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LIBERTA D 

Les meues contalles 
Un dia vaig veure cóm un infant 

llegia un conte dolent . I li pre
guntí: 

-Per qué lliges aqueste conte 
que no t' convé per la formació 
inclinació del cor? 

-Perqué no 'n tinc d' aitres. 
-Doncs jo te 'n donaré. 
Vaig averiguar que els ep isodis 

sanguinolencs tenien per eis in
fants un atractiu agredolç que els 
portava à executar malifetes contra 
els animals casolans, les peti tes aus 

, C?mperoles i els arbres. 
Que les anécdotes del s tore jadors 

de braus les sabien fi l per ' randa; . 
que Ics biografie,s .de roders 1 al tres 
'me..\es dè crimi~als els cautivaven 
perfés seues valenties . 

Allavores vegí que a tot ar reu 
eren els xics com aquestos inno
ce nts xics de les contrades. ,-

I que les rondalles q ue jo elS 
fea podien ser conv,nients a te ts 
els infants. ~ 

Jo m> sabria dir un mot contra 
les joguines que regalen ~Is xics . a 
malgrat slen «de fer soroll» ni «per. 
fer el militar». Al cap d 'avall qui 
no te joguines d ' aquesta mena les 
fabrica eIl mateix i d' u na canya 
hom fa un espassí i d ' lln car tró fa 
una corneta . 

I aço ja és més d ' alaba r; que 
els xics se constr ui xq uen joguines 
donant pas a l'inventiva i. a l' ha
bil ita t. 

Pero els llibres no els 'pot fer 
hom . . ' 

Els hem d ' escullir nosahres, els 
pares, eJs mestres. 

I 'no:>altres els h.em d' escriure 
pe ra ells. 'Hcns aqu i el per qué d ' 

. aquesta tanda de con tes . 
Els judiqueu vosal tres, pares, 

mestres; i si els' troben ence rtàts 
per la formació moral dels vostres 
fill s i de i xebl~s, done u-Ios·el s . 

A mb aqu esta fi son escr its. 



LTBERTAD 

1 L'Angelet 
L a nit havía- omplit d ' ombres 

la pe tita esglesia de la .v ila i la ma
tinada am b las seua bla"\a claror, 
les di xond ia_ '"' 

Al!avor's els Sants de les altes 
yjdrieres ~olicròmades se aso ma
\ ' en al camp per esguardar la eixi
da de l Sol. 

l tot plé d ' emoció pensava :-Soc 
l' angelet mas feliç de la esglesie ta . 
S ols me falta carrer món . En una 
,"oIada el voría, jo . 
I estirant les ales fonc passa t de 

l' ¡-¡·¡tar al campan ariet des j . o n 

con~emplava l' horta d' esmeragda. 
Atla1allluny, era el tren co m- lln 
c uquet. Mas enllà la ma r bía"a i 
cal ma. Al celles estrelíes. s' ado r
míe n . 

-Qué [elis soc-pensava. 
J el Sol començaba a mostrarme 

un boci'net d'or. 
-:-Jo vull vó re ·lo be . Deixa' m pu

jar i s.entar-me a un núvol. 
Peró el núvol se fe u gran i mes 

gra n i en trobar-ne un altre n úyol 
se feren una lluita hori'o-rosa . • 

- No estic be al nuvol-pensa
\"a;-deixa 'm devallar, i , sentat a 
una 'roca, éontemplaré 'I especta
cle . . 

I baixant a la Terra m ' assento. 
Peró el núvol que me perseguía 

comença a tirar-me aigua. I vaig 
~esol dre-to t banyat-.-el · posar-me 
baix d'un Pi. 

Peró el nú vol que· me pe rseguía, 
ll an ~a una 'centella- al P í; yjo vaig 

eixir adolorit i amb les ales soca
rrades. 

I ploraba dient: 
. -Ja 00 puc volar, pobre de mí! 
Qué desgrasiat que soc! 

I mai mes retornaré a l ' esglesie
ta per gai)dir els caotics, el baum 
de les llors i el i ncens de les festes 
solemnials? 

-Ai. ai , ai! Dissort la meua que 
he perdut la vida sense fretures! 



LIBERTAD 

-2 La Taronja 
Va naixer, .vora Ja mar, en J' am

ple jardí de fruites d'or. 
Humil, \'a créixer, sota el bran

catge mig tapada per les fulles odo-
..tan ts. .... - . 

