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Mare de Desamparatp·

Va en e'l tudó del vers una pregaria
d'ala ferit esglai i amor encés;

, un bleix, un cant, un somni blau, un bes
i un breu sonr/s de ma virtut precària.
Porta en el bec la peria somarfa
de ma tristor, que, nua, va a través
del prifTl corriol que mon destí ha mamprés',
sangrant els pells en passa. rufinaria.
Ploguen dissorts i el sec guaret inunden
de soiriments .si el sant esplet fecunden
i en el gran pes un jorn s'.han de pesar.
No ens deixes mai a l'oblidat exIli;
digues-me el punt on s'ancla aqueU navili
que blanarrn;nt va al port del teu ampar.

PRUDENCI ALcON I MATEl;
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Mare de Desamparatp·

Va en e'l tudó del vers una pregaria
d'ala ferit esglai i amor encés;
un bleix, un cant, un somni blau, un bes
i un breu sonris de ma virtut precàrIa.
Porta en el bec la perla somaria
de ma tristor, que, nua, va a través
del prim_ corriol que mon desti ha mamprés·,
sangrant els peus en passa. rutinària.
Ploguen dissorts I el sec guaret inunden
de sofriments si el sant esplet fecunden
i en el gran pes un jorn s' han de pesar.
No ens deixes mai a l'oblidat exl1l;
digues-me el punt on s'ancla aquell navili
que blana~nt va al port del teu ampar.

PRUDENCI Al.CON I MATEl'



fi:(jJ[f[p)0000 [JJ[p)~aarcrDl
en 100r cie nuestra Señora
cie los DesampCJraclc)s
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Ala Mare de Déu lleis Desamparals
Dolça M:Jre de Deu, Verge SagriIJa

que exteneu voslre mant per. esta terra,
des de la ¡.onda vall, {¡ns l'plla serra,
protegiu-nos a lots, Patrona .amada.

Quant gran serà la nostra desventura
si ens apartem de Vos, Reina i Senyora,
siau per sen~pre Mare ¡tmparadora
en lo dolor conl1Ort i pau segura.

Feu que desaparega la discordia
entre els homens que obliden són germans.
i entre pobres i rics; xics i grans

. sIau sempre el motiu de llur concordia.
Escolteu, Mare Nostra, èls nostres plor:!

que ragen d'estos ulls, tan abundosos,
Verge Santa, ens .fareu ensemps ditxosos
si aculliu. entre eJls. els nostres cors.

FELIP MATEU Y·LLOPIS

Santa· Mareta
Santa Mareta vos diu sense por,

quan el meu llavi no .gosa a parlar,
quan m'agenolle d;want de l'aItar
on vostra imatge l/uix mes que Vor.

Santa Mareta. vos diu sense por,
puix que per tots és el' vostre mira•.
i eh 'nostr¡=s mals vos digneu mitiga,
lent-nos lieugers els que arranquen el plor.
'Santa Mareta vos diu per lIoéJnça

quan vessa goig molt intens, benaurança,
quan l'ànim tem o en dolor està pres.

Si embadalit eT meu cor no us diu re~,
Santa Mareta és un nom com la mel,
tot saborós com doTce~a del ceT.

MARIA IBARS

-
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Ala Mare de Déu,dels DesomparalS
Dolça M3ce de Deu, Verge Sagréli1a

que exteneu voslre mant per. esta terra,
des de la f.onda vall, fins l'pila serra,
ptotegiu-nos a lots, Patrona .amada.

Quant gran serà la nostra desventura
si ens apartem de Vos, Reina i Senyora,
siau per senipre Mare ¡lmparadora
en lo dolor conhort i pau segura.

Feu que desaparega la discordia
entre els homens que obliden són germans,
i entre pobres i rics i xics i grans

. siau sempre el motiu de llur concordia.
Escolleu, Mare Nostra, els nostres plor3

que ragen d'estos ulls, lan abundosos,
Verge Santa, ens fareu ehsemps dilxosos
si aculliu, entre ells, eis nostres cors.

FELIP MATEU Y·LLDPIS

Santa' Mareta
Santa Marera vos diu sense por,

quan el meu llavi no gosa a parlar,
quan m'.3genolie dm'ant de l'altar
on vostra imatge /tuix mès que Var.

Santa Maret;Lvos diu sense por,
pi/ix que per tots és el vostre mirar'
i els 'nostres mals vos digneu mitigar
ient-nos lleugers els que arranquen el plor•.

., Santa Mareta vos diu per Noança
quan. vessa goig molt intens, benaurança,
quan l'ànim tem o en dolor està pr.es.

Si embadalit el meu cor no us diu res,
Santa Mareta és un nom com la mei,
tot saborós com do/ee~a del cel.

MARIA IBARs

-
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Llaors i prec ala nustra Palrona

Un pa,radis d'estreles i 'de roses
al ....ostres peus, Senyora, s'obri avui
que l'airecel per~men flors -desclose.<
al l'ostre clar, angelir:; blau jardí.

Llunes i sols decoren sense noses
els caminals que son vostre cami
per on posseu oint renIs d'aloses
sota els ca/ors de l'arc de Sant Marlí.

.. Angels en vol sostenen la corona
que auriolant la vostra faç ens dona 
claror de cel que ens deíxa enl/uerf13ts.

Verge sens par, l'ul/gueu ser é/ guiatge
del nostre seny pel terrenal viatge,
Mare de Deu. i dels Desemparats.

CARLES SALVADOR

"ARE
Oh Mare Inmaculada'. Mare d'aquell Fill teu,

encarnat per miracle en les entranyes pures,
que sentires per. nunci baixat de les Altures
la virginal i santa maternitat de Déu..
. Oh Mare l:1e la ditxa y del penar mes greu!
Haver norIl al Crist entre les criatures
i vorete'l nafrat y anguniós d'amargures
per lo penós C¡¡lvari, fins la Divina eT'

/ per a ditxa nostra i orgull d'esta València
per l.on Fill enviada en celestial essència
vingueres a nosatres "milagrosa i triomfant.

/ baix lo teu empar viu la valencianía
al goig dels teus miracles, ta mel I t'ambrosia
de ma d'un Arquebisbe que va en camí de Sant

GABRIEL ESTEVAN MONTE

:----===.===:-=::::::==:::::=======--.~-",=--
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Llaors i prec ala nustra Palrona

UI) pa,radis d'estFeles i 'de roses
al ..,ostres peus, Senyora, s'obri avui
que /' airecel perfu.men flors ,desc/os€,<
al vostre clar, angèlic; blau jardi.

Llunes i sols decoren sense noses
e/s caminals que són vostre cami
per on pa.ssel.( oint re fils d'aloses
sota e/s colors de l'arc de Sant Marlí.
" Angels en vol sostenen Ja corona
que auriolant la vostra faç ens dóna 
claror de cel que ens deixa enl/uerqats.

Verge sens par, l'ul/gueu ser él guiatge
del nostre seny pel terrenal viatge,.
Mare de Dèu, i dels Desemparats.

CARLES SALVADOR

/\tARE
Oh Mare Inmaculada'.l¡,1are d'aqueJJ Fill teu,

,encarnat per miracle en les enlranyes pures,
que sentires per. nunci baixat de les Altures
ta virginal i sanIa maternilat de Deu.,
, Oh Mare \:Je la dilxa y del penar mes greu!
Haver noril a/ CrisI entre Jes criatures
i vorele'l nafrat y, anguniós d'amargures '

, per lo penós C¡¡lvari, fins Ja Divina eT'
I per a dilxa nostra i orgull d'esta València

per t.on Fill enviada en celestial essència
vingueres a nosatres 'mi/agrosa i triomfant.

/ baix Jo leu empar viu Ja vaJenciania
al goig dels teus miracles, ta mel I t'ambrosia
de ma d'uiJ Arquebisbe que va en carni de Sant

GABRIEL ESTEVAN MONTE



en loor·de nuestra Señora
de los O'esam,parados
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AOUEII. MATINEJ' o'Ml8II...

Quan un matinet d'abril,
-ai! quin matinet de festa!
Aurora de nostre Orlenl!
ixquerés de ta capel1a

-'-tola, una claror mai vista.
toti/ un lliri de puresa, ,
tota un amor leta mare,
tota una gràcia suprema,
ta'n'amorosa, tan blana.
lan angelicalment bella,
lan essèncJa d'hermosura,
tan criatura suprema.
tan Tú!. que és dir tota cosa.
que .més no pot dir la llengua
com un capoU va esclat.ar
el cor de nostra Valéncia.
CI,ui es va sentir estremida
per una alenada célica.

Ai! Amor, quin dolç transport
el de la ciutat sancera
quan. com una Reina humil.
la recorregueres, lenta,
'per carrer.s i carrerons, ,
lo mateix la banda vella
de veïnat menestral.

_que la més rica i moderna.

Venia. kesca i sublil.
una brisa marinera
que't duia. acariciadora,
eT bes de l'ona blavenca
perfumada de salobre.
de llum J de gracia helènica.

Venia de l'horta un halit
dolçissim de primavera
franzit d'arome.5 finissIms
i:Je vegetal opulència.
que era un encenser de flaires,
que' t'envia¡-a la ferra.

'-

~[pJ[f[pJmoo [JOruféaarcoo'
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AOUElI. MATINEJ' D'URtI...

Quan un matinet d'abril,
-al! quin matiner de festa/
Aurora de nostre Orient!
ixquerès de ta capeNa
-'-tola una claror mai visia.
tOl.'l un lliri de puresa.
tota Ull amor [eta mare,
tota una gràcia suprema,
tan 'amorosa, tan blana.
lan angelicalment bella,
tan essència d'bermosura,
tan criatura suprema,
tan Tú!. que és dir tota cosa,
que .mès no pot dir la llengua
com un capoN va esdat~r

el cor de nostra València.
q,ui es va sentir estremida ,
per una alenada cèlica.

Ai! Amor, quin dolç transport
el de la ciutat sancera
quan. com una Reina humil.
la recorregueres. lenta,

. 'per carrer.s i carrerons,
10 mpteix la banda vetla
de veïnat menestral.

_que la més rica i moderna.

Venia, íresca i subtil.
una brisa marinera
que't duia, acariciadora.
el bes dI! l'ona blavenca
perfumada de salobre,
de llum J de gracia helénica.

Venia de l'horta un haJit
dolçissim de primavera
fraJ1ZÏt d' 3rome.~ finisslms
i:Je vegetal opulència.
que era un encenser de flaires
que' t'envia&a la ferra. .



Hi havIa un eIris en l'éter
d'amorosa ubrlaguesa .
que, com un vi de delides,
l'anima' deIxava inmersa .
en una boir.a d'ensomni,
d'estupor ultraterrena,
que era con una fo(lla
d'efusions per a Tú, Reina.

Hi havia un per}eig de Jlagrime!J
en tants rostres, Mare meua!
que cap alegria, al món.
podria fer-li parella.

••• 1 jo que't vo1fa dir,
Musa celestial, la febra. .
de la meua ànima en versos
d'una expresió tan intensa.
que esgotaren d'emoció
el toll inmens que m··anega...

..~I jo quert roUa dir,
me senc mut, cervell i llengua.

No Pu.c, no puc; el meu llavi'
eninudix a ta presència
f es sent el cor fan mesqul
Iront a la teua grandesa,
que. només. llors \':le slIencJ
.deixe a tos pelis. Ro!» vera! .
i com ""un ttndre -albaef .4
la mefla àllima nueta.

Ser un d'aquells inocents.
M~re de Déu. qu1 p.oguera.
que en l'Hospital. una nit,
fe varen retre en ofrena!

f. CABALLER~ f MU¡qo¡

.s

Hi hav.ia un eocis en l'éter
d'amorosa ubriaguesa .
que, com un vi de delides,
l'anima" deixava inmersa .
en una boira d'ensomni,
d'estupor ultraterrena,
que era con una foOla
d'efusions per a Tú, Reina.

Hi havia un per}eig de Jlàgrime3
en tants rostres, Mare 'meua.'
que cap alegria, al món,
podria fer-li parella.

... 1 jo ,que't volia dir,
Musa celest/al, la febra. .
de la meua anima en versos
d'una expresió tan intensa.
que esgotaren d'emocIó
el toll inmens que m··aneg3•••

..~I jo que:f volia dir,
me senc mutí cervell i llengua.

No Pu.c, no puc; el meu llavi'
eninudix a ta preséncia
I es sent el cor tan tnesqul
l,ant a la teua grandesa,
que, només, flors '=fe silenci
.de'ixe a tos peus, 'Ro!» vera! .
i com -un ttmtre -albaet j

la metia anima nueta.
Ser un d'aquells inocents,

Mare de Déu, qui poguera,
que en l'Hospital, úna 1Iit,
te varen retre en ofrena!

f. CABALLERfJ r MWIOJ

.s
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. No s~ si enPara em queqa, vida enl1ins.
8lgurr ~Uenci ver, algun cOQhort;
i~' no s,é 5,.i són foc: o són camins
le~' i?ses que m'aboquen al record.

No .sé sl em venç .la por o el cansament
d.~ sentk-me arrel nova d'amargor,
1# sé si visc o visc furtivament,
ni·ii: eJ,~ ossos eq¡ pe§en o l'amor.

Nomes, sobre els afanys i el cor partit,
trobe ma for.ça unJdà a un vol suau:
t;J1 u,sa, esçqlpJda p,el neguTt,
SOS1é entremig 'del vent sa dura pau.

Csr junt l;l V~~l Seny.D1,a, ¿qui no ha· fel
fie sa desemparança un goig secret~.

N'he.1et un go~ d.espe.r.t, Ull pensament
~paftit entre el'somñi i el respir.
L:i1mbit de l'esperança va creIxent.
èom un miracle a punt d'esdevenir.

Aquell quI busca un glQp de claredat
"per a la seua carn. o el seu anhel~

Vós el preneu, I Obriu en son costat ,
una gràCia forta i sense vel.

Oh quin fruit gloriós, quin bé segur!
Qh 'quin recer, el vostre braç feliç!
En la ribera 'del misteri pur
es remda aqu,st món enyoradís.

Car junt a Vós, SenyoM, ¿no~u¡,}nyem

-en la desemparança el goig extrem?

GO'I~G DE O'ES:E,MP'ARAT
l'

.~..
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. No sé si eQCara em queqa, vida erf,;Jins,
BlgUTl' ~iJenci ver, algun cO(l1l0rt;
¡il' no s,é sJ són Joc o són camins
le~< i?ses que m'aboquen al record.

No .sé sl em venç .la por o el cansamenl
r1~ sentir-me arrel nova d'ama.rgor,
tii .sé si visc o visc furtivament,
ni·.Sj els ossos eq? pesen o l'amor.

