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La parten(¡a

Benicarló tot dorm. Dormen les hortes
i dorm la mar, allluny, sota la Iluna.
,Camí df'l tren tancarles són les portes
per places i carrers. No s'ou ninguna
veu ni soroll. Un jove amb sa maleta
comen~a a anar pel món; sembla que fuig.
De quí? Per qué? La vida lí es estreta
en aquet poble humil que lí fa enuig.

Son esperít es jove e inquiet,
i ell vol trobar amplíssím horitzó
per apagar en ell la noble set
que té son cor d'humana ambició.

L'estació, en silenci. Tot es calma.
A dalt, al ~el, la Iluna i les estrelles.
Passen els ángels bruns portant la palma
de la foscor per entre les Ilums vermelles,

]a queda allluny la casa on s'ha naixcut;
l'emoció al ulls aguaita intensa
quan ve el carril i xiula un punxagut
fibló d'hacer al punt de la parten~a.

Trepida el tren, trepida i esbufega;
ix de la fosca amb ull esperitat;
un gris corcer de baf els Iloms rebrega
i un fum en l' aire es mou descabellat.

Benicarló, adeu! Una campana
fa el seu senyal, un crit que surt del puny
i, a poc, el tren fa el bram que s'encomana
i lentament -xíf xof, xíf xof- s'esmuny.

Cara a la vida va, i cara a la vida
va el jove amb cor obert y amb pensament
que no ningú ha pogut posar-lí brida
i el duu a la ma, vibrant, vital, calent.

-«Benicarló! Seras tú ma infantesa;
retornaré ja ríe o cauré mort;
conquistaré pel món l'alta grandesa
i per'a mí serás el far del port.»

Adéu, Benicarló: 1 una mirada
sense amargor, ni fel, sense plorar,
de sentiment, pero, tota anegada
fa dirigir son cor al Crist del Mar.



11

Ara vaig tot sol pel mon

Ara vaig tot sol pel món
i porte al cor un desig:
abastar del <;ell'estrella
i posar~me~la en el pito

Ara vaig tot sol pel món
i travesse mars i rius
per trobar les esperances
joioses que sent dins mí.

Ara vaig tot sol pel mon
sens descansar día y nit,
perca<;ant branques de glOria
que s'enfugen d'entre els dits ...

1 ara són terres calentes
on de sucre SÓll els fruits,
on el solla pell recrema
i els núvois són un somrís.

1 ara, terres temperades
on l'or quimeric nodrix
avideses de riquesa,
odis profunds, sang i crims.

1 més enIla terres fredes,
tremolors díns l'infillit,
on el vent arrapa el cel
que és sempre ísempre! tot gris.

Ara vaig tot sol pel món.
El món és ample y es buid!
El món em sembla una fosa
i m'és un g'oig el sofrir.

III

Jo tine un amor seeret

Jo tinc un amor secret
que encara no el sap ningú¡
el porte al cor tancadet
com un brillantrreiluu. ~

N o el coneix la 11um del día
ni la fosca de la nit
perque és l'única alegría
que vibra din~ del meu pít.

Jo ja sé que m'el vigila
la lluna com una amant
quan entre estel y estel fila
el meu viure transhumant.

El porte al cor y el cor calla
perque és un secret real
que cada día batalla
contra el meu turment letal.

Es un secret que il~lumina

el meu viure pIe de dol:
la for<;a que m'encamina
i la claror del meu sol.

Jo tinc un amor secret
i ara del cor se m'en ix:
de Benícarló jo he fet
un brillant que rellu1x.

-

4.-- La mar

Benicarló s'emmíralla,
s'emmíralla en l'ampla mar.

Ixen les barques pesqueres
per uns camins fets de blaus.

Les gasolineres brunzen:
11ísquen veles triangulars.

Les xarxes que ara s'escampen
cullen peíxos sens descanso

Escates d'or 1 de plata
i bocins de lluna, blancs.
com els píts de la sírena,
síreneta de la mar.