Peró el llaurador, elegint-la la 
em bolc alIa amb paper d ' argent i 
lifeu pendre llarga travessía fins 
les terres del Nord. 
AI país anglés hi era una foÏga 

quant ¡a -Taronja aplegaba. 
L1a:,ores va caure a l'aigua s_a

labrosa . La caixa que la guardava 
com en un estuig se havía obert. , . 

Un mari ner que la replega va 
llan~ar-la com projectil a un grup 

'de companyons. 
La Taronja va dir:-Pobrà de mi 

i qui n mal tracte rebo,. ¡Ja soc 
bruta de fanc! . 

En aixó uns xiquets la prenen de 
terra ¡ es guerregen rioleTs vo-
leiant-la ¿ :-ací cap alia, - . 

La Taronja sum icaba :-Pobra de 
mi. Si seguix aquesta lluita van a 
obrir-me! 

I Ió. Tarofl ja seguía éssent-ne la 
joia dels infants anglesos. 

-Ai! pobra de mi; m ' han re
ventat contra la paret,-digué. 

r plorava, plorava mullant ia 
terra de ilagri mes. 

Els infants Ja aban donaren . 
Un bagabun,\en vore la TaíOnja 

la prengué amorosit. l duent-l a all 
llavis xucla la dol~or, exclamaht: . 

- ¡Qué savorosa! 
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LlBERTAD 

I La Gallineta i el Cuquet 
3 Jo soc un Cuquet que fent pas
tura pel camp me trobe una Galli
neta . 

La Gallineta en vare ,.' m pens,a 
men jarme . Jo li dic esperançat: 

- S i no ' m prens j.o te portaré un 
boci ne t de Sol dindre un estu ig de 
Llu na . 

La galline ta que' se ho creu i 
duent-m e al galliner me hostatja 
din s un cove de palla. 

Jo ixc a passejar de día; de :nit
la Galli neta me dona la seua escal
for. 

Ella me conta les seues ilu sions 
i jo li refe rix les meues esperances. 

1 u'n a ía me transforme en gaia 
papallona . 

1 li d ic qu e . era vinguda l ' hora 
de portar- li el bocinet de Sol . d in
tre l' estui g de Lluna . 

1 preni nt volada m' ai xeque a l' 
ampla bla,or del cel. 

Aq uí hi han flors i . rÏ1 ' ature·. 
Aqu í taron gina i repose. El Sol , la 
llum , m'ompli de benaurances. 

Un día m ' ata_ncc al gallinerj per 
veure h~ meua amiga la Gallineta. 

-Ja patía per vos-me diú : Pen-o 
sí si ereu cremada pel Sol. 

Jo que li responc :-Mira ' m si 
. les .colors no son mts boniques a 

les ales . ¡Quin viatje mls feliç! . 
-I el b9cinet de Sol dintre '.1 '~s
tuig de Llunat-me fa . 

--:No t ' amoines.-I comence a 
revolar. . 

A poc la Gallineta Va pondre un 
ou; i bequejada la closca va escam
p¡¡ rse el rovell auri fic. 



LIBERT/4.D 

h El Gos Coniller 
Jo soc el Gos-coniller d t un mar

quesat les terres del qu~l son am
ples, amples. D' entre tots els co
nillers soc el gos més ca çador. Per 
ço me acaronen més que a tots els 
gossos. Jo vinc de sang distin
gida! 

En sentir soroll de cavalls tinc 
fretura d ' eixir al camp a caçar. 
Ara qué son el Rei i molts grans 
homens a este palau per la cacera , 
sent unes abscondides ga nes d ' es
tirar-me les cames. de correr d'ací 
d'alia " d' atra p!i¡ r ~o n¡lJs ... 

Pobres conillets! Qué infeIi.sos 
I que son! 

El Rei m' ha mira t i m' ha dit: 
-Ali, gos; a veure com te por

tes . 
Jo he sentitel cor il10ndat de sa-

I tisfaccions . I 

En s~ · a l camp he vist un conill 
entre les bardisses i he anat cap . a 
ell. 

El conill ha dit : 
-Per qué m ' acaces? He fet al

gún mal? Per qué ei xa ràbia con
tra nosaltres? So m humils; no \' i
vim en cap palau sino entre roques 
i espinals . No m enge m de cuina l' 

sino de l' herbei del camp. No som 
rics sino ben pobres. . ·1 
. Vosalties sou se nyors; el ~ coni- I 

llets som esclaus. Es per ço que . 
ens persegui u ? 

Ja ens ataca prou la fura aquest 
companyó nostre del camp; . i ara 
son els gossos els exterminadors 
perque son m és fo rts, més agils, 
mes corredors? 