Només, sobre els afanys i el cor partit,
trobe ma for.ça unldà a un vol suau:
t;ú r.osa, esç:l!lpJda AeI neguit,
sosté entremii del vt!nt sa dura pau.

Car junt f! V~.!il Senyo¡¡a, ¿qui no ha fel
rle sa desemparança un goig secret~

11

N'he.Jet UfI go/.8" d,espert, Ull pensament
~partit entre el'somñi i el respir.
L:ambit dé l'esperança va creixent,
com un miracle a punt d'esdevenir.

Aquell quI busca un glçp de claredat
" per. a la seua carn o el seu anhel~

Vós el preneu, I oprlu en son costat ,
una gràcIa forta i sense vel.

Oh quin fruit gloriós, quin bé segur!
Qh 'quin recer, el vostre braç feliç!
En la ribera 'del misteri pur
es remeia aqu,st món enyoradís,

Car junt allós, Senyo¡;a, ¿no·~u;lnyem

-en la de5emparança el goig extrem?
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Guanyem el. goig sencer, el dolç desfl •
- de_ saber-nos alçats arran de Deu.,

Les ungles abf3ndonen llur veri
I en la boca ens respon un angel lleu.

Si la lluita no para ni la morI,
Vós sobre el crit poseu la vostra mà:
ens oferiu la lleialtat-d'un port
on calmar el -dolor quotidIà.
. Aplique. a la nostra solftul1
una ajuda de dons i de saó'
Tot el que caminant havem perdut
se'ns multiplicarà en alta cançó•.

Car junt a Vós, SenY.ora, no hi /Ja nit
sense un estel constan.! o un prec florit.

\ ,
JOAN FUSTER

•

r

,
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Guanyem el. goig sencer, el dolç destl t

- de, saber-nos alçats arran de Deu.,

Les ungles a.b';Jndonen llur veri

/ en la boca ens respon un angel lleu.

Si la lluita no para ni la mort,

Vós sobre el crit poseu la vostra mà:

ens oferiu la lIeialtat'd'un port

on calmar el -dolor quotidIà.

. ApI/quert a la nostra sol/tuêI

una ajuda de dons j de saó.'

Tot el que caminant havem perdut

se'ns multiplicarà en alta cançó•.

Car junt a Vós, Senyora, no hi ha nit

sense un estel constant o un prec florit.
¡,

JOAN FUSTER-

•
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'¡MARE DELS DESAMPAR~TSI

Quan un 1?ecill amenaça,
quan una desgràcia ens passa
i es quedem sols i anguniats.
Quan no trobem el cam(
que ens poguera traure al li
d'aquell dol que ens té ofegats.

A I/avors surt dolorit
com un clam del fons del pit:
Mare dels Desemparat~.'

·Quan l'ànima ens sagna fel
per certa angúnia cruel
i ens sentim desconhortats.
Quan Ja ¡¡'¡usió més volguda
la veem disoldre's ml1da, f

t!smaperduts I entrist ats.

A /lavors surt dolorit
com un clam del fons del pit:
Mare dels Desemparats!

Quan s'ha creuat el fred torn
i es vIu des lJel prImer jorn
sense amor J despreuats.
{ gaudim sens més reparo
d'esta Verge de l'Amparo,

'tendrors i afecte enyorafs.

fI:(bJ[f[lJ@rn fil(bJ(Óaarcrn
en loor de nuestra Señora'

. '\ ..

de ··Ios· Desamparados'
-----ao.oo-----

'¡MARE DELS DESAMPARATSI

Quan un perill amenaça,
quan una desgràcia ens passa
i es quedem sols i anguniats.
Quan no trobem el cami
que ens poguera traure al li
d'aquell dol que ens té ofegats.

A llavors surt dolorit
com un clam del fons del pit:
Mare dels Desemparat~! ..

"

.~

·Quan l'ànima ens sagna fel
per certa angúnia cruel
i ens sentim desconhortats.
Quan la musió més volguda
la veem disoldre's mt/da, f

t!smaperduts I entristats. .

A l1avors surt dolorit
com un ciam del fons del pit:
Mare dels Desemparats!

Quan s' ha creuat el fred torn
i es viu des \:Jel primer jorn
sense amor i despreuats.
I gaudim sens més reparo
d'esta Verge de l'Amparo,

'tendrors i afecte enyorats.



/'
A lIavor~ surt- dolorit

com un cIam del fons del pit:
Mare dels Desemparats! .

Quan nostra e1:celsa Re~ina,.
majestuosa i divina,
perfum dels més delicats.,
ix del seu buc dolça i pura
i com un naviJj sura
sobre el 'fills agermanats.

A llavors surt enasprit
cOm un. c1~m del fons del pIt:
MARE DELS DESEMPARATS!

ENRIC GOME'Z FAJARNES

I

"

A lIavoq surt' dolorit
com un clam del fons del pit:
Mare dels Desemparats! .

Quan nostra eJ(celsa Re~ina,.
majestuosa i divina,
perfum dels més delicats,.
ix del seu buc dolça i pura
i com un navili sura
sobre el fi/ls agermanats.

A llavors surt enasprit
COm un. c1~m del fons del pIt:
MARE DEl.S DESEMPARATS!

ENRIC GOME·Z f'.UARNES

I



{Cru[f[fJOO!ll .[JJ(PJ{ÓaaCC!ll
en loor de nuestra Señora

·de los Desampa·rados

Ton esguard consol em dóna
i en ta capella acaro{la,'
Ve,rge Maria, mon cor.

SOF,IA SALVADOR·

CANCONS I ÉSTELS
- Maig florit se'n puja al cel
tot vessant el seu perfum.
cada dia que es consum
és pomell fet nou estel.

Cada nit té l'airecel
recull de nova çançó;
cada llavI. fa un resso
que és presoner d'un anhel•.

Cançons i estels són corona
-per a Tu, Mare' Patrona,
i 'dels valencians, fressor.

/

(f:[fJwru!llOO .[Jlru<laarcoo
en loor de nuestra Señora

"de los Desampa,rados

I
/

CANÇONS I ÉSTELS
Maig florit se'n puja al cel

tot vessant el seu perfum;
cada dia que es consum
és pomell fet nou estel.

Cada nit té l'airecel
recull de nova cançó;
cada llavi. fa un ressa
que és presoner d'un anhel•.

Cançons i estels són cor.ona
-per a Tu, Mare t Patrona.
i 'dels valencians, tressor.

Ton esguard consol em dóna
i en ta c;;pelJa acaroI18,'
Verge Maria, mon cor.

SOF,IA SALVADOR·



NAUFRAG
(A la Mare dels Desemparats)'

Entre escuiJs de pasions solca la VIda
el vaixell del meu cor, son rumb perdut.
El timó destroçat, baHa vençut
al'embat de' la màr pel vent ferida•

.Amb ses falses cançons l.'abisme el erld"
.a dormir a son sl, son de vellut.

- l'el valxell sense hort va, desvalgut,
.perseguint la iHusió sempre fugida.

Mes quan canta la mar ja.sa victòria,
i l'udol de l'abfm brama més fort,
quan l'espera en l'hum~ sembla i1Husór/a,

i el na,ilJ \:les/et corre a la Mort,
obri el far de tos ulls senda de Gldria,
i a l'empar del teu' Mant t'robà ja el Port.

LLUtS 'LAPORTA

I

I

..·"-,....._'"ih.__..·•..

NAUFRAG
(A la Mare dels Desemparats)'

Entre escuiJs de pasions solca la VIda
el vaixell del meu cor, son rumb perdut.
El timó destroçat, baHa vençut
al'embat de' la màr pel vent ferida.

,~mb ses falses cançons l.'abisme el erld"
,a àormir a son si, son de vellut.

- l'el valxell sense hort va, desvalgut,
,p~rseguint la iHusió sempre fugida.

Mes quan canta la mar ja.sa victòria,
i l'udol de l'abim brama més fort,
quan l'espera en l'hum~ sembla l1Husór/a,

i el na,ill \:les/et corre a la Mort,
obri el far de tos ulls senda de. GldrIa,
i a l'empar del teu Mant t'roba ja el Port.

LLUtS 'LAPORTA

I

I



en loor de nuestra' Señora
de los· Desamparados

-----00-00-----
la plaça de la Mare de Déu

(Estampa antiga] .
I

Any mil vuitcents..• i Déu sap quants! i;ocara
~ón lluny els 1lQUS cgstums del mil nouclnts.
Endiumenjades van· les bones gents
en el mati de m:Jig- de llum tan clara.

Arquitectura d'una estirp preclara
la plaça 'emmarca en moUles exceHents•.
Lluny estan les desfetes dels nous vents
i tot té un caire que el bon gust empara.

.. Entre joiés 'Je pedres centenàries
'61 cel s'eleven pures les pregàries
quan la Mare de Déu fa sacra via..•

Í'

I rés no enterbo/ix el dolç moment:
"de gratacels està· el' beJl segle absent; r
segle sense estridéncies de 1ramvfa•••

.. , .

(C{fJ[p[fJoorn f1J{PJ{Ñaarc[UJ

en loor de' nuesfra' Señora

de los' Desamparados
-----oo-סס....----

[a plaça de la Mare de Déu
(Estampa antiga] .

Any mil vuilcents... i Déu sap quants! J;ncara
~ón J1uny els nous cQstums del mil nouc{nts.
Endiumenjades van 'les bones gents
en el matí de m3i!f de llum tan clara.

Arquitectura d'una estirp preclara
la plaça 'emmarca en motlles exceHents..
Lluny esté/n les desfetes dels nous vents
i lot té un caire que el bon gust empara.

.. Entre joiés 'de p~dres centenàries
'61 cel s'eleven pures les pregaries
quan la Mare de Déu fa sacra via...

;-
I rés no enterbolix el dolç moment:

'de gratacels està, el' bell segle absent;
segle sense estridències de tramvIa...

~.

t
~4 ..
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la Sanla Missa en el allar de llor
de la placa de la Mare .de Déu' \

"

Té el mati unes rossors meraveJloses
en el dia de mai!! tan resplendent;
la multitua s'inclina, reverent;

_davant l'Altar· que és bell pomell de roses..

EI. cel és blau; les anImes joioses.
I els cors fidels fan gaudi del moment;
o!or de tarongina porta el venter pures alenades delitoses.

Canta I canta la' font -líric encís.r
Del" l'ai!!ua que es desgrana crJstaHJna
i é~ com un prec l1e la més pura veu.

~I de l'Aital" davalla el bell somrís
de la Verge ;...Ia Flor més !faia i fEn~ .
Sobre la multitud que en EI/a creu.

r. DURAN I íOOR:r<AJ:ADA

\.

"

la Sanla Missa en el aUar de llor
de la placa de la Mare ,de Déu' \

Té el matí unes rossors meravelloses
en el dia de mai!f tan l'esplendent;
la multitucf s'inclina, reverent;

_ davant l'Altar que és bell pomell de roses. '

El. cel és blau; les anImes joioses.
I els cors fidels fan !faudi del moment;
O~OT de taroo!fina porta el vent
e~ pures alenades delitoses.

Canta i canta la' font -liric encís/
Del' l'ai!fua que es des!frana cristaHioa
i és com un prec \:te la més pura veu.

I de l'Altar davalla el bell somrís
de la Verge ;...13 Flor més !faia j fina.;;;;. ,
sobre la multitud que en Ella creu.



rcibJ[f(b)OOfll f1J(b)~aarcrn
,en loor de nuestra Señora'

'de los De.samparado's
-----OOKC)O....'------

f\ la' Mare dels Dese~parBt8

JOSÉf SANe MOlA

Jo, sóc' el pelegrl que'n romiatge,
encés el cor d'amor I poesia, .
he vingut fins a Vós, Verge Maria,
encisat per la llum de vostra Imatge.

Pels camins del dolor he fet la via,
portant per bordó la tija d'una rosa. \ '
tremolosa, bategant- i commosa,
s'ha 'desclòs' en 'célica harmonia.

, . Mirant vostra faç de gràcia plena,
dolça i mística assutzena,
delitós èxtasI dels benaurats,

que pot dir-vos celestial Senyora, .
este cor que sempre vos enyora, ,
Mare dels Innocents Desemparats?

, .'

. ({;(bJ[f(tJmm f1J(tJ[§aarcm
en loor de nuestr(J Señora'

.de los De.samparado·s
-----OQKOO-----

1\ la' Mare dels Dese~parBt8·

JOSÉ~ SANe MOlA

..

Jo. sóc- el pelegrl que' n romiatge,
encès el cor d'amor I poesia,' .
he vingut fins a Vós, 'Verge Maria,
encisat per la llum de vostra Imatge.

Pels camins del dolor he fet la vIa,
portant per bordó la tija d'una rosa.
tremolosa, bategant- i commosa,
s'ha 'desclòs en céJica harmonia.

Mirant vostra faç de gràcia plena,
dolça i mística assutzena,
delitós èxtasi dels benaurats,

que pot dir-vos celestial Senyora, .
este cor que sempre vos enyora, .
Mare dels Innocents Desemparats?

\ .

. .'

•



F e I i ç \' e r D e M,a r i 8,
Mare dels Desemp8rat~

(Estança)'
Feliç qui ha nascut en la ferra dels pares
i ha estat acaronat per una do/~a mare
i ha tingut una Verge a qui pregar.
Verge· pura a la infància d'hores cl~
que amb la fe era símbol de l'empar. ' '

,
feliç és qui la fe dels avis ha servat
I ha crescut amb l'enyor 'd'una pàtria ben pur.
que la Mare de Déu tostemps ha emperat
i aixl ella perdura. '

.Feliç qui' ha vençut l'af(6s neguit mOrtal
I una fiova vida li ha estat atorgada
i encara la' endolcix amb un~ llarga pau
que assaborix, mèntre creix la nUada.
al eali~ d'una amor sense frau
per la Mare de Déu emparada.

, Feliç Verge María, ¡ngel potent
que escoltes tots els clams de la infe11eltat.
missatgera entre DéU i el nostre pens.ment
cridant-vo.~ M:lrp. 'del Desemparats. '

'JOSEP GINER

- I

•

F e I i ç \' e .. DeM.8' r i a~ ,
Mare dels Desemparat"

(Estança)'
Feliç qui ha nascut en la terra dels pares
i ha estat acaronat per una dol~a mare
i ha tingut una Verge a qui pregar,
Verge, pura a la Infància d'hores clares
que amb la fe era símbol de l'empar. '

Feliç és qui la fe dels avis ha servat
I ha c,escut amb l'enyor \:l'una pàtria ben pur.
que la Mare de Déu tostemps ha empertll
I aixl ella perdura. '

Feliç qui ha vençut l'afI;ós neguit mOrtal
'I una nova vida 11 ha estat atorgada
I encara la' endolc1x amb una llarga pau
que assaborl~, rrièntre creix la fillada,
al ea1iu d'una amor sense frau
per la Mare de Déu emparada.

