóna fred la mirada,

espantada, de musso!.

La ni! tola almidonada,

repujada de records,

Eres bagassa puntera

i vols ferir el meu coso

Etern afany, cor de Iera ,

punxes sola d'una flor.

Fred de neu tens en els llav is,

vals glacar mon pensarnenr,

siberianes tes pareules,

els teus acles, icebergs.
l
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I jo parlo dins del cos,

calefacció de baleig

00 es cou al bany-maria,

tola mena de desdeny.

- 64-



VII

'La Lluna se'n va, s é'n va,

¿que m'imporra que se'n vale?

La meua I1esca de pa

m'está esperant en sa casa.

La Lluna se'n va , se'n va,

- pero se'n va des pilada 

i darrere un núvol lIarg

amaga la seua cara.

Els estels més petitons,

et se riuen a les barbes.

Va ls semblar l'home del Sl1C

pero no pors espantar-les.
I

D'envela mossegues núvols

rosegues una canya.

Quan arriba el sol naixent,

es tas del ror sofocada.
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Bon viatge et done el Bé
per res no atures la marxa;
que si esta negra la nit,
porte jo claror en l' ánirna.

La Lluna se'n va, se'n va,
¿que m'importa que se'n vaja?

ll"lumina el meu cam í
una joiosa lIuerna.
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Emporta'rn núvol, ernporta'rn

sol arnb tu, roda que roda;

vull de ixar el meu pa isatge

tot de color xecolata .

La Huna quieta en el cel

- gatera de bona casa

per II on se'n fuig la nit

com gat que ernpalta una rata .

I s'asome cap el vespre

un rosslnyol mig granera

i amolla un rep ic de notes

refermat a la batana.

Emporta'rn núvol, emporta'rn

- suau borrelló de lIana

vullguera viure en el cel

entre estels paper d'esrresse
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i traure el cap per la Lluna

- galera rodona i c1ara
i vore com neix el día

al compás d'una xaranga.

Notes en forma de con

llancades pel llene , de . l'alba ,

com espurnes de l 'esclusa

Que reboten de desgana

a cops del mall saltir ó

sobre el vermell de magrana
del Sol, que neix , l riu que riu

i mor delxanr una llágrima.

Vore turons i tossals,

els regatells i les · rambles;

vore pobles i camins

i poder vore unes dones

arrancanf l'herba dolenta
Que ha · farcit la -casa nostra;

tcop de falc;! sega que sega

despr és .d'una, l'alrra garba.

- 68-



Venl de ponenl male"il

que la Havar soterrara,
[qui pagues vare la Patria ,

tata una i sense rara!

* * *

Emporta'rn núvol, ernporta'rn,

xan, xanel cap a ta casa,
vull deíxar el meu paisatge

tot de color xacolala.
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