No hi ha carita t al món si conti
nu eu per m és tem ps acaçant-mos. 

Jo me '1 mira\"a el co nill (! t bo ig , 
i pensava: 

-De quant el coni ll. aquesta 
bestieta d 'ore lles d ' as~, se era tor
nat fi losof? 

O! q ué estaría bo qu e u n gos cp 
n il let ala ba t pe l R ei deixara u n 
aluc~at tan gras co m aques t. 

I tirant· me al bascoll : e l prenc . 
I el conil l me día cond rós: 
-Ja se q ue és l'org ull qu i t' ha 

fet prendre 'm. 
I plorava, per m í: l' humil inde

fens . 

N~C¡8 



L I BERTAD 

~ El Vent i l'Ametller 
A u"n barranc arraçerat hi era un 

ame tlleret-.guarni t de blanc . Totes 
ses branques eren cuallades de flor . 

L ' Am etller era ben ditxós; i als 
pardalets el fea: 

-Vin ga1l i cante ' en les meues 
rames U . U 

. ' 6 
I als ~:~lUo~ : 
-M ireu quin c70icr de cimals flo-l . L -=' 

fltS. . 
l al rien.!: 

F o ,. . l I :- es. m USica, . nero, que soc 
, mes boniC que mal. 

No sabem les causes pero.l ' Aire 
s'engelosí i dig ué: 

-Eh ! tú . Ametlleret, ets molt 
pagat per la fl or branca que yesti
xe~. Si jo lí ho digués al meu ger -
ma Veni ell te castigaría . _ 

L'Ametlleret se feu tremoladiç. 
I l'Aire digué al Vent: 
-Gefllla Vent, castiga la gosa

dia de l ' Ametller que s'ha dit «bo-: 
nic». 

I el Vent va vindre;- i espolsa Ü!S 

rames en flor; i bramul~ entre les 
branques i trontolli- els cimals; i I 

esroTugu í els parpalets; ' i allunya 
els·~~.apaiv~a, el seu ód\l , 
la ~tat de l riera!. " O 

L' AmetIleret;sense flor que lluir) 
pregun ta al Ven't: 

-Vent, per qué me castigues? 
I el Ve nt digué : 

llunya. 
-Ho preguntes a l'Ai re. - I $'a- I 

- Aire, per qué me castigues? . 
I l' Aire respón : 
-No ho sé. Pot se r peïque fores 

massa ditxós. 
II'Amelleretdiu: 
-El mal t' el fas tú, també; jo 

ha\-era tret les fulles respirant les 
teues dolenteríes . Jo te havera ne
tejat, Aire. 

L'Aire. a\'ergonyít , va callar. 
I l' Ame.tller, esberlat , va plorar 

la seua s 

N~ qg 



L\BtRTAD 

G La Rata Penada 
Jo coneixía unaGn ya quan ple

óa de vida era ella a la marjal. 
Allavores les dos erem petites, 
. Un día Ja Gnya me diu : '- '-~-' i 

-Estic fasti~uejada dels mos- I 
quits, No 'm deixe n viure, La me- I 
ua ufanor els atrau i a tothora son 
damunt de mí , Si tu els àllunyes . 
t,e breçolaré perq ue gaadixq ues la 
meua fen'orosa amistat i recom
pensa, 

Jo, pobra de mi, _ me ho vaig 
creure , I vol tava y revolta~a ~(gza- ' 
guejanta .per destr.uir els mosquits, 

Després, posada vora ' I cim fruía 
• • . ' J 

gronxallt.e · ntmrcament, - con-
I t\.. l ' . temp ant a meua Imatge , ara SI 

ara no, en les aigues man}0etes 
del rierol cançoner que per sota la 

, Gnya corría. . 
! Un dematí vaig veure com un 

home segava el canyar, La meua 
amiga, de dintre un feix, se despe
día melanconesamen~ de mi. 

Jo sQjornava al rafel de l' alque
ría . Un capvespre, al sortir del cau 
me espera\'a l,a amiga Canya. Reb 
d ' ella un colp dolorós i caic a te
rra dolorida, d ' on me pren un jo
\'incel alegroi, 

Alla\'orcs \'aig dir: 
-Per qué amiga Canya me trac

tes així? 
I la Canya que diu : 
-Es qu e ara soc serventa del rei 

de la creació! 
-Qué mal me pagues, Canya 

sense cor , els beneficis que te' he 
fet! 

N~ '18 
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t; La Barrela de Gllix 
Jo era u na Ba rreta de Guix de lo 

més blanca q ue hi havia. E ra q ua
drade ta i tenia una finor que do
nava go ig. 