, Feliç Verge Maria, ¡ngel potént
que escoltes tots els clams de la in/elleltat,
missatgera entre Déu i el nostre pensamettl
crldant-vo~ M:lrp. 'del Desemparats. '

'JOSEP GINER
, 'I

, I

•
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(C(fJ[f[fJ!'llrH] .f1J{PJ~aarcrgj·

en loor de nuesfro' Señora
Je los Desampar-ados

-----ooaoo----- .. ,YE R GELA

No mllÍ mos-falte vostre sant ;¡mparo
que l' home es .feble i ,él plser peri1t;
sigau dei fi de nostra vida faro"
del nostre, pensament sigau espill.

J-lflmenos8 de blanca poesia,
rollada de cIat'ells enamorats, .
r.esplandix de cordial va}encianb
la Nostra Mare dels Desamparal$; ••

• Totes les flors de 'maig- volell mirar-la
posanlli el mallI reBI de son perfum•
I el sol llatí gojós vol ;iilo'r1Jrla
"Jat en joies d'armoniosa ./Jum...

Vql~ al ~'ent el soroll de les campall'!s;
SE' mira cfKIa rosa ab un ,estel,
l'~ seMen les àni~s germanes
mentres que va l"incens muntant al cc

Pau~adam€nt trjon/al en'sa cadènci.
v.! la'1Jare de Deu ¡jer la cïulat ..•
Tremolà de lervor tota València
al pas fie sa tral1fluiJa magestat.

Tot es flor, cada cor feliç batega
entinI III pit fruir un sant amor,

tot hom agenollat plorós li prega
buScant el fi d'un presentit inyor.

('Mare dt Déu que fos estel i guia
dels PlJbres otfens i desamparats;
llaix de vos mant de dolça' melengia
els valencians estem,~'t:!ro¡'ats~.•

'ASI
/

• .'!

ft·
, ..: .

':-

I

.r¡;(U[f(Umm .[JJ(fJ{Ó&arcrli .
" • I •

en loor de nuesfra Señora

d'e" ·/os DesampqT'ad~s
------ooxoo,....-----

PA-SA ·IA YER·GE • • •

, ~..
'"

,-

/

"
"

·H

," .1

).ljlJlienosa de blanc.a poesia.
t'ollada dè clavells enamorats, .
r.esplandix de cordial valencianb
la Nostra Mare dels Desamparal$; ••

• Totes les flon l/e 'mai~ volen mirar-la
posantli el mallt resI de son perfum.
I -el sol llatí ~OI9S vol ;t¡}Cir1Jrla
filat en joiesd'aFmoniosa ,llum...

Vql~ al vent el sorol1 de les campanes;
S'e rriir.a c(1da ros·a ab un .estel,
1'~ senten les ànimes germanes
~ntres que va l"incens muntant al cc.,

Pau,Sadament trionlal en' sa, cadènci.
v.! la'1ltaie de Deu per Ja cïulat .. : '
Tremolà de fervor tota València .
àl .pas fle sa tranf/ui1a magestat.

Tot es ,llor, cada eór feliç batega
sen(inl al pit fruir un sant a¡nor,
fot, flom agenollat plorós li prega
buscant el'fi d'un presentit inyor.

('Mare dI( Déu que tos estel i guia
de/~ ppbres otfens i desamparats;
J:¡aix de vos mant de dolça' melengia
els valencians estem.ac't:lroilats~.. .

No mili most/a}te vostre sant amparo
que l' hQme es .feble i .el p.1aer perllf;
sigau deli fi de nostra vi.:Ja faro,.
del nostre, pensament s[gau espill.



" ,
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,Que si la \\ostra ajuda no mos #all.,
duguent al pH la llum del sanI amor.
Hndrem la ~/òrfa }Jenéida i all1J
de vostre fiJI divi Nostre Senyor."

Açucena inclinada i amorosa,
'v.. la Mare de Déu p,ausadamr:nt.
encenent l/na estela Jlum€nosa
en' e/s vilols perennes de la ~f'nt...

, , cern flor de trionFal valenciania
.q1le mos promet pervindres desitjats,
~e~adora de blanca poesia, ,
pasa la !vfnre dels Desamparats.

I VICENT RiAM"~EL BORDEs

\

.Qu~ si la "ostra Bjuda no mos /.a/Ia,
duguen! a/ pit /a llum del $ant amor.
tindrem /a ~/òrra penèida i alls
de vostre fill divi Nostre Senyor.·'

Açucena inclinada i amorQsa,
".I la Mare de Déu pausadamr;nt,
encenent una estela lIum€no~a

en' e/s vil.ols perennes de la S'ent ...

" I cern flor de trio-nfal valencianla
-q1le mos promet pervindres desitjats,
regadora de blanca poes/a, ,
pas."i /a Mare dels Desamparals.

VICENT R!AMIREL BORDE,s
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AlA VERGE DRS' DESEMPARATS
. Pregària

Jo '~ereava ofrenlr-vos genel'ÓS~ .
els fn¿Jts millors que tinc a l'hort dosat; .
l'.anyell més pur i blanc del meu ramat,
cie ma hisenda l'esplet més abundós.

Tot 10 que tinc, Senyora, és per a Vó.s,
l'.ad~ \:l'or, la basquinya de brocat
de noces de ma mare, I que desat
en caLta de xiprer Jau am0ró6.

A tot me dlu.s que ·no; que res te pJeftA;
que altra joia desltJes en recança ..
I és aquella que encara nO'he oferit....

Ja-sé al fi que entre!rar-vos comofte,..,
eec he se!rut en vóreu en t~rdança.
Ad tens el meu cor; obri el '~u pit!

Jo. vuH!ruera, ~areta,. idolatrada,
. de ma Ura ofren¡u-vo.s lo millor.

JD vull!ruera pa!rar al vostre amor
en moneda per inIl 1TXJltIpllcMla.

Mes com sé que esta torna desitjada, .
enjamal pot pa!rar UI1 pecador,
reeolUu 'la moneda que amb fervor
aquest captaire als peus delra olren;i;Ja.

Co.ntra Jesús i contra Vós pequi,
travat per vostre amor la contrició,
pub nin!rú .rest.. en Vós desemparàC .

, Que trobe este captaire, Mare!, el fi,·I~
enans que en nou pecat faça' tralció l" . I •

. a la torna que als ~us vos -x.dei1tat. /\

Cfii[fJ{BfMl f1J{I~aarcfll
ell '100, de nuestra Señora

. - ,

fi,.. "05 Desamparados'
Q01IIDD

C(ilfP{fJfMl [1J(iI<Rakrn
,,'100, de nuestra 'Señora'

. - .
tl'.. "05 De5amparados '

coaoc

A lA VERGE DRS DESEMPARATS
. Pregària

Jo ~ereava ofrenar-vos generós~ .
els fryJts mll/ors que tinc a l'hort el4sat; .
J>.anyell més pur i blanc del meu ramat,
de ma hisenda l'esplet més abttndós.

Tot lo que tinC, Senyora, es per a Vós,
,'.adl'és U'or. la basqulnya de brocal
cte noces de ma mare, I que desat
en caixa de xiprer Jau amoró.s.

A tOl me dius que ·no; que res te plena;
que altra joia desitJes en recança ..
I és aquella que encara no·he oferit....

Ja-sé al fi que entreS'ar-vos como"e,..,
~ he seS'ut en vóreu en tardança.
~í tens el meu cor; obri el '~u pit!

JQ vuHS'uera. ~areta•. Idolatrflda,
de m.a Ura ofren;lr-vos lo ml/lor.
JD vullS'uera paS'ar al vostre amor
en moneda per mil mJltlpllc&da.

Mes com sé que esta torna desltjada~ .
enjamal pot paS'ar Ull pecador.
recolUu 'la moneda que amb fervor
aquest captaire als peus delra ofrenrlíJa.

Co.ntra Jesús I contra Vós pequi.
trovat per vostre amor la contrició.
pub ninS'ú .rest.. en Vós desempar~C .

Que trobe este captaire. Mare!. el fi.·/~
enans que en nou pecat faça' tra/cló V ','
JJ Ja torna que als "!us vosXde/rat. /\

-



..
Jo anhelava cercar,el blau creuant.

fins del cel arril~ar a ton dosser.
préPfJrat eh amor amb el ver~ .
del Pare Etern, del Fl1I i Esperit Sani.

l'o anhelava, Mareta, anar pujant•.
I en baixar Tu xifraves el da/er;
volies amostrar ei teu voler
fon dosser a València devailant.

Vols, Mareta, que sols siga fidel.
Oue em recorde del Fl1I que dus als braços:
morint per mi en la eret! pat1bulàrla~ . ,

Si a demanar-me a;xó lias bairal del ee"
16u els propósl15 me"e: t,-rim I tenaços;
Reco/llu .i afTtp:.¡rf'l .•~, 1 pr ~.ç-t>r'1J'

..-

"

:"

"

, Jo anhelava cerctir,el bl~u creuant. ~
. -. fins del cel arribar a ton dosser;

,. prep!3rat eh amor amb el ver~
del Pare Etern, del FfII i ~sperl:t Sant. _

J'o anhelava, Mareta, anar pujant•.
1 en baixar Tu xiffaves .el daJer;
volies amoslrar ei teu voler
ton dosser a València devallant.

Vols, Maret<¡, que sols siga fidel.
Oue em recorde del FfII que dus als braços:
morint, per mi en la creu patlbulàr¡a~ .

Sl a demanar-me aixó has bairat' del (!e l

l~iI els prop6s/f5 m("'~ f;'rTm , tenaçoS;
Recolllu -f atr>p-'irf;fl ,'., 1 pr ~.ç-~r'a'

____, - ......-~.-'_n_<_.5_:_t_C._'J_ft,._~r)_R_t_'A_t-m_~~l-..- .

~
~ '.'

t: I·

'f
---

' ..



RICARD GARRIDO I JUAN-

en loorde nue~ra-Señora. ,

de los Deso'mpdrados,
. ! oozoo- '.

Cançoneta \dels Inocents

"

.,

:Ja que tan bé s'esteu, I
Pregueu
Per nos els pecadors ,a la Mare de Déu!

Els 'Jos inocentets, flors de martiri,
Com aucells amorosos han ft¡t cau
De nostr.9 Verge baix lo mantell blau•

•••Oh d,olç caliu!
-Bé s'esteu,
1nocentets que fereu niu ,
A' les plantes de la Mare de Déu,'

Plenes ci:enveja les colomes, ara, .
Se vos han ajuntat

, Cercant eixa tebior de la Matern/tal
. Divinal (¡u'ens ampara... ,

Bé esteu, lnocentets -palmis t:fe gl6r/a
en mans de aacre i neu-,
'Baix l'ala de la Mare de Déu!
Foreu al mon roses ef{meres,
f sou ara com lliris ploradors
Que broteu en 'el llac de les tendrors
Maternes ~e la Verge.:. .

Ai, els fnocentets'
Al, el /llrI, ,J la ro-sa,.
I les blanques colomes!

, .

o,

j,

I

I,

(f;(fJ[ftiOOflJ f1J(fJ~aarcfll
en loorde nueMra 5eñora

, .
de los Desoomparados

I
oozoo

Cançoneta \dels InoCèntl
Els IJos inocentets, flors de martiri,

Com aucells amorosos han Iljt cau
De nostra Verg-e baix 10 mantell blau.

...Oh d.olç ca1Ju!
.Bé s'esteu,
1nocentets que lereu niu ,
A' les plantes de la Mare de Déu!

Plenes d'enveja les colomes, ara,
Se vos han ajuntat

. Cercant eixa tebior !te la Matern/t.
Divinal qU'ens ampara•••

Bé esteu, Inocentets -palmes t1e' g-lórl~
En mans de oacre i neu-,
'Baix l' ,da de la Mare de Déu!
Foreu al mon roses el/meres,
I sou ara com IIfris ploradol'$
Que broteu en el llac de les tendrors
Maternes de la Verg-e.:.

Al, els Inocentets.'
Al, el l/lrI, .f la rosa,
I le.s blanques. colomes!

,o. -

:Ja que tan bé s'esteu, /
Preg-ueu
Per nos els pecadors .a la Mare de ,Déu!

RICARD GARRIDO t JUAN.
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VOlEU, GA'VINES
Voleu, gavines, voleu. ,¡,~ ,

per els marítims poblats;
vq1eu, gavines. voleu,
pèl' els carrers enramats;
voleu, voleu. j vo(eu,
que ve la Mare de Déu.

Voleu, blanquissimei aus.
lobre platjes i albuferes

, d'on c;ercant relaJ1s de blaus
f escumes pel' fer bander&5,
guarnireu. com a palaus
les casetes marineres.

Voleu ¡ amb els màgics traços
d'ombra vostra, decoreu
com els més rics canyamasso!
parets ,blanques com la neu,
I sa hum/1lat tras/ormeu
en caprbosos doma~sos.

Voleu i voleu, ,.avines.
trenant en els v~tres vols
gt~rlandes amb flors marllJe$,
nacres l'1els marins caragols
amb tires de tornassols
cie les. matinals boirInes.

Què el poble l'U·j se recohr6
i sens mSllcar poc nI !fefi$
a l'impuls del seu cor obre
oferint sos' millors béns,
COm une~ flors de 'salobre
fIlIe es s6n verdader enc~fI!.

1 bracejant, cridan€T,
enlairat Com el.cor mana
a l]Iuscles cIe mariner,'
a la nostra Sobltan~

desfuJ1ar t..: el roser
\fe: la IItn~a valencIana.

2; GOKOò------

/

en loor de nuestra Señora
I

de '/05 Desamparàdos

'""

,-

en loor de nuestra Señora
l ' '

cie 'los Desamparàdos
'-; GQIOiJ------

VUl EU, G A' \f I NES
Voleu, gavines, voleu, '.'

per els marítims poblats¡
vQ/eu, gavines, voleu,
pèr els carrers enramats;
voleu, voleu i vo~eu,

que ve la Mare de Déu.

Voleu, blanquissime¡ aus,
.obre platies i albuferes

, djon c;ercant retalls de blaus
1 escumes pel' fer banderes,
guarnireu, com a 'palaus
les casetes marineres.

Voleu i amb els màgics traços
d'ombra vostra, d€CC1t'eu
com els més cies canyamassos
parets blanques com la neu,
1 sa hum/1lat trasformeu
li!n caprlrosos doma~sos.

Voleu i voleu, gavines,
tr~".nt en els vostres vols
g<arlandes amb flors matIne"
nacre,~ !dels marins caragols
amb tires de tornassols
de les, mal/nais botr!nes.

