
L1RICA MOIlERNA -¡
(Del Hibre "Plástie") I¡,

la rool ~I (O ~e~Dre¡ i
Mor el día; l un encant . '1

de poncelletes humanes ,
baixa els graons de la font. . 1

La música ¡le les veus '
rima amb l' algua crlstalllna.

S' omplln de frescor els vasos
l els lIabls de les poncelles

.Al lIuny. aona una esqueJleta
I un flavlol vlrgiliá.

El crepuscle ea 101 aurific
com alea de papallona.

La fonl d' En Segures es .
bell consol de J' espcrit...

oI Ion estimada
que rajes sIgues geórqiques:
jo te alude lte bec•..

•IOp l' all,ón.

LA PROVINCIA NVEVA



OCTUBRE

CA.Rlf'S SALVADOR

Pels teulats aIÚra '61 vent
i, udulant, fara
la oan<;:ó del seu turment.
Mentrimentes jo en la llar
lleglré un llibre d'orsiiL
filiosooie 1 plaent.

1 les tendres damiselles
cusidores, fan la vetl1a
p€I' guarnir ben bé les tales
que han de dur-se en vindre el fred.

A muntanya es mou la rella
obri soles per al rorment.

També tu, llar estimada,
m'has iet soles a dintr-e el col'.
Tot l'hivern la foguerada
em fará tebioa escalfor.

Sant DOllis és el dutat
1.lfi 0011 jorn tot ~nsucrat.

Ja els infants de cara rossa
van a €scola, porten boosa
i un nou llibre ben folrat.

VÁLENCIA



~OVEMBRE

Ve 1'01.. San1.a ~livQl'ilad

ompany6 del Sant RO:;1ari

Tmca el vent, <le nit, 11'1
l'.animeta :le la morta
bu passat al lloro dal venL

De la HUlla solitaría
\'a morint, con¡ la pregll.lia
Lj11e s'acaba, el raig d"argenl.

Diu l'agtiela, vara el foe.
:na híE;~r.l'i.a d'espedts;

de temor, ~18 nens pe.tits
ill-e6 _a'rosten vorael fop
011 es' tonell }E>S castanyer;
tJaíx la <'endr,a i 131 caliu.

Hí ha un ensaig de cascaranYfl6,
i. l' infallt. de pler, somJiu.
cal' p'Hduda la tem'Ür
va fl'1lim de la dolQol'
i gojant de la esca.! 01'

do la. llar,

Nit deIs mort3, ani\'ertll~l'j

per resar
lt's tres parts del Sam Rosarl.,

CAlU,RB SALVADOR
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