Me du gue re41,.a una escola de 
xics i alli he anat fent i fe nt i avui, 

, pobra Baïreta de Guix, no soc sinó 
un trossàt que sojorna arrim at .i 
mig per~ut dintre un calaix de la I 
taula del professor. ' 

Potser m' he que ixa t mala fo rt 
del meu ·a.i1lament qu ant dtf ... un'5 . 
de ilibres , companys de captiveri 
h 

. , . J 
a elxt t una \'eu: 

-Vaja un troç de Guix molesta
dor. Més v~ldría que call és i nò 
ba lad rejara tant l' utilitat que ha 
donat al mont. 

Jo he dit m ig plorant : 
-No sols he servit a l' enseñan ça 

si nó que ella m' ha pres la v1'da i 
mai més tornaré a ser Barreta de 
Guix. 

La Geometr ia va dir-me : 
-Jo si que m ' he servit de tu; 

mes ja podríes estar pagada de. ser
virme. 

l l' Aritm ética diu : 
. -Jo sí qué l'n ' he ' servit de t'lJ; 

mes ja podries estar contenta de 
servir-me . 
. I la Gram'atiea diu :" 

-Jo si que m' he servit de tu; 
mes ja podríes estar-me agraída. 

I així , poc a poc, tots els llibres ' 
del calaixó. 

No s' ha\' ía acabat el meu e>to
rament quan vaig sentir sorollar 
.els ll ibres . Una ma \'a r endre 'm 
de l raconet on sojorna\'a dolo rida J 

i exclama: • 
-V~¡a qui n t rosset de Gu ix; 

qui li man aría amagar ·se tant~ 
I llantçant-me a terra, m ' escla

faren amb. el peu. 



LIBERiAD 

El Rallontgc de paret 
g -Tic, . tac, tic, tac, tic, tac! · 

i Aquesta és .la ~eua eterna cançó. I De tant en tant se fer música i 
I la fas en tocar les hores . . I Peró la meua missió és de més 

alta import~ncia . Medixc el temps. 
, I no acabe ahí , sinó que senyale 

les hores. 
Per aixó tots me miren i me tor-

I nen a mirar. Sense mi la vida seríe 
més' difícil de ~a~r. I m e"" estimen. 
I me conrreen . 
. I estic orgullós de mi mateix per

que tot sol complic el meu des- . 
ti . El donar-m e corda no és cosa 
que me degrada. Açó és el meu 
aliment. 

-Tic, tac , tic, tac , tic. tac! 
Aquesta es la meua eterna cançó . 

Estic guarnit ambs grups de 
flors, un a cadascu dels angles de 
la meua faç . 

Les sagetes, les cadenetes, els 
contrapesos son de metall i ben pu-
l i t. . 

La maquinlria també relluix de 
lo més . . o 

Jo soc feliç fent la meua eterna 
cançó. 

-Tic, tac, tic . .. .. 
-Este Rellontge! Cosa més r.uin! 

Ja s'ha parat! En una mica de pois 
que li entre ja esta parat. 

-Voleu que '1 tirem a un racó? 
-'-Ne comprarem un alt re q ue 

no faça tan de roído. 



L IBI::RTAD 

q La Goteta de Rosada 
La Nit havÍa posat una Goteta 

Ge Rosada a la flo r m és escla tada 
del rose r. 

A l'Auba, la Goteta era com un a 
perla en mÍg de la Rosa . 

La Goteta sentía fret i "a dir a 
la Ro sa : 

- Dona'm calor amb les teu es 
fulles que' m vaig a gelar. 

Lo Rosa li respon : 
-Demana calor a les Estre lle s 
Les Estrelles responen : 
-Demana calor al Sol. 
La Góte ta se g ira envers l' hori t 

zó i "eient que s'aclaría, exclama 
esperançada . • 

-Ot, Sol! ~nviah1 un r~olí de 
ca lo r que vaig a gelar-me . 

I afan'yan\-se, el Sol, mostra sa 
rodona faç per sobre les aigues de 
la mar . 

1 digué: _ 
-Pren , Goteta de Rosada , un 

rajolí de calor per a no gelar-te. 
La Goteta era de lo més con

tenta . 
. El Sol a cada punt enviava més 

i mé¡; calor a la Gateta de Rosada 
I li dÍa: 
-No gQsaras q queixar-te , Go-

teta : ' 
- No; no me queixaré. EnvÍa ' m 

si't plau , mes caloreta . 
EI.Sol ,"a apréta r més la calor 

tot somríent-se . 
A poc, era evaporada' la Gateta; 

i la Rosa va esclatar-se més a la 
caliua besada del Sol. 
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Io Les Espardenyes 
_-Vaja- quín mal gust; el d ' 

aqueste gran senyor . Tindrtal seu 
despaig , gaire be su.mptuos, un pa
rell. d'espardenyes velles. 