Que el poble vui se recohre
i sens ma/lcar poc nf ger;~
a l'impuls del seu cor obre
oferint sos mlJfors béns,
com unes flors de 'salobre
àtJe es són verdader enc,ef'!.

1 bracejant, cridan€T,
enlairat com el cor man.
;¡, 1]llJsc1es cie mariner,'
a la nostra Sobiran~
desfullar t ...: el roser
\fe: la lIengl.t11 valenciana.



Voleu ¡ vólen a una
tots els nostres esperits,
deixant caure com a engrun1t
ra ferVor dels nosfres pits,
cenzins versos est2rgJts
~n uns bocinefs ée: lluna.

, Voleu, gavines, voleu,
que el poble entona sos /tors
a la Verge que ja es veu .
bQlant sobre un mar de· cors,
travessant per lot arreu
una ne\'ada de nors.

I com nau que s'abandona '
a eixe mar d'exaltacions,
navega nos/ra Patrona
entre sospirs i. emocions
rebent l'íntIma corona
de lIàR'ilmes I oracions.

Volell, gavInes, .va/ei/,
per els marílims poblats;
voleu, volell / voleu
I amb les vostres ales féu
per els carrers enramats
aé l'aH; J de tornaveu,
pul1" ve la Mare. de Déu
a.i,c: po!Jres desemparats ...

RKARf>SAN1'MAR'TI

•.....--OOIlQ

-....

Voleu i vó1en. a una
tots els nostres esperits,
deixant caure com a engrunI'
la fervor dels llostre.') pUs,
cenzins versos est2rgJt~
en uns bocinets é::: /Tur.a.

, Voleu, g;wjnes, ,'oleu,
que el poble entona sos /Tors
a la Verge que ja es veu
boiant sobre un mar de' cors,
travessant per Iol arreu
una nevada de flors.

I com nau que s'abandona '
a e1xe mar d'exaltacions,
navega nostra Palrona
entre sospirs i emocions
rebent l'íntima coronlt
de f1àR'flmes I oracions.

Voleu, gadnes, .volei!,
per els marilims pobl3ts;
voleu, vo/ell 1 volèu
1 amb les vostres ales f~
per els carrers enramatsde paHi J de tornaveu,
PÚll' ve la Mare. de Déu
t>Jc pobres desemparats..•

R~CARfl'SAN~~RTI

,
....._~

--



PRE~
V~l'ge pur,a,

f~ 'l'i~ra
és un feix <CIe magestats.

Verge safl!s,
~rosaota I .-

l ' M~reldels-Dest)mpar.at,s.

Tlr.c la "Ida
;,mb falça m.ltI~.
fJel \1olor de contriccIó.
. FaI~ la via
sense guia
f Vós sou la salvació.

M'atumílenta.
Ja brusents
angoixa~ q!'e és un parany.

Sl puguera
en ma carrera,

.aturar dolors j tp#arws.

Jo.te pregue,
m'arrossegue
al!s feus peus, huinJl f fJMI.

Ampareu-mc
I salveu-me
tfP.o1 fossar de Carraixet.

SOLER I GOOES

Mai... q-.ctara cen.de el .... p ..""
.~ de ori!lina"s pare es&Il. eoroea~ '

PREI!:
V~l'ge p'ur,a,

fit 'figura
és un té;" de magestats.

Verge saTt!a,
~rosaota I

l ' M~reidels-Desempltl'.a~s.

Tlr.c la l'Ida
amb falça mId51,
pel \1oIor de contricció.

. FaI$' la vIo
sense guIa
, Vós sou la sal,'acló.

M'atwmlenta.
la brus~nta

angoixa, que és un parany.
Si puguéra

en ma carrera,
.aturar dolors; planys.

Jo.te pregue,
m'arrossegue
al$ feus peus, huinll f PMf.

Ampareu-mc
I salveu-me
tlP.-1 fossar de CarraIxet.

SOLER I GOOES

llai... .qlle$lara cerrado el ... -. ....01

.'IIóII de ori_"aies pare es&a. eoroea h6CIc/Ir



[f;rEJ[f$10000 [1J(PJ{§aarcrn ,
en loor de fluestra' Señora
de .los Desamparados

-----~-------

PETITA CONVERSA AMB lA
MARE DELS DESEl'tP,l\RIlTS
Ara ja se que el bes d'aquesta vida
me'~ vas' donant ai cor, molt lentament.

, '¿Què importa aquesta terra que convida!'
¿Què importa aquesta veu indiferent!'

Ara ja se que el món viu sense 'vores
perquè el tinc dins del cor, a l'infinit.
¿QUè imporU, que la mort trenque les hores?
¿Què import3 que els meus uI/s ploren la nit?

Arè ja se que em vas buidant les venes
per omplir-les d~estels 1 plenitud.
¿Què- importa aquesta carn plena \l'arenes!'
¿Què importa que el celatge esti~a brut?

Ara', ja se que dus a les entranyes
. el colossal amor d'haver parit.
¿QUè importa que les puntes de les C~InY€~
no vullguen arribar al cel traït!' '

Ara ja se que empararàs la fam ,
de tendrcssa que duc pel cos senz1l1.
¿Què importa que m'incline com Adam,
~i em veig germa de tots, quan sóc ton fiJI?'

JÓAN CARRILLO •

--

fi:[pJ[f[pJ[Kloo[1J[pJr&aa(f:00 ,
en ¡oor de fluestra' Señora
de -'os Desamp~rados

-----o<:POO
PElITA CONVERSA AMB lA
MARE DELS DESE~'PIlRIlTS
Ara ja se que el bes d'aquesta vida
me'{ vas' donant al cor, molt lentament.

'¿Què importa aquesta terra que convida?
¿QUè importa aquesta veu indiferent!'

Ara ja se', que el món viu sense 'vores
perquè el tinc dins del cor, ,3 l'infinit ..
¿QUè imporu, que la mort trenque les hores?
¿Què impòrta que els meus ulls ploren la nit?

Art1 ja se que em vas buidant les venes
per omplir-les d~estels I plenitud.
¡Què-importa aquesta carn plena /J'arenes?
¿Què importa que el celatge esti~a brut?

Ara', ja' .se que dus a les entranyes
el colossal amor d'haver parit.

'¿Què importa que les puntes dc tes cOInye.o.
no vullguen arribar al cel traït? ' '

Ara ja se que empararàs la fam /
de tendressa que duc pel cos senzIll. ,
¿Què importa que m'incline com Adam, I

r.i em veig germà de tots, quall sóc ton fill~

JÓAN CAR~JLLa
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o.F E RIM E .N T
. .

Als vostres pelJS, Sen.vora·, ser jlor volguera·
marcida i soterrada per mans e:¡tr.3nYf-:),
per. l'Iure abans Eixa hora, tan falaguera,
de oferir-vos la fibra de ·les enlrsnye!.
Cos en seti de fclpa, roig, blan o roslt,
; que una ma que us prega a l'aice em I/ance
i al pas de vostra 1millge mer.avello5a,50bre l'argen~ de l'anda vaja posant-se.

f p.l pétal, conca oberta front a ta cara,
en· un somni de ditX3 se morirIasi al/a en lo buc de l'ànIma i!rreplegara
Ja Hagrlma perduda de ta alegria.
I volguera ser ciri de' verge cera, \
perquc una ma devota i enfervorida
com ofrena amorosa ja me ence.nguer~
i ma flum -afer/nlc donar la vida.

I colom que revola per eixa plaça
I en lo trespol aniua de ta Capella
i al vare a Nos~ra Ver~e eixir ae casa
(/nf1an~ ufa les plomes anar en Ella.
Flor, ciri o colom fora, per ler 1a ofrena
del senliment que l'ànima mou a adorarte,
mes al no ser posible 10 que en ml a/ena,
en l'oració d'uns versos vinc a raçarle.

ANTONI \lI\LERO ALUFRE. ..

/

, "

o> F E RIM E .N T
Als vostres pe\! , Sen.vora·, ser. flor' volguera.
marcida I sott:rrada per mêJns e~trdnYE:',
per. viure abans Eixa hora, tan falaguera,
de oferir· vos la fibra de '¡es enfranyes.
Cos en seti de fe/pa, roig, blan O roslt,
; que una ma que us prega a l'aiee em llance
i al pas de vostra I matge mer~vellosa,sobre ('argent de l'anda vaja posant-se.

I pi pelaf, conca oberla front a ta cara,
en· un somni de ditxa se morirIasi alIa en lo buc de l'ànifJ'la :;!rreplegarlJ
la Hagrlma perduda de la alegria.
I volguera ser ciri de verge cera, \
pe'rquc una ma devota i enfervorida
com ofrena amorosa ja me ence.nguer,
I ma /fum ·aferlnle donar la vida.

I colom que revola per eixa plaça
j en lo trespol anlua de ta CapeUa
i aI vore a Nos~ra Verge eixir 'de casa
{/nf1an~ ufa les plomes anar en Ella.
Flor, ciri o colom fora, per ler 1a ofrena
del sentiment que l'ànima mou a adorarle,
mes al no ser posible lo que en ml alena,
en l'oració d'uns versos vinc a reçarle.

ANTONI «ALERD ALUFRE, .

I



fCrufPru!lUll f1lrufêaa(Crn·'
I

en Joor de ·nu~stra SeñorQ
de los Desamparados

-----ooaoo,;...----
UREU ROMJlNI; DE LES ,ROSES

.Roses castes, l'oses vives,
serenes "roses 'de maig.
Alegr.es feixos de roses
devotament desplegats.

Roses que et porlen; callades,
una anyorança de c¡mp~

humides per la rosada
i amb colors de veritat.

Roses sacres, roses plenes,
roses de carrer i altar.
Petals destinats a caure
sobre la fesla i la ·sang.

Cad.a rosa, una pregària
dula del cor a la mà.

Cada rosa, les espines
fforides de tot un any.

I enlre ies roses, oh Mare.
la nostra fideI1tat,
també escampada, agtan!tl,
tela fie consol i pau.

Roses i veus desful/adés
als, feus peus de pietat.

M. MATOSES

-

rI:ru[f(JJOOflJ [J1rurêaarcrn·'
I

en Joor' cie ,nu~stra SeñorQ

de los Desamporado:s
-----00-00,.;..----

BREU ROMJlNC DE LES ,nOSES -S)

,Roses castes, roses vives,
serenes 'roses 'de maig.
Alegr.es fetxos'de roses
devotamellt desplegats.

Roses que et porlen, caJlades,
una anyorança de cJlDP,
humides per la rosada
i amb colors de veritat.

Roses sacres, roses plenes,
roses de carrer i altar.
Pètals destinals a caufe
sobre la fesla i la ·san~.

Cada rosa, una pregària
dula del cor a la mà.

Cada rosa, les espines
"orides de lot un .any.

I enlre les roses, oh Mare,
la nostra fide11lst,
també escampada, a~a"MlI,

fefa t/e consol I pau.

Roses i veus desfulJadès
als feus peu'5- de pletst.

M. MATOSES

-
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[lBANCA. l' PREC ALA MMIE
DE DÉU DEIS DESEMPARATS-.

Esta Rosa de malK, es la Donzella
que el Señor envia com clara aurora,

- és deler ml/aKràs, Reina; Senyora, •
raiK -suavissim de sol que meravella.

Estel dolç i suau que 'én nit destella
i l'ànima ac()lIix. en eixa ho.ra
en que tot amb anKúnia i dolor. plora;
e~ta Rosa de malK, és tan sols EIIi. .

EHa, Mare amantisslma {fe Déu
en IB terra I el cel; ampar~ol'a -
de tots els qui en el món e!tem anc/ats.•.

En les jornades de la v--Jdabreq,
vostra 'bor/dat ens sIKIIe aco'lfMora,
Mare amorosa .dels Desemparats.

tJOAW tACOMM
I

LIOANCA.Y PREC AlA MMlE
DE DÉU DEIS DESEMPAIlATS-

Esla l/osa de maig, és ia Donzella
que el Señor envia com clara aurora,
és deler ml/agrós, Reina i Senyora, •
raig -suavissim de sol que meravella.

Estel dolç i suau que 'en nil destella
; l'ànima acC)lIix. en eixa hara
en que tol amb angúnia i dolor. plora;
e~la Rosa de maig, és tan sols Ell!.

EHa, Mare amanlissIma f/e DéU
en la terra i el cel; ampar:idorll .
de tots els quI en el món e!tem alíC/ats••.

En les jornades de la ".ida 'brell,
vostra. 'borfdat ens sIgile aco'lfidora,
Mare amorosa :dels Desempàrafs.

;'OAW t.:ACOMM

, .
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~orona

Poética
"fRfIJ 'D[íJ(jJlf rilroiJlfKJ(f}~ja[f{jJ $f}}il[l[f,Jj

~U) O!U~ mJl/}~~ImpJIP~iJúJ~ I
'Ben~íd~ .'sigau!

. - Jorn marial
Dolça Vetge Maria,

hora per hora, en inslanlels jógrat~

us lloa tot el 'jia:
"Oh Santa tvf..are de/s Desemparats!"

A la una en la nit' .plena d'esfrelt:r
--estelars caraveH~s

per àngels arborades-
Ja ne/elita l àuria celiSf-[a:"
"lknelda slgau· ..j¡.1iu-:- oh -Maria!' .

A les dos,' el silenci, per les prades
fa, amb ses /leus suggerències pafurna{/.,
"Béneida siiau!" .•

A les tres, les' amades
veus inaudibles, de Inefable ~u: .
"Bene!da s"lgau!" .enarquen.

. \

I

I

C!:orona

Poêtica
,.. .

.{Nm Oro{fjlf (ilro i1Jooro~ja[ffIl $f}}I1UJJif,Jj

rlJl1 !lrH~ dJJlD~~Lmf!J1llf1l~rlJ(J1{Jj ·1
. r

'Ben~íd'~ "sigau!
. - Jorn marial
Dolça Veh'e Maria,

hora per hora, en instanlels lógr<,t~

us lloa tot el 'Jia:
"Oh Santa M.are dels Desemparats!"

A la una en la nit' ,plena d'estrel<¡.'
--estelars caraveHes
per àngels arborades-
la ne/elita i aurla ceJistia:
..Jkneida sigau' ~iu-:- Dh Maria!' .

A les dos,· el silenci, per les prades
1f1, amb ses lleus suggerències perfumaa.:
"Béneida siiau!" .•

A les tres, les' amades
veus inaudibles, de Inefable pau:' ,
"Bene!da 57g8U!" .enarquen.