~• .;c. ·X·

Benicarló s'emmíralla,
s'emmíralla en l'ampla mar.

EIs pescadors que naveguen
entre mar í <;el tot blau
riuen gloríes de peíxos,
de peixos que es van pescant.

El port espera les barques,
les acull en un abra<;
seguínt els sospírs de Hum
del dít índex que és el far.

Benícarló s'emmíralla,
s'emmíralla en l'ampla mar.

La riquesa ma rínera
és Lna can<;ó eternal.

~

3,- El seeá

El cep estira els bra<;os fullat de verdes pampes
cobrix la'terra seca, cobríx el dol<; ra1m
-orgía de fragancies que el sol al flancs li envía
xanglots de perles fines, menjada de l'Olimp.

1 l'olivera grega de fulles com a llances
que fa les verdes capces de l'oli transparent,
per l'aíre pentinada se mostra can<;onera
amb notes classícístes i amb ritmes clars í eterns.

1 el garrofer ombrívol, de branques retor<;udes
d'un verd obscur de furia í d'aníma en repos
aquest seca ornamenta, redre<;a i vivífica
amb tota la riquesa del fruit obscur i dol<;.

(Sigue en la página 15)





Benicarló ríu i canta;
la Fe l'ha salvat, l' Amor.

J doblant genolls i cara
aquell que fa son retorn
i oint les veus de la terra
obri els bra<;os i obri el cor:

-Ací retorna el teu fill;
tinc els ulls tots plens de plor.

Vinc a treballar i a amar-te ...
Empara'm, Benicarló!!!

• ~ -L' h Orta

Corre l' aígua als sequíols
canten lesSéníes.

La terra és- verda i és ocre
i els llegums creixen.

El <;el té un blavet puríssim
d'un tó molt tendre.

Elllaurador rega i canta
.g~tjes o penes:

-B~i~rló de ma vida,
al cor m'aplegues;

com els cadufs de la Sénía
m'envaig i em quede.

-~

El retorn

Vacil·len peus i cors que s'esgarríen
per no trobar un tasto flor de dol<;or.
EIs sentiments retornen sí fugíen
buscant plaers, bonan<;a y abundor.

Per l'Ideal els homes es congríen
i l'ldeal no obtenen ni amb dolor.
EIs pensaments són llums que no teníen
prou claretat per viure i prou clamor.

1 és allavors quan 1'hora és més propicia
al bon retorn, i 1'anima té c1aricia
del que ha de fer sens lluites concordants.

Puresa als uHs i al cor can<;ons amigues.
i ens llevará la terra les fatigues
i tornarem a ser uns nous infants.

Amunt el cor

Amunt el cor! Amunt, seny í esperit¡
calcigues ja ben ferm la teua terra¡
mira a 1'entorn, voras com 1'infinit
les arralls soterra
només per t6 que et lliures día i nit
a conservar el seny i i'esperit.
Amunt el cor! Eleva'l fins al <;el
puix que és el teu més gran i antíc tresor;
hi trobaras la 11um vora l'estel
remot @lue 11uu seré com el teu coro
Eleva't, cor! L'altura innominada
és el paratge cert del teu delit
on la fervor no es mai encadenada.
on l'Ideal sera per tú acomplit,
Amunt el cor! 1 abeura'l als llígams
d'aquestes veus terrals, tan amoroses,
que tenen mots curulls de sets i fams
eternes sempre, i sempre harmonioses
dins el palau transit que ha fet el crit
per retrobar el seny i 1'esperít.
Amuht el cor! Amunt! Hi ha un <;el obert,.
esbatanat al goig i a l'alegría,
sigla constant de precs i d'ínfinit.
Sitha semblat el món un gran desert,
amunt el cor!, i en\vola i confía \ -e-Jt
í des de dalt voras el món, petit
per a estotjar el seny í 1'esperit.

------
Fa retorn el trotamóns

í el pit floríx alegríes
quan ou les veus de la terra:
cantics breus, al-Iegories

CARLES SALVADOR
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