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Sombrero de Safl Vicente Fe"er, que se conserVa en el Convento de Lyón.

Era un home moJt sensible
perque al cor sa ,viva flama
s' enc,enia a tots els vents
de la predicació santa
i no obstant s.a vida pura
i sobn.a -i sobrieta~ tanta
quan capficat en assumtes
tots de crítica importancia
tenia cnsis nervioses
-malalties que pa,ssava-.

La forc;:a de ,voluntat
era en eH tan extremada
qUé tota la seua vida
des de la més tendra infancia
hns a l'hora de morir
va ser de ferro i de brasa.
Per sa ferma ,vo.]untat
va triomfar tant si era amarga
la realitat del viure
com si era dolc;:a i !Ossada.

Iés que el sentit cristianÍssim
i el de la immanent substancia
de la doctrina dd Cri'>t
que amb tanta .fe predicava
só!idament recolzats
amb caritaJt i esperanc;:a,
a.mbestudi i oració,
,f,éu possible que triomfara
una ,vida ,virtuosa,
una vida sempre santa.

El retrat de San Vicent
que escons,erva en una taula
que ,va pintar Jacomar,t
ens dona aquesta semblanc;:a.

CARLES SALVADOR t

El pare Vicent Ferrer,
home d'alc;:ada mitjana
-com el veié Jacomart-,
era de fac;: aUargada;
pomuls sortints i de crani
perfecte, on hi hauría calba
des sota el negre barret.
Fina la pell de la cara
pero pel sol deIs c<lmins
i deis 'anys, ya recremada.

Ni prims ni grossos els llavis
que ,vibren per la paraula
tota foc, tota entusiasme,
,roda doctrina cristiana.
I sota el s arcs de les selles
una serena mirada,
Lins ul1s ferms pero amorosos
per a aprofundir en l'anima.
El nas és considerable
mig partmt -és dar t- la cara

Vara els polsos, uns cabel1s
rassos, de poc;:a llargaria,
(om exornant les arelles
lina, de l'altra, germana.
Si els pomuls eren eixits,
era enfondrada la gaIta.
Siels ul1s tenia serens,
mtel-ligent, 1,a mirada.
Si 1:enla el front de savi,
la febre l',alimentava.

i era tal la simpatia
que sa figura emanava,
no obstant ésser tan austera,
que tata gent, tota rac;:a
el veia trans,figurar-se
per la ,veu sonora i clara,
pel seu esguart sereníssim Del «ROMANCE;R VICENTh,
i gesticulació ampla. obra premiada per l' Ajuntament de

~ Ja no era Ueig ha Vlcent Valencia en les fe.:;tes del V Cen-
~ quan la gent arrav.atava! t-enari de la Canonització de Sant'-..J<. 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 ' V",nt Fwec, any 19.\5

I


	ALTAR DE RUZAFA. AÑO 14. NÚM. XIV
	Semblança / Carles Salvador