Clara
, pf'~auroreta, a les qüatre, "aéneida

sj5'.au~ f'erge Maria!" l'anta•
. Ara,

a les cinc, amanida
l'alba, réinora amb sa ve~llum mes pura'
..Beneida.l "

A les sis, dal/ra la llum
de 1'~/ba la ventura·
rJ'aque~t místic resum
dels nacres Jnlantats:
"Beneida sigau, Verge Maria,
gloriQsa Mare dels Desemparats!"
,A les set, llau 'del dIa

nos r:essona suau en l'esperit:
'''Beneida sig¿u, oh Verge pia!"

A les vuit, (I delit
matinal expandia
"Bene/da' sigau, Mari;:t!'·!

Ungia
a les nou, tl?t l'ambient el fèrvid crit
..8ene;,ida s/gauf"

. A les deu, ~
el delit ressegu-ït
del ..Bene!d~ Maria'"

.Tol enees,
el mali, és, a les onze, lin9 har'monJa
de tons' orificats
el ';Beneida sigau, Verge Maria
la dels Desemparats.'"

> 1 encara nò finat, és en després,
a les dotze, al mig dia, .
el "Bene/da sigau!"
A les tretze, s'afina la 'ln/ver a
v~u: ..Bene/da!" amb· amorosa llau'
que, a les catorze, u_oanim / \i/verç
posa en or:."Beneic/.1
sigau, Verge Maria.'"

. .la s'immersa
a les quinze, esquis/da,
en: ··Sigau beneJda F ' em t~la l'id..

Clara _
preauroreta, a les quatre, "lJenèida
sil'.au~ Ver~e Maria!" "anta.

, Ara,
a les cjn~, amanida
l'alba, remora amb sa ve~lIum mes pura'
" Beneida.l "

A les sis, dat/ra la llum
de l'~lba la ventura .
f/'aquest místie resum
deJs nac¡'es)nlantats:
"Beneïda sj~au, Ver~e Maria,
gloriQsa Mare dels Desempara'ls!"
/ A les set, llau 'del dIa

nos ressona suau en l'esperit:
-"Beneida i~3U, oh Verg€ pia!"

A les vuit, 1':1 de1lt
matinal expandià
"Benelda sigau, Mariét,I!~

Un~ia

a les nou, tot l'ambient el lèrvid crit
"Bene./da sigaul" '

, A les deu, és
el delit ressegU'it
del" Beneida Maria'"

,Tol enees,
el mati, és, a les onze, Iina harmonia
de ~oris' orificats
el "Beneida si~au, Verge María
la dels Desemparats'"

1 encara JlÒ finat, és en després,
a les dotze, al mi~ dia, .
-el "8eneida sigau!"
A les tretze, s'afina la universa
v~u: "Beneida'" amb, amorosa lf.au·
que, a les catorze, unàrri1{J i lib'er<'
posa en or:."Beneid.1
si~au; Ver~e Maria'"

, .la s'immers..
a les quinze, esqt'isirJa~

en: "Sígau beneida F ' e~ tota ¡'idi..
\



f còntemplallt'
film el di-a se "a de5Colorint,
~ destr.i~ a les vin!, J

11mb '8cJ:entS enfebra/s:
"Beneïda slgau, Verge Maria,
.mparadora dels 'Desempa'II.ISI'·

Broda a les "inl-i-una
,. lloa: "Beneid'ti'"

I es sentia·
.,. ]e nlt sauda;' meditant de lIa·n
clara, Ci les vint-i-dos:
"1Jenei'r1s sigJlu,J";
I • ~es ¡vint-i-tI!es, niíst~{/i!"esuu

~ reu que amb r.ltme /lstral, solemnit-,
~/1f': "SJ~4U beneida!"-

., el ressò de vellut, en la infmid-a
"~rysió a les vinH-qu~re, ~lInta'

I .,-¡cranta, ja finida' •

, III J.ol'tl.pa mariana: "S-an,f8, santa
"""ia'i'~

, I pr08ternBts '

ler,r..a j cel, s'ou la universal complanla:
Hf)h Versre, Mare dels Desemp~rats!'I',

.
A les Sêlze~ en Ja 'lv{d;a "e~prlt4i'!.:

énflorada i dauriifa ·c-.~,_lÀ'~'

de delits essucl'~/s,

'ilJ una 'gracil ton.ifla:
"Glòria la Mare deols Desempara.t.~!"

A les 'diset, pel mar J per la pr8f]
se hi sent '~San/a'MarJa, .
beneÏda sigau!"; I se remoli
.¡ cor i se commou

• les divuit, quan declinant el 'dIa
"V~rge Mltria, beneida!" c.llnta.

A les dinou, linant
J. flum "Maria, beneida.'" • mant;;,
.fot diu •.

\
i:.;;

,

J~ /\tAR'IA BA'VARRI

,
\

\
b·,
~

,
. ,..\ les eló:e, en Ja
&llflorada 1 daurida
de delits es~ucr~ts,

-llJ una 'graciJ ton'-a:
"Glória la Mare de-ls Desemparat-s!"

A les diset, pel mar l per la praó
se hi sent "Santa'Maria,
beneida sigau!"; i se remoli
.1 cor i se commou

• les divuit, quan declinant éI ¡dia
"'~rge Alaria, beneida!" c.snla.

A /e~ dinou, (¡nant
Ja llum "Maria, ben~ida'" A manté,
.lGt diu.

f cònLemp/allt'
«Jm el di-a se l'a de~%rint,

Jé destr.i~ a les vint, I

.mb 'a~ents enfebrats:
"Beneïda Slg8u, Verge Maria,
amparadora dels 'DeSemp3lflJ.lSI'·

Broda li les vinl-i-una
,. lloa: "Beneid{i.'"

I es sentil'l .
.,. 16 nit sauda;' meditanl de Uun
clara, a les vint-I-dos:
"SeneM. sig,au'!";
I • les ¡vi"l-j·t¡;es, mist·~{tisle~au

~ nu que amb r./tmc 1l5tTa/, so/ertmÏl·,
~/fI: "SJ~.,¡u beneida!'.!

-, ei ressò de vellut·, en la inlinid·a
H~flSió a les vinl-i-quMre, ~..nta'
I ~ant8, ja finida' •

-,. }.offl;Pa m.ariana: "Santa, santa
. I1hrué .

. I pr08ternl$ls -
ler.r..a i cel, s'ou la un;v~sal complanla:
8ft" Vel'S'è, Mare de/s Desemparals!'''',

J. f\tARIA BA'YARRI
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Corona' poética
Mare dels Valercia.ns. R.'ita ¡ Partm.,

Ge.mms de les mJntanyts ¡ "e¡'cèls..
LEVANTE'vos of~".a sa Corona,
Fèta 1I':lm' de la Terra: FIor.s ¡ Estels.

Per Vós, Mare, l'esclat de poesIa
en ml es Ja carn T fruita en prec fidel•

. Mes, ai! que això sols jo assolir pt)l/j
Nwnt, imima end(ns, el I(~ f.stel,
Que mai ma Sanla Mare ';0 Ió'; Ua
sinó la bella i dolça Na R.aquel. '

Reina de les nostres vIdes
allel ades per t~n pÍt, .
Reina de les exquisides
names de/- nostr:e ~sperfr.

Emrriant'ella, oh Vér,e Santa,
este poble que és sagrat.
que t'estima i que te cant.
amb son cor d'enamorat. '

LEVANTE hui vos coroNI
amb poesia d'amor,
Rebeu la me,ua. Madón&, :
feia amb espurnes del COI',. ~

,V. SORRIBES GRAMATG1

I

...

~4· . . ..~~-,,,,,,,,-,-_.

._- Coruna- )JOéUca
,

I Mare dels Valencia_l)S, Re/ita i PMrGftlt,
Ge.mm. tk les IOOntanyes I d.J 'cels..
LEVANTE'vos of~n;i sa Corona,

F.èta llum; de la 1erra( Flors I Estels.

Per "ós, Mare, l'esclat de poesia
ell mi" es fa carn r fruita en prec fidel,

- Mes, ai! que això sols jo aSsolir potlia
NUint, :anima endtns, el vet' E.steJ,
Oue mai ma Santa Mare no f6n Lra
sinó la bella i dolça Na Raquel•.

Reina de les nostres vides
al/elades per tQn pÍt,
Reina de les exqulsidt!_~

Rames del nostr:e ~pectr.

Emmantel/a, oh Ver,e Santa,
este poble que ès sagra/,
que l'estima i que fe cant.
amb son cor d'enamorat. '

LEVANTE hui vos coroM
amb p~sla d'amor,
Rebeu la me,ua, MadOna, ~

feta amb e.~pu.rMS del co,.

N. SORRIBES GRAMATGf.

I

- ..



A.la Mare de ,'Déò·
dels .Desemparats
Coronada d'estreles, sostenguda

per núvols d'àngels,. entre lIum.s i flors,
plena d'amor, pietosa i cònmoguda.

escoltes nostres plolis • ,

i eres el sol 'de la brilíant auror.
qUI aclarix les negrures de Ja nit
pér a qui et busca, 'Mare Ampal'adora.

per el dolor. refl(1it.

A tos peus s'agenollen sense ru;do,
plens de fe els cors, ·de. Jlàgrj~ els ulls,
l'infeliç isolat p'a qui la vida .
• so15 té pUf)xants abrullsi

la Iliúda pobra que ses penes plora,
~nYorant afligida el be perdu.t;
el trist malalt a qtli son mal acora

I et demana-salut;

la dolorida esposa abandonad.
que es troba sense pa per a sos fills;

.. la orfaneta que es veu desamparada,
volla'da. de perills;

fots els desemparats que Jan sa via
r;n les foscors que la d~sgracia du, .
entre gemecs, dolçíssima Maria,

busq,uen ampar en Tu.

Cada u, per t~s gracies, que son moltes,
..-l'e a contar-te entre lIagrimes son dol,

i misericordIosa Tu l'escoltes
I li envies consol•

. Com el1s'- jo, carregat amb ma aspra per,o
I agobiat per el pes de mOll dolor.
m'acoste a. Tu portan~te per ofrena

el meu fnmens amor.

Com aquells coloms blancs que en hores ·sanle!,
. quan tot era estampits i jócs l'espai,
confiats s'aculliren a tes plantes

sense- deixar-te mai,

A,la Ma're de .'Déò
dels Desempo'rals
Cororiada d:estreles, sostenguda

per núvols d'angels"entre llums i flors,
plena d'amor, pietosa; cònmoguda.

escolles nostres plo~s

i eres el sol 'de la brilfanl aurora
qUI ac/arix les negrures de la nit
pér a qui el busca, 'Mare Amparadora.

per el do)or, re~it.

A tos peus S'agenollen sense ruido,
plens de fe els cors, Ge Ilagri~ els ulls,
l'inleIlç lsolal p'a qui la vida '
• sols té pU!Jxants abrullsi

la v¡'úda pobra que ses penes plora,
.r¡yor<!nt aflIgida el be perdut;
el trist malall a quI' son mal acora

i et demana-salut;

la dolorida esposa abandonadil
que es troba sense pa per a sos MIs;

, 'la or/anela que es veu desamparada,
volta'da_ de perills;

tots els desemparats que fan sa via
en les foscors que la desgracia du, ,
entre gemecs, dolçíssima Maria,

busq.uen ampar en Tu.

Cada u, per I~S gracies, que on moltes,
.-ve a conlar-te enlre llàgrimes son dol,

I misericordIosa Tu l'escoltes
I li envies consol.

, Com ells, jo, carregal amb ma aspra per••
I agabiaf per el pes de mon dolor,
m'acoste a Tu pertan-te per ofrenà

el meu tnmens amor.

Com aquells coloms blancs que en hores 'sanle~,

'quan rol era estampits i iócs l'espai,
conlial5 s'ilCulliren a tes plantes

sense- deIxar-te mai,

"
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aixina, Verge Santa, jo volguera
;¡ tes plantes volar d'amor encés
i reposar alfi ,de ma cançera

com un colomet més.

En la mar de la vida, poc serenes
loren.-Iotes les hores per a mi
I anhele ja el descans ,per a mes Penes,

que no tenen mai li.

Hui, pobre j veN, ma nau n.ilVega encara
acostant-se malmesa a l'últim port:
"juda'm, Mare meua, ampara'm ara
I no em" delxes a l' hora de la morl.' ,

RAMON ANDRES CABREll.:ES

Esperança de P8~8dí8'
Aquell so"';riure Teu, Marr divina:

i el suny tan carinyós de Ta mirlJda.
La gl".icia en que Ta ÏJpatge està voltada.
t el gest en qU'eI Teu cor se nos incliflll.·

, L'ambient \:te Ja Jornada tlalentina.
desdc un auba de mall' a la vesprada.
I h05te del vent, ],a rfl.Sa perfumada,
qU'un raig de sol Iii cé1iciI pÒlsina.

Del" Parad1s' ens lluen ia esperança.
t la le que 11 Ja estrela nos desterra.
D'altl'e món ,es, l'amor que' mai no es cansa'
l alça esle pobre cor que al barb s'alerra.
Tu 'eM dones el conhort que no s'alcança.
amb totes les ventures de la lerr<\, .

, JOSEP-ViCENT TORNER

A
.

Esperança de P8~8dí
Aquell so"';riure Teu, Marr divina:

I el suny tan carlnyós de Ta mirada.
La gràcia en que Ta imatge està voltada.
I el gest en qU'el Teu cor se nos inclilla.·

L.'ambienl '.te la jQrnada "alentlna.
desde un auba de maig a la vesprada.
I h06te del vent, ra rfil$8 perlumada,
qU'un raig de sol la céJlca' pÒJslna..

De/" Paradis' ens Duen ia esperança.
I la le que a la estrela nos lIestérra.
D'altre món ,es. l'amor ~ue' mal no es cansa'
, alça esle pobre cor que al barb s'aterra.
Tu ~ens dones el conhort que no s'aIcança.
amb t.otes les venlures ~e la lerr-,\: ,

, JOSEP-Y'ICENT TORNt:R

~ixlna, Verge Santa, jo volguera
;¡ les plantes volar d'amor encé$
I reposar alli .de ma canÇera

com un colomet més.

••.

En la mar de la vi'da, poc serenes
loren..lotes les hOres per a mi
I anhele jà' el descans .per a mes ¡:ienes,

que no tenen mai fi.

Hui, pobre i vell, ma nau n~JVe!,a encara
acostant-se malmesa a l'últim port:
~juda'm, Mare' meua, ampara'm ara
I no em- derxes a l'hora de la mort.·.

RAMON ANDRES CABRELlES

•.



{C{P¡[f(jJP)lrn [Jl(fJ<êUkrB-
en loor de -nuesfra' Señorà
dê los O'esàmp-arados

VITOl J, PR~~
Al ¡OIJ~ de l'ànima ~et)t 'dolça lepdt'tJt' .

que a mos vJls és,ta p/tmy de ·bon amor.
; a mos llavis pregiJriès lmpensad~ _
que a Ja Mare fJe Déu van endreçades..