Les Espardenyes callaren hu
mils. 

\. J - \a les podría' tirar.Jja . En ser 
al carrer ni un pobre -les voldría 

. pendre i calcàr-se-les. 
L' habitació del g ran senyor era 

decorada artísticament i -rica . 
_ Una vitrina de caoba :amb in
crustaciónl.guardava les Esparden
yes i entre elles hi era un dólar re-
lluent. . 

-En aquest dólar no ens ha-
víem fixat. -

-Un dólar -entre les dues Espar
denyes deu significar algom. -

-Els.grans senyors tenen coses 
genials. ¡Quin misteri! , 

Allavores entra al despaig el 
gran senyor i repantigant-sê al 
buró esguarda atentament la vi
trina. Després comença a treba
llar. 

-....,...Digau-me, senyor, qué signi
fi ca el cont.,tgut de la vitrina. 

-Veja..,.don cs ; amb - aquestes 
Espardenyes : vaig entrar a Nova 
York i mentr.e se espentolaren jo 
havía aforrat -aquest dólar . Sis me
sos replegant p~pe rs per la Ciutat . 

Aquestes Espardenyes me recor
den la fa m, el fret , la son d ' aquell 
mia any_ 

¡s'ero ya sabeu el que soc avui : 
. -Sí; mu.ltimil(Onari . 

~ nDn_ 
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La Ciutat Socarrada 
Era uq Rei dolent , dolent. 
Més dol ent que Neró que feu 

botar foc Roma. 
El Rei dolent crema un a de les 

millors ci u ta ts de la parria . 
El ciutadants se havíen resistit 

fi ns l' heroism e. 
La Mort ha\"Ía arrebaçat les ,"i-

des del mes valerosos . 
Les dones i els ancians. fiats en 

les lle is del ~egle, demanaren com
pasió. 

El Rei dolent , en pendre la ci u-
tat , els exi la perque mai més tor
naren a veure la Pàtria. 

I mana cremar la ciutat. Les Ra
mes tornaren cendra les cases, els 
palaus, les esglésies. 

Nou dies de foc intens; nou d ies 
d' inmensa foguerada; nou díes d' 
hórrid espetegar; nou dies d ' ende
rrocaments . 

Les flames, altes , altíssimes ,aIlH
menaren la patria. 

El Rei dolent, maleint la ciutat 
heroica, no deixa pedra sobre pe
dra. 

I d'entre les pedres ennegrides 
i sangonoses feu alçar una vila que 
nomena, sarcaliticament, de San 
Felip. 

Peró Deu maleí l' obra nefasta 
del Rei polent i envia contra la po
blació de S.an Felip les malvestats 
d'Egipte . 

¡\vuí l'amor a la :Patria ha fet 
que Xariva sÍa una bella ciutat. 

IsOp l'Ebrón. 
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La dança mes bella 
Hi eren quatre germanes de lo 

més fermoses . 
I per dissort les quatre eren es

claves. 
Els sèus tirans les tenÍen en mar

tiri , mes elles, cada día , laborabe n 
per la llibertat. 

Ara trevalla ven l' Agricultur8, ~ 

ara l ' In.dúslria ; i l' Art i la Cien 
cia foren sempre les més interes 
sants especulacions llurs. 

Les quatre germanes _se comuni 
, caven la tristor i la joia perq ue . 
aixó sí! els tirans n'o havíen pogut 
arrancarIes-hi la llengua . 

Elles creixíen esclaves petó s' en:' 
fortí en , sobre tot , l'esperit. . 

1 esdevingué que les german es . 
clamaren tront als tirans . 

I, de part dels tirans, els-' feren 
sang als co~sos i cremaren I ~ s se ués 
habitacions. 

Peró elles restanyaren les' ferid es 
.¿y apagaren els tions i clamaren 
fort, mes tort , més fort encara. 

I les quatre germa'nes esclaves 
foren llibertes, 

Allavores, agarrades de les ma ns , 

dançaren la dança mes bel[e del 
món . 

-Quines son aquestes heroiques 
germanes? 
, -Escorteu el ritm;} de la vella 
dança . 

S' ACOSTA EL DI A QUE SE
REM TOTS UNS. 

Isop "Eorói1. 
_9"'" 
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