
COL LABORACIÓ POETICA

EXPLIGACllí U'U j UI.A \'ALR lA A roc DE JUNY
Oh nostre Hcfraner! Filo, olia
de satira reblicla iban humor.
011 nostrE' Herrao r! POli tI'ironia.
penó i orgull de nostre rie «folldore».

Sobre el carro triomfant el llaurador
mostra al poble la n'lncin al'le~oria

del nostre R.efraner, prent lresor
de S3 esperit i valenciania,

Dns refrans populars l'aulo!' haralla
amb salpicó de sana picardi:1;
sense l'adob el poble no Unclria

1U0tiu per a esci:ltar un:! rialla
i el nostre enginy en duhte fe¡itaria ...
Oh essencia irnmortal de nostra falla!

E. Dl'BA, 1 TOlÚ'A,lADA

Cilllal dc Yalhlcia, 1!)58

1'ols po!'tcm el COI' ences
i ben brunzent la mirada.
Sobre III pI3(;a empedrada
el roe de.i un)' crema espeso

Aquest roe tol ha ha sotmes
corser. folla cavalcada;
de la mar, violenta 0I1ada;
brollador que el cel ha ullpres,

Danscn ombres sobre els murs
de les cases abisnwdes.
Tots portem les mans fumarles,

llama viva els tront.. taa purs
on les malignes pensarle!>
el roe aben devorades!

J. B.

Barcclona, 1958

FLAMES
EN LA NIT DE SANT JOAN

Podrá cantar l'ocell :1mb son refil
un plan)' o el goig de viure en l1ibcrtat;
podra la 1101' mo¡¡trar ami) son esclat
el seu color lJampant o el seu humil.

Pero. el 11 m~ig del foc mai no és servil
pui.· que el seu tany vermdl des d'on és nat
s'eleva al cel ben pIe de majPstat
amb tot l'orgull d'un cant vibrant, "iril.

Flama en la nit, que naix d'un pens'llnent,
Ilum j escalfar i esclat d'enteniment,
Ilengua de roe, desig tot cordial. .

Flama del COl', aH crit d'il'lllsió,
estrofa al vent, perfil d'una can<;ó,
aran), retod d 'amor que es fa immortal.

CABLES SALVADOR
Cill!al de Va/i'!1cio, j[)53
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