, ¡Pregària d'Un fervor que es meraveJI..1
¡Pregària sempre nov. f ~nfPre velht!
Depressa al/à a mos HYS t1e 'a int.iJlesa.
encara esta embaumad~ de pf/resa.

Es un cant de rqa ferra' amortsldll,
lffl clamor a J:¡ Yel"!'e beneida, .
un ecit de barroquisme t/e Valènc~,
un véll-nou misticisme p~r sa essencla.

I en la inquietud e'n cll1ma de la mar,
minsa remor del ve-nlijol suau;
amb estel de puresa i vents de pau,
mOn valxèH sots fa estrela l/umen.r....
Vullc dlr·Vos la pregà'rta valenclatía
-raig 'de I/um a ina ¡titla 'fJeCadora
per a rebre f'ajuda empar:iJora,

Regina Sobirana.
FRANCESC-JOAN rrORRENT

. I

NOTA DE lA REDACCION~

La extraordinaria cantidad de ori.i__
reclbidos para esta Corona POètica DOS lm
pide dar el fallo, corno era nuestro prap6
sito, el mismo dia de la Patrona. Asi, pues.
seguirem05 pub1icando las compoS_~
admitidas, y, en fectla oportuna. a.....-
remo; Ja decisió" del jU'l'aJ!o eal.tlcadflr. '.

-
~
~.

l ' ·. .,

(J:~[f(tJ0000 filEiJ<êaOrcrB·
en loor de -nuesfra'Seliorà
dé los D'esàmp-orados

11 ¡OJl~ d~ l'à!Jima .sept. dolça. tépdl'tJI' .'
que a mos ulls es,fa pli1ny de >bon "RlÓr.
i :a mos If~is pr.eg/1t:iés impensad~ .
que a la Mare fie DéLf van endreçades.

, ¡Pregària d'Un fervor que es meravelt.~
¡Pregària sempre-. nov. i ~nfpre velht! '
Depressa allà a mos ~nys &! fa infantesa.

_ encara està embaumad!f de pr/resa.
Es un cant de ~a terra' amor&lda,

un clamor. a 1Jt Yf:T8'e Mne"flta,
un ecit de barroquisme Ve VàlènC~,
un véll-nou misticisme pf\r S8 essència.

I en la inquiçtuden calma de Ja mar,
minsa remor del velltijolsuau;
amb estel de puresa i vents {1e p'3U,
mOn vaixeH sots la estrèla /fumen'r•••.
Vullc dir-Vos la pregà'rl:f valenêlana
-raig 'de /fum a ma ('ida 'Pecadora
per a rebre l'ajuda emparzMora,

Regina Sobirana.
FRANCESC-JOAN fORRENT

. I

NOTA. DE LA REDACCION~

La extraordinaria cantidad de oriSiaeles
reclbidos para esta Corona Poètica llOS lm
pide dar el fallo. coll10 erà nuestro prop6o
sito, el mismo día de Ja Patrona. Ast. pues,
seguiremos publicando las compos_~~!!,
adm-itidas. y. en fec!la op()rtuna, a~
remo; Ja deci-sióft del jú'i'aj!o ealitlc:ad... '.

--
,f, · '.
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rc(bJtf~fllfll {JJro<&akrn
en lo~ ~e Ouestra Se60ra
de los/ De'sampara'dos'

.PEL MAIG, LA MARE D~ DEU
SentOT de celeste flaire

s~bargix --pel mes de maig.
De Vós captaire

fins sembla 'l'aire,
Uumet vaf/u l'aurlc raig

de sol, que es,.uell2 f

el núvol erm, \
J besa ferm
vostra capella.

.CapMla que en son cor estotja la perla
sens preu de vostra i,.".,.e, exquisida estH=rla

del firmament. . .

C.pelJa on acudixen els mals d'abSència
d'humà conhort. Capella on' prec és Valènc/"

far \fel creient ..
Reina del Cel! Mare de l'eterna vld.a!,

d"amor
ferida '

l'ànima mia recer emparador
anhelosa vos demana.

No em deixes d'en· en la gana,
Mareta meua! .

El meu cor creua
'amb espasa de fe al caire
del trent \:J'.vba d'este mal,.

en qué captaire
fins sembla l'alr.

lIumet votiu l'àuric ral,.
de sol, que esguella
el mJvol erm,
I besa ferm
vostra cBpeHa.

FRANCESC FERRER PASTOR

I

;'

..

. -.-.. "

I

I

..

ç

Sentor de celeste flaire
s~bargfr --pel mes de maig.

De Vós captaire
fins sembla l'aire,

Ilumet voflu l'àuric raig
de sol, que esguella •
el núvol erm. '
/ besa ferm
vostra capella. ,

·Cape/la que en son cor estOl!a la perla
sens preu de vostra lm8!'e, e%qulsfda es/)(:rla

del firmament. '

C.pell.a on acudlxen els mals d'absencla
d'humà conhort. Capelta on' prec és Val~ncla,

far 'del creient;
Reina del Cel! Mare de l'eterna vJd.a!.

d"amor
ferida

l'ànima mia recer emparador
anhelosa vos demana.

No em deix~s d'en· en la gana,
Mareta meua' .

. El meu cor creua
amb espasa de fe al caire
del trenc \:l'alba d'este maig .

en qué captaire '
fins sembla l'air.

f/umet voliu l'àuric raIg
de sol, que esguel1.a
el nilvol erm;
1 besa ferm
\fOstr-a capella.

FRANCESC FERRER PASTOR

.PEL MAIG, lA MARE Ot: DEU

rerutfro[lJ[fZ {JJ[JJ<êYkrn
en lo~ ~e n~estra Se~rG

de los! Desampara-dos'
0QII0iiP

I

- ......
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lhwnrlPJOOrDl LfJ&{f}~arclll
en loor de fluestra $eñOPCl
cie los. DesaR)pa·raclo5

--..-.--00IlOO-----
PLANYS Y PRf@S

I

D.e l'Europa lr~nsida

que en recels es consum.
oh, Mare amorosid;;r!,

si~é/U, V.ós, sèinpre nlum.
11

Dels humans que en. la guerra
sense llar van quédar.

repussall de desferra, .
s¡~au, Vós, sempre Emp~.

III
De l'Europa pa~ana

que lliscant cau al mal.
oh, Ver~e. sobIrana!,

. ~ s¡~au, Vós, el Fana/.

·IV
De tothom que per dérja,

Jluita, bimdol, dissb.rt.
jau avui en· la mlsèrià,

si~au, Vós, el 'Conhort,

,V
I-en l'Europa aterrida

que veu prop el s~fi lli
vostré esguard sIga Vlda

per ot fer bon Cari;}.

f;. MANoe: tt.i)R~

-
t1rJWJlflPJOOrBJ LfJ(bJ{fJ~arc{fl

'. .

en loor clenuestra SeñOf!Cl

cie "Jos. Deso",po,rados
--"'"---OQKDO-----

PLANYS Y PRf·@S
I

D.e l'Europa Irqf/sida
que en recels es consum.

oh, Mare amorosíd;r!.
sig-au, V.ós, sempre C1um.

11

Dels humans que en. Ja guerra
sense llar van quèélar.

repussall de desferra,
slg-au, Vós, sempre Emp..,..

III
De l'Europa pagana

que lliscant cau al mal.
oh, Yerg-e. sobIrana!.

~ slg-au, Vós, el Fanal.
'IV

De lolhom que per 'dèrIa..
1111ita, ba.ndoJ. diss6rt.

jau avui en'Ja mlsèrià.·
sig-au, Vós, el 'Conhort.

V
1-en l'Europa aterrida

que veu prop el s~ lli
vastTé esguard sfP Vlda

per .t fér 'bon Cam'.
F.. MANlHft: U,-QRIN6

-...s-



en /oor de fluestra Señora.
de los Desa.mparados

-----00I0O.......---
AI'GUAMARINA

-I
I~

I~

M. MAJUJNEZ BONORA

D'argent, or. i pedre~ fines
estàs, Mare, coronada,
i la Jm.ge venerada
fa reviure nostre amor;
perque no l1l haura corona
'.'Je mes quilats, per ventura,
com ja que mística i pura '
t'ofrenà 10 nostre cor.

I Corona s~mpre novella
I eternament reflorida
pels, batiments de Ja vida
quan l'emoció ceg-a els ulls;
puIx son ;~rles, esmeraldes~

topacios, gemes daurades,
I joïes tofes preuades,
I~s promeses que Tu aculls.

Maravcllós equilibrI
qU'en Ja pau I en els reversos.
els valencians, mai dispèrsos,
SOm a enfortir-ho, obligats.

" • Sols aixi, fins l'alra vida,
l/ndrils ferma eIxa corona,
Senyora nostra f PatrQna....
Mare dels Desemparats'

en /oor de nuestra Señora.
de los De_so;mparadós

-----.0()11()0-....----
A IG U A M ARI N A -cf\

D'argent, or. i pedres. fines
estàs, Mare, coronada
i la lm.ge venerada
fa reviure nostre amor;
perque no hi haurà corona
::Je mes quilats, per ventura,
com ja que mística i pura .
t'ofrena 10 nostre cor.

! Corona s~mpre novella
I eternament reflorida
pels. batiments de la vida
quan l'emoció ceg-a els ulls;
puIx son 'pérles, esmeraJdes,
topados, gemes daurades.
I joïes totes preuades,
l~s promeses que Tu aculls.

Maravc/lós equilIbri
qU'en Ja pau I en els reversos,
els valencians, mai dispersos,
som a enfortir-ho, obligats.

" • Sols així, fins l'atra vida,
tindràs ferma dxa corona,
Senvora nostra i PalrQna ....
Mare dels Desemparats!

M. MAJUINEZ SONORA
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eAMPANES, CAMPANET'ES••• -. .. .
Ca¡npanes, càmpaneles

de nos~ra ES,f{lèsi¡t, .
Cfjl1teu que ja s'acosta
eixa g-ran festa'
que a nostrjl Vê!rgf!' &nr-lt
~aIèncià àfrena• ..

Solteu, al l(-I?nl alegres
la gaià Ilengu;l .
Rer ~ c;¡ntall.les glòr.les
dè nostra Remà.

Que jOJ IQ' I1lÓQ s'e-ntere
de qú"eà ftalência
ümi1f¡ una lfÍatrofi'a
~àpa i moréna,
!!(}m tJna 'IIautàdor:a
d?J la RNiefa•.

Qu~ t:0sl¡:es veus apleguen
a~WJ'S .'d-e pedrà
'd'aquê'11" qUé tia eoneJxen .
a la Marefa
i que per np 'lPir.ar-la
gihn l'esqúena;

Que vostres note.S- siguén
blanca se~yera I
pet a gUiar e/s passos
a sa Capei/a,
de tots els que naixquerena l'ombra seua. .

Que vostra me/od··ra . '
prise i encenga, _
nou foc en nostres vides,
I molt apressa, .
toinem tots a oferir-n
a nostra Reina
e/s cors per qU'eIs empare
ball( /0 mant d·Flla .••

Campanes, .campanetes
I.pqueu a festa,
qu'el cel esr-arà ·pronr-e
difns Cfê Valénê1a. . I

'NNFOS R~MON ~~t~

f •

(

Ca¡npanes, càmpaneles
de nos~ra ES,f{lèsi¡t, .

~ Cfjl1teu que ja s'acosta
eixa g-ran festa'
que a nostrjl Vê!rge-- &nr-lt
~aIèncià àfrena• . -

Solteu, al l(-I?nl alegres
la gaia Ilengu{l .
Rer ~ C;¡ntall, les glòr.les
dè nostra Rema.

(

{ -

Que ¡ol- IQ' I1lÓQ s'e-ntere
Cf.e q.~'-eri fta!ência
len}tti un.~ 'P~troña
~apa i 'morena,
!!(}m tJna 'IIautàdor:a
di} la RNiefa•.

9u~ f.pst¡:es veus apleguen
a~ 'êoJ',s .~e peara
!d'aque'11s. qUé tro eoneJxen .
a la Marefa
i q!Je per np 'lPil'ar-la
S'm~n l'esqúena;

Que vostres oote-S- siguén
blanca se~yera \
pêf a gUiar e/s passos
a sa Capei/a,
de tots els que naixquerena l'ombra seua. .

Campanes, .campanetes
I.pqueu a festa,
qu'el cel esr-arà ·pronte
difns èfê Valénê1a. ' }

"NNFOS R~MON ~~-f~

Que vostra me/od-·ra
pdse i encenga"
nou foc en nostres vides,
I molt apressa, .
toinem tots a oferir-n
a nostra Reina
e/s cors per qU'eIs empare
ball( /0 mant d·Fl1a .••

e'AMPANES, CAMPANET'ES••• -. ~, .

\

,
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(f;rulP(f¡JfMl [1JrJi<êaWc[Jl
~n loor de nuestra Señota
de 10$ Desamparados

00-00

L' HORTf\ SE OUEDA SENSE
UNA ROSA•••

'No sabeu què passava per Vflèneü
que de festa vestia els seus balcons .
I entre càntics de 1IÚstlca eloqüéncla
brollaven piadoses oracions?

QUè ocorria. que be tots nos vollem,
I eren ~ob~s I honrats els sentiments,
I ploravem, mateix que a un temps ~ma-t¡lem..
elevant cap al Cel els pensaments?

Pul1t ~S$8va que~ en rompre aIlfIell. aurw.,
entre lJRrlmes. vItols I cançons.
l~ Verge. nosJra ~e}n~ I Çran Senyora,
recarllla carrer.s I carreMn5.

V!Jgava com perduda nau sens guia,
,somrient, espalet, molt- Inclinada,
cercant amb ver afany al qui sofria
f"esperava el conhort de sa mlr.t:1:la•.

\

~l"fnst~fll ep qp~ I~qué de la CltPdl.
~ qtJè iIè dw¡, pertot arr~
. 1J8'!~ en'I'81pblenl voltanWa a EIM.•.•

. senHem llavors ~$ prop de ~u!

'V4J~!Jave1J amb fúria les Ca!mMUS:
lleS f"io¡;jgues esclallen sense fi;
~es les roses va/enciaMS .
~1ett¡1i. amoroses el caml#

•• t

•

(Cru[f(tJOO[fl [JJrti<êaWcfll
en loor de nuestra Señora
de I~s Desamparados

~--.----

l' HORTf\ SE OUEDA SENSE
UNA ROSA•••

No sabeu què passava per V~1èncLa

que de festa vestia eIs seus balcons .
I entre c~ntics de I1Úsffca eloqüéncla
brollaven piadoses oracions?

Qué oco~rla, que be tots nos voll~m.
I eren ~ob1.es i honrats eIs sentiments;
I plO(avem. mateix que a un temps ~na-dem..
elevant cap al fel els pensaments?

. PuI1t ~va que., en rompre SIlIIella auror.,
entre IliKrlmes. vitols I cançons,
~'Verge. nos~ra ~e}lI~ i (¡ran Senyera.
recorllla carrer.s i carreTOftS.

Vagava com perduda nau sens guia.
,soriirient. espalet. molt- Inclinada.
ceroant amb vér afany aI qui sofria
I esperava el conhorl de sa mlr.::Ma.,

\

~ l'1.nsls{J1 ~ que Ixqué de La Cltpdl.,
~ qUè èIè dWJ. perlot arreu
, '!J.8'JI~ eIU'sQ)blent'voltàttWa li El,...·.

. seriHem llavors IMS proP de D&I!

'fJDltpjaven amb fúria l~ catnAUU:
les f'l'l;jgues esclallen sense 11;
~es les roses valencianes
'Cor;lleltjll amoroses el caml.
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~naWl se!Y treu/! nit I dia"'b sa humil l,divina majestat;
t ~n esclat ~·amor., atcançarla
nta8'nltutls eem no mal s'ba fmagllt8C«

I lisi l'hprta qfl8df~ un l'OIIL.~ ,
'1fJ as més vells s'lenree.~..!p de sacc6I ,. '
~ se.mblaRÇa ~I~a amb t. gran~ .
'" ~ possible que aeH 'lIÓ bo vegen. 1JIl!r~... ,~

. J ••

~~.q..~e~~~..al 'It -s~ip.di···. -.
"~1$" ~ -

~tM~"'."

eamtn~Wl seN treua nit I dia,."6 sa humil I dIvina majestat; .
t tt~l1 esclat ff'arnor,. a1cançarla
magnituds ef)m no milI s'ba 'magl~

I lisi l'hpl'ta qt1ed4 s~ una-I'OIa... .
'1fl éls més vells s)enree~!p de~ ,;'
~ S!3.mblançs ~I~a amb t. 8't'~n~ .
1·~ possible 'lrUe~ 116 ho vegen. ,.....~.

• . I - - •

. ,

.,
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rcrEJ[f(lJ0000 [JJ(lJrAaOrcfll·
en loor de nuesfra Señora.

de los Desampor.'ados
----....~----

Prec a]a Verge dels DesamparalS .. /

Verge gloriosa del Amor Diví;
Mare pietosa, dels Desamparats! ••.
Feu qU'el món trpbe el beFlhaurat camí
I acaben els rencors i rüfndats. .
Ou'els pobles logren J'fnmortal Desti,
baix el signe d'Amor, agermanats,
I units al teu voltant, en ferme llau,
impere, ¡Mare', per a tots, la Pau! •••
I

JESUS MORANTE BORRAs

El trosll,.t de lo 008D8 Mare
Un maternal vahell, de port a port,

avanca entre les ones d'un bell mar
-de fiíls que esperen de la Mare ampar
i volen son ajuda en el conhort.

Les Ilàgrímes i els precs Jan l'aiguafort.
d'un dumenge florit, amb sol·ben clar,
,=n el que troba Nau el desampar
[. el lliri abandonat encontra un Hort.

Cada petal de rosa, com un bes
lIancàt a l'aire, vola [ du gran pes
de pena i de dolor que--vol clemència!, .

'I entre vitols a braços deslllegats,
oassa '}a Mare dels IDesamparats
sobre ·un núvol de fills qué té Valéncla!

\ ELIES BORRAS c:A6Tt1.LO

-

J.--. ~o

.0'

en loor de nuestra Señora.
de los' Desampo.r'odos

-----ooaoo-----
"rec ala Verge dels Desamparats .

• I

Verge gloriosa del Amor Diví;
Mare pietosa, dels Desamparats! ••.
Feu qU'el món trpbe el benhaurat camí
I acaben els rencors i rülndats. .
Qu'els pobles [ogren 1'inmortal Destí,
baix el signe- d'Amor, agermanats,
I units al leu voltant, en ferme llau,
impere, ¡Mare', per a tots, la Pau! •• :
I

JESUS MORANTE BORRAS

El trosll,.t de la 008lPO Mare
Un maternal vaixell, de port a port,

avança entre les ones d'un bell mar
,de fills que esperen de la Mare ampar
i volen son aju.da en el conf:¡ort.

Les Ilagrimes i els precs Jan l'aiguafort.
d'un dumenge florit, amb sol 'ben clar,
,"n el que troba Nau el desampar
i' el lliri abandonat encontra un Hort.

Cada pelai de rosa, com un bes
llançat a l'aire, vola i du gran pes
de pena i de dolor que...vol clemència!
\ .

i l entre vitols a braços deslllegats,
oassa 'la Mare dds IDesamparats
sobre 'un nrlvol de fills qué té Valéncia!

\. ELIES BORRAS c:À\STÈLLO

-

J.--. ~o
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M'.E SeOLT ES?
M;¡re. MBl'e.• ¿m'escolle~? Una pena

que'm rosseKa l'entranya
de lIàKrlmes eternes els'ull! banya; .
m'ha let perdre de l'esme la serena
claror que'ns allumena,

" l ab. I1€KTa melenKla el COl' me danYa.;

. ¿A' quI ha d'anar un nn. més que a la Mve~
quant el dolor "ofega.
quant la desesperança el ettll I enc~
¡A quI ha de. recurrJr per qué l"ampaN
I la llum 11 depare,
el que. desamparat. a tosques bregat _

M'escolles? •• Pero Ja velg que t'lno11nesJ '
1 als meus llavis morat!· J
d'un somriure hàn florit'dolços ~lab: -
és que ab llum dels-leus uUs ma té lHum/n.)
senc car;ci~ divines:
¡és q~'eres Mare dels Desamparat~~

( ~ A. ,LLACER .

{[:ru[frPJoorn IJlru<Ña6lcrit
-en loor de nuesfra Señora'
:de los Des~mparados

I

----------~---...._---

,.

'en loor de nuesfra Señora'
'de los Desamparados

'M' ,E SeoLTE 97, '

M~re, Mare" ¿m'esc:olle~? Una pena
que'm rOS5eKa l'entranya
de l/àKrIme3 eternes eIs'ull$ banya; ,
m'ha let perdre de l'esme la serena
claror que'n! al1umena,

" i ab., negra meIellKIa el cor me danYa.;

, JA' quI ha d'anal' un nn. més que a la Mare~
quant el dolor l'ofegoa,
quant la desesperança el cull I e~~
ciA quI ha de recurrIr per qué l'aJnpatl
I la llum 11 depare, ,
el que, desamparat, a fosques brega1 _

M'escolles? •• Pero Ja veig que ,.,neJlnest -
1 als meus I/avIs morats' J
d'un somrIure han florIt'dolços e$Clats: -

, . és que ab llum delli feus uns ma lé IHumlnes}.
senc cariciff; divines: .

l '¡és q~'eres Mare dels Desamparaf~r

( ~ A•.LlACER' ))



'B Ee l ORACIO
, SI del foll o lnocent sou. Verge pura. . f; ,
suaurefUKI on s'acull qui amb dOl eaIfllAI
per lo món fosc I dur· qu.e "amo/na.
J a tons peus 'Suplicant I humil S'atUTa¡

I
sl, acolza.1a en l'amor, vostra fJtlUl'a.

10 \:Jolor rebuscant, dolça, s,'lncllna;
sl elxe eSKuard candorós, Mare I. Regi,.,. '¡ ,

.10 suplici més Kreu conforta I cura;

accepteu, S'ran Senyora, este dolol'
que .me te, la algún temps, al llit postralA
presenteu-lo a mon Déu y Salvador .$i

f:.f'
com a ofrena per tot cuant he pecat; 1«

'Pul" per rebre de Mare t9n calor ..
l'ulle, per' sempre, Ja esser desemparat..

I VICENT SASTRE~

\ lREC Y ORACIO
; SI del foll O lnoéent sou. Verge l'fIN. 'li'
suau refugi on s'acull quI amb dOl eantIaI '1
-per io món fosc i dur· que l'amolna. '
i li tons peus--supIlcant i humIJ $'atut41

I
sl, aco/za.:!a en l'amor, vostra figura.

10 \1olor rebuscant. dolça. ~'lncllntl;
sl eixe esg"ard candorós. Mare I R~l... 'i '

.10 suplici més greu con/orta I cura;

accepteu, gran Senyora. este doJor
que me te, fa algún temps. al llit postratJ
presenteu-la a mon Déu y saJvadOl' ~

~

com a ofrena .per tOl cuant he pecat,
pul" per rebre de Mare t~n alar
t/ullc, per' sempre, Ja esser desemparaJw

VICENT SASTRE PWEI
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Ht\PSODIA DEL \lER AMUR

~
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............................................_...
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jj~i·iijt··è~·Ïà(:~i;s~ïê~~··....··......
linc a la Mare aclotada,
i en maiK,' mes de 'poèsia, ,
¡quan me consola el miraria!
- .faSE ,M. JUAN GARCIA

. Del i/it' en la cQpsalera
tinc una preciosa estampa:
la meua Mare i Patrona
sempre, sempre \'enerada.
Els meus pr'€cs contrit li envir
al entrar en la nit l/arKa,
i -la Verge m'~carona

en sa celestial mirada .
En los uJJs tancats espere
~1 dalç claror. de l'aubada,
j quan lò sol me conforta
flUrant-se ea la meua cambra
la salude coralment
ofrenant-li la jornada.
Als meus anys" trIst en lo. món,

.perque lo millor me falla,
una ,ma que me console
i el arlllll ,(Je una paraula, ,
miranttJa 'Reina meua
trobe la -diUa somniada,
puix la d¡;ls DesafTlparats
es el complement que plasma,
,la felleWat m6tntima '
; el Kolg que a res se compara.
Ensemps vixta, i en Jo I/1t.
tinga sà preciosa estampa,
fiaré viure la vida _/
humil, pero dolça i santa•.

-----ooaoo-----

en loor de nuestra Se~óra'

de los Desamparados

-.

• t

•

fJe! iJir en la cflpsalera
tinc una preciosa estampa:
la meua Mare i Patrona
sempre, sempre \'enerada.
Els meus prtcs contrit li envÏf
al entrar en la nit llarga,
i 'la Verge m'~carona

en sa celestial mirada ,
En los u/ls tancats espere
f!'1 dolç claror. de 1'aubada,
i quan lo sol me conforta
finrant-se ea la meua cambra
Ja salude coralment
ofrenant-li la jornada.
Als meus anys., trIst en lo. món,
.perque lo mll/or me falta,
una ,ma que me console ) 11
i el ar{ul1 .de una paraula, , 7
mirantt/a 'Reina meua "~ a,.. , •
trobe la-dilja somniada,·
pui: la dfi}s Desar¡>parats
es el complement que plasma,
.la felicitlat mU¡'ntima .
i el goig que a res se compara.
Ensemps vix-m, 1 en lo /lit. ~
tinga sà preciosa estampa, •
fiaré viure la vida .1 . e

• humil, pera dolça f santa:. ~_ f
............................................_... .

'_. - I(
Dei ïiii"c'¡,'Ïit ·êaps~Ïê¡.~·· .......····· .~
llnc a la M3Fe acJotada, t
f en maig,'.mes de 'poèsia, . •
¡quan me consola el miraria! ~

. ~'¡OSE .M. JUAN GARC'A 1
---.._d

----....00-00-----
HAPSODIA DEL \lER AMUR

en loor, de nuestra Se"óra'
de los Desamparados
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NOTA DE LA REDACCION _ ,.

Con la publicación de esta poesia, damos fio a la eo
rona Poètica en. loor de 'Nuestra Señora de los Desampara
dos. Faltariamos a la verdad y a la gratitud. si no expre
saramos cuàn halagüeño ha sldo para nosotros el éXltcl
aJcanzado por la misma, y euan '~rande y cordial es nues-
tro reeonocimiento a los poetas valenclanos que tan gent'
rosamente, han respondido a nuestro lIamamlento. La fe....
vorosa devoción de Valencia hacia la Madrc de los Desa-m
parados ha sido, en dermitiya" la caúsa fundamental de
la. brillantez de esta Corona, y de que, desbordando am- •
pliamente nues tros calcalos, resultase exiguo el espacio que I
habiamos previsto para la misma y el tiempo que habta- .
mos reservadO' para su publicación. Al Iiegar a este punto.
el jurado de admisión ha de lamentar el no haber podido .
publ icar todas las composiciones recibidas; todas ellas~ •
ciertamentc, meJecieron figurar en estas paginas, y 56111 ,
dificultades insuperables, fundadas en circunstanclas de ex. !.
tensión o su caracter particularisimo, han obligado .. ~

omitir, muy a pesar nuest,ro, la public3Ción de muchisimas. ;
LEVANTE, cprdial, entrañablemente,_ .da las gracia, a
todos. .' -

Dentro de breves dlas, el .jurado catificador bar' pi
blico t:lfalf1:f de la çoronlt.

Con la publicación, de esta poesia, damos fin a la (o
rona Poètica en, ioor de 'Nuestra Señora de los Desampara
dos. Faltariamos a la verdad Y a la ~ratitud. si no expre
saramos cuan halagüeño ha sida para nosotros el èxltcJ
alC1lnzado por la misma, y cuan 'esrande y cordial es nues-o
tro reconocirniento a 105 poetas valencianos que tan gen~

rosamente::. han respondido a nuestro lIarnamiento. La fe....
vorosa devoción de Valencia hacia la Madre de los Desam
parados ha sido, en definiti",a" la caúsa fundamental de
la, brillantcz de esta Corona, y de que, desbordando am- :r
pliamente nues tros calcolos, resultase exi~uo el espacio que .1
habiamos previsto para la misma y el tiempo que habla
mos reservada- para su publicación. AI Iiegar a este· punto.
el jurado de admisión ha de lamentar el no haber podido .
publ icar todas las comp05iciones recibidas; todas elias. •
ciertamentc, merccieron figurar en estas paginas, y 56la I
dificultades insuper'ablcs, fundadas en circunstanclas de ex- .'
tensión o su caracter particularísimo, han obligado a =o
ornitir. muy a pesar nuest,ro, la publicación de muchisimas. ;
LEVA¡";TE, tprdial, entrañablemente•.•da las fraci" a
todos. , -

Dentro de' breves dlas. el .jurado alifieador bar' ...
blica ~1<fatto de la C;oronll.
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El concurso de lEVANTEpara ulla Corona Poètica enalabanza de Nuestra Señora defos OesamparadOs. ha consti.tuïdo un rotundo bito. [xito"
por la talltidad de composiclones ¡presentaoda,. que rebasò
,¡~plïs1mamente' todas nuestras previsïones; éxito también
por la calUad de las ,mismas.paesla espccialmente de fIIani.Oe!l'to en los tres poemas pre.
miados. El de Joan fuster, sc- fleccionado en primer lugar, esuna pequeña obra maestra,. tallto por el dO,nai re y la pul.critud en el decir, como por la. dlida intensidad de Iu l'lense
miento. LEVANTE, esta orgu~

-.- I.

E] concurso de LEVANTEpala ulla Cotona Poètica ellalabanza de Nuestra Señora delos Oesanrparailos. ha constituido un rotundo bito. E"Un
por la talltidad de composiciones ¡preseota·da!J. que rebasò
G~pJí5'Ímamente' toda~ nuestras previslones; éxilo también
por la calidad de las ,mismas.p:Jesta espccialmeote de maniftesoto en los tres poemas pre-
mlados. El de Joan fuster. 5t- llecclonado en primer Jugar. esuna pequeña obra maestra,. !allto por el dO,nalre y la pulcdtud en el decir. como por la. calida i.lItensidad de iU pensa

miento. LEVANTE, estA orgu~



Iloso de que una composicf6n
así encabece su Corona Poé-

.. dca ofrendada a la MaMe de
lo~ Desamparados; y se iieilte
igualmente orgulloso de con
tribuir a la consagraUón de Utl
poeta joven, i nspiradísiirro y
r:ultivado, cafPaz de infilodir
aduaUdad perenne a forma.
pOétical colm'adas de resona·n·'
das del mas puro Auslas'
March. Quien crea que hay hi
pérbole en ovestro juiclo, hari
bieo repas-ando el bellíshno
poenta. Desde )a idea ce.tl~1
,,)a del gozo del desamp;an..
do- ,hasta uo mesutado .. note
cer de i.it!Ie~s· que no son
..;niple pirotetnia verba), 'SillO
exprdién de un ~Ílsamielltg
t\ondo y ,~.o, todo: es e!l "GoIg
de dnemparat"" halla'zgo y
creatión, ,'ili e~ria de tóp!
COll, y con sumilli6a a una me·
trie". de IOl duis ~I~ra y anti
!JUa esti¡:pe val~m:iaña. Versos
I~idatios,delisos, eatr3Óab)ea,
y hermosot, abundan en el poe
ma: hallazgos felicisimos como
aquel "ni si els ossos em pesen
o l'amor", o "tal )a tOSa, es
culpid'a pel neguit". preïtigiao
eum'pJidamente el numen de UJI
poeta' al que se pueden dedi·
C¡Ü ~'a los mej\ores augurios.

Ardiente, inténsa, vibrante
es la "Petita convetsa amb la
M.are de)!' Desemp·arats", qúe
llega a ftuestra Cotona sustrí·
ta por un nombre' que ueemf.\J
inèdito en )a poe~ía valentiana
actua'l: Joan Carri Ilo. IDOama'
da composició'n que desde el
primer verso nos prende en su
!òutiJ emoción y delicada músi..
calid:Hf:' "Ara ja sé qu'e el bell
d'aque~ta v¡-da - me'l vas Ilo
eant al cor, molt lentament ..
la "Conversa" es mb bien des·
bordamíento de un alma 'en..

Iloso de que una composicf6n
asi encabece su Corona Poé-

- dca ofrendad.lt a la Madre de
lo~ Desamparados; y se sielUe
igualmente orgulloso de con
tribuir a la cOllsagraUón de un
poeta joven, i nspiradisitrl'o y
r:ultivado, carpaz de infundir
adualldad perenne a ·forma.
pGéticas colm'adas de resona·o· .
du del mas puro Ausiali'
March. Qúien crea que hay hi
pérbole en oyestro juicio, har.
bien repas-ando el bellishno
poema. Desde Ja idea ce.tr:l!
·..Ja del gOlO del desamp9.fa
do- basta un mesu'rado·l1ore
cer de i'Jlage~s que no son
,,;.mple piroteénia verbal, ·sino
ecprdién de un ~hsàmientg
h.otldo y~.o. todo: es e!, "Cofg
de des.emparat.... h:alla'zgo y
creatión, ,~in e~ria de t.óp!
c:o~. y tOn sumilífJo a una me·
trie.a de IOl dlas ~l~ra y anti·
gtla estir.pe val~nt:iaÍla. Versos
la,aidatlos, densos. eatrañablea
y·hermoso9. abundan en el po~.
ma: hallazgos felicisimos como
aqui:l "ni 51 els OSSOs em pesen
o, l'amor", o "tal la tosa. es-

, culpid'a pel neguit". prestigiao
eúm·plidamente el numen de Uit
poeta· al que lM! pueden dedi'
cat l'a 101 melj'ores augurios.

Ardiente. inténsa. vibrà.ntl'
es la "Petita conve'r5a amb la
M,ne del!' Desemparats", que
llega a ftuest~ Corona susc-rí·
t3Por un nombre' que ueem(lJ
inedito en la poesoia valenciana
actlla'l: Joan Carrillo. InOam3'
da composición que desde el
primer 'verso nos prende en su
o;util emoción y delicada musi·
(;alid:Ht: "Ara ja se que el bel
d'aque~ta vi'da - me'l vas éo
8ant al cor, molt lentament ..
la "Conversa" es mfl.so bien des·
bordamiento de un alma en·



·t

cendida en emocionada !irati-
tud hacia la Gran Amparado,a·
"Ara ja sé que empararas. III
fam-de tendressa que duc 'pel
·cos senzill." la firma de Joan
Cai'rillo, .que aflora alborea eR
el hodzonte de la. poesia va
leadaRa, pnede ,er r.eputllda. 1
tan 5610 por esta breve com-o
posidon, como de primera tmagnitud.

De primera magnitud, y ya
un~nimemente retonocida. es
la de carie!' Salvador, quien
aporta a la Cotona la eleqan·
ct~ irreprochable y gentil de un
bello soneto: "Ua'Ors i prec",
verso y plegaria. la arquitec·
tura rotund¡j del soneto va es·
fl'Iaftandose de inspiradas ima
getles, desde el "paradis d'er
treies ~ de rOSe9". hastó la en·
trañable súplica final.

Para ellos, los premiados, y
Fara los demU, que lo hume.
ran· sida justisimamente si hu·
biHemoso dispuesto de ma.
!lalardo~es, lEVANTE reserva
IU gratitud im'petecedeta.

·t

cendida en emocionada ¡rati·
tud bacia la Gran Amparado,a'
"Ara ja se que emparar,as. l~
fam-de tendressa que duc 'pel
'cos senzill." La firma de Joan
Catrillo, que a1Iora albor,ea eD
el bodzonte de la poesia va
leadaRa, pnede ,er reputada.
tan sólo por esta breve com-o
posición, como de primeu
magnitud.

De primera magnitud, y ya
unanimemente rei:onocida. es
la de Carie!> Salvadot, quien
aporta a la Cotona la eleqan·
etil irreprochable y gentil de un
bello soneta: "lIa'Ors i prec",
verso y plegaria. la arqilitec·
tura rotund~ del soneto va es
ft'Ialtandose de inspiradas ima
getles. desde el "paradis d'es,.
treies i de rOSe9". hastÓ' la en·
trañable suplica final.

Para elias, los premiados, y
Fara los demas, que lo blibie
ran' sida justisimamente 51 hu·
biHefIlO5o dfspuesto de ma.
lalardo~es, lEVANTE reserva
IU gratitud im'petecedera.



GOIG DE D-EBE
I

No sé sl encar~ em queda, vi ' endins,
algún silenci ver, algún conhort;.
ja ne -sé si són foc o són camins
les coses que m'aboquen al reco",

No sé si eni venç la por o el ~nt
de sentr-me arrel nova -d' am • -
nl·sé si visc o visc furtivament.. .
ni si els ossos em pesen o l'amor•
.. Només, sobre els afanys I el cor "artlt,
trobe. ma força unl'da a un vol suau:
tal la rosa, esculpida pel neguit,
sosté entremig del vent sa dur.apau.

Car junt a Vós, Senyora; ¿qui no· ha fet
- de sa desemparança un goig secret?

11
N~he fet un goig despert, un pensament

repartit entre el somni I el respir.
L'àmbit de l'esperança va creIxent,
com un miracle a punt d'esdevenir.

Aquell quI busca un glop de ·'Clare.1at .
per a la seua carn o el seu anlJel,
Vós el preneu, I obrIu en son costat
una gràcia .forta i sense- vel.

Oh quin fr.ult gloriós, quin bé segur!
Oh quin recer, 'el vostre braç tellç!:
t.n la rIbera del mIsterI pur
es 'remela aquest mófJ enyoradis.'

CaF: junt a Vós, Senyora, '¿no. guanyem
en· la desemparança el. goig extrem?

III

Guanyem ·el goig sencer, el. dolç de.stl
de saber-nos alçats arran de Déu. .
Les ungles abandonen Hl,lr veri
i en la boca ens respon un àngel lleu.

Si la 1I"'"la no para ni la mOrt,
Vós sobre el crit poseu la vostra mà:.
e'ns oferiu la lleialtat d'Un port
on 'c/!llmar el dolor quotidià.

Apliqueu a la nostra soJltud
una ajuda 1.1e dons i de saó' '.
Tot el que èamlnant Ílavem perdut
se'ns mu1lipJicarà en alta cançó;

Car j:Jnt a Vós, Senyora, '''0 hi' ha nit
sense un estel constant o un prec florit.

JOAN FUSTER

GOIG DE D'ESE
I

No sé sl encara em queda, vI endins,
algún silencI ver, algún conhor,;-
ja ne sé si són foc o són camins
les coses que m'aboquen al reconl,

No sé sl em venç la por o el ~nt
de sentr-me arrel nova .d'am • .
ni .sé si vIsc o visc furf/vament,. ,
ni si els ossos em pesen o l'amor•
.. Només, sobre els afanys I el cor· ·Partlt.
trobe. ma força unMa a un vol suau: .
tal la rosa, esculpida pel neguit,
sosté entremig del vent sa dura .pau.

Car junt a Vós, Senyora; ¿qui no· ha fet
- de sa desemparança un goig secret?

11

N~he fet un goig despert, un pensament
repartit entre el somni I el respir. ;
L'amblt de i'esperança va creixent.
com un miracle 8 punt d'esdevenir.

Aquell qui busca un glop de ."dareJat
per a la seua carn o el seu anbel,
Vós el preneu, I obriu en son costat
una gracia .forta i sense' vel.

Oh quin fr.uit gloriós, quin bé segur!
Oh quin recer, 'el vostre braç tellç! :
I:.n la ribera del misterI pur '
es remeia aquest món enyoradís.' .

Car. junt a Vós, Senyora, ¿no. guanyem
en· la desemparança ei. goig extrem?

III

. Guanyem ·ei goig sencer, el. dolç de.sti
de saber-nos alçats arran de Déu.
Les ungles abandonen Hl,lr verí
i en la boca ens respon un àngel lleu.

Si la IIvita no para ni la mOrt,
v,ós sobre el crit poseu la vostra mà:.
ens oferiu la lleialtat d'un port
on 'c¡:llmar el dolor quof/dia.

Apliqueu a la nostra solitud
una ajuda \1~ dons i cte saó! "
iot el que caminant havem perdut
se'ns mu/lfpJicara en alta cançó;

Car j:Jnt a l/ós, Senyora, '"ci hi' ha n/t
se1tSe un estel constant o un prec florit.

JOAN FUST>ER.



PETITA CON\lERSA AMB LA
MARE. DELS DESEMPARAts

.4ra ja ~e que el bes d'!lquesta vidame' I vas ([Onant al cor, molt lentament..
¿Què importa aquesta terra que convIda?

.¿Qué Importa aquesta veu Indiferent?
Ara ja se que el món viu sense vores
perquè el tinc dins 'del cor, a 'l'Infinit.
¿Què importa que la mort trenque"les hores?
¿Què impOréét' que els meus ulls plore,n la nit?
A.-a jÇJ se qiJ€ em vas buIdant les venesper. omp/lrle's '.1'estels ( plenitud.
¿Quo} i."n/Joria aquesta carn plena d'arenes?
~Ouè 'ffT,pOlta 'que el celatge eSlÏ!,a brut?·
Ara ja se que ditS a les entranyes
el colossal amor d' haver parIt.
¿QUè importa que les puntes de les canyes
no vullguen arribar al cel traït? .
Ara ja se .que.. empararàs la fam •
de tendressa que .duc pel cos senzl1l.
¿Què Importa' que m'InclIne com Adam,
sl em veI~ germà de tots, quan sóc ton 11m

JOAN CAR/ULLO
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Llaors y' prec a la nostra PatrIma
'Un Daradís 'd'estreles' I de roses

[,ls. vo'qres peus, Senyora,. s'ol1rl..avui
que l'airecel perfumen flors descloses
al voslre clar, angèlic, blau jardí.

Llunes I sol3 decoren sense noses.
els caminals que són voslre camí .
per on passeu' olnt refi1s d' ;doses
sota els colors de .1'arc 'de Sani Mart/•..

Angels en vol soste'nen la corona '
que auriolant la vostra laç ens' dóna .
claror de cel que ens deixa enlluern;lts.
, Verge sens par, vulfgueu ser el 'gul,atge
del nostre seny pel terrenal viatge,
Mare de Déu I dels Oesemparats. . .

I CARLES SALVADOR
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~fKl!prn~rn
Reunidos. los señores barón

cle San Petril1Çl, presidente;y
don _ José Barbera Armelles.

o te:Verendo don José Marià Be
larte °Vicent~ don José Ombue
.na/ Antiñolo v don Enri(Ne
CcnzaJez Gema, miembros del
jurada, calificador del Concurso

.''Cor-on~ poètica· en toor de
Nuestra Señora de los Oesam
parados", convocada' por 'o LE~

VANTE. acor~aron por unani
mïdad c6nceder' los tres pr~

mios anunciados del s¡guienUf
~~~ ., o

'Primer, Premio, a la campo
5ición "Goig de desemparat"••
triginal de Joan, f!Jster.

Segundó p{emfo, a la com
l'Oslción titulada ,~'Petita eon
"'Hsa amb la' Mare' dels Des-

o 'emparats' ,'de Joan' Carrillo.
Térc'er premio. a ,la com'po

'sición ti tulada "llaors i' prec'
,a ·Ia nostra Patrona", ori.¡inal
et'! Carles Salvador. _
. Valenda,' tieinta' de mayo d~
mil 'novecientOs cincuenta y
dos;~ririllàdo. '
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