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CLAROR .. DE CIMS 
(Poesía ganadora d. l. Flor N.tural d. 101 Juegos Florale, d. Gracia del a/'io 1930) 

Venien el! segadol"$ ' 
de la banda de Cerdanya 
i devallaven canlant 
per aUeugerír I~s panes. 

El seu cant duia scoton 
ele les e~'ipigues segarles, 
duia goig de pa novel! 
i d'aires purs de mUlltanya. 

El que cantava rnt!s fort 
t"ra més jove que el! altres, 
duia a I'o rella un clavel! 
abrandal com una llama. 

El seu canl era eI'amor, 
«\1oreneta I'he trobada_, 
li espurnej .. ven e la uHs 
i d se u (;a nt era una brasa. 

L. filia deis ma.l'oners 
era alta i bcn plantada 
i el l la eolli e n rnig deis ca mps 
~ola d 'un s'o l que cremavaj 
ro::streny ia so bre e l pit 
com si dugué5 ulla garha. 

«Adéu, adeu. bella :lIllOr! 

quan s'acabi la jornada 
espera'm , vora la lont 
sota I"ombra d'aqudls arbres. 

La 1I0na el! hi va alrapar 
vigilanl entre les branqoes; , 
ella feia o n dol,? sospi r 
entre paraole5 lreneades, 
perqoe el bes no tés remor 
la tool canla nt I' ofegava, 
«Ade o , adeo, bella am or! (' 
quan s'aeabi ta segada 
, ' lOn ,'indras,a viore amb mi 
allit baix .. , cap a la plana .. ,» 
L't'5lrenyia :.obre el pil 
eo m s i dugués una garba, 
Ara el segador garril 
cami na i ca nta que canta; 
porta la tilla del Ma s 
dilllre de la ea ll 'Vo a lada, 
Cada parauJa del eant 
te l'escla l d'una rialla , 
el eanl suau de la font 
i un clar de Jluna que guaila. 

Els segadors han calla l. 
Atravessen la eollada. 
S'han atural un momenl 
per a (er .:adeu» a Cerdanya 
i rep~enent el eamí 
camina i canla que can la, 

El que no gosa cantar 
es el mes jove que els alt res; 
va so l, darrera de tots, 
i de tant en tanl es para. 
Gira els ulls cap als cimals 
amb la visla eXla5iada, 
El sol ponent s'e511angueix 
da\;[era les serralades; 
esCulla rans de claveHs 
i roselles encarnades, 
or i porpra i sallg roent 
i misleri d'ombra ¡Clames, 

DarreT3. d'aquesl ponent 
eH hi sab me511Um encara; 
una lIu rh d'alla deis 'cims 
que es mes clara que les altres; 
¡ camin a pensatiu 
a mb la tal~ damunt I'espatlla, 
Ara duu el cla\'ell als dits 
¡ el be5a amb un bes de flama. 
Recorda el cant de la font 
i la lIona que guaita va, 
se nt la roentor del so l , 
í el bes d' una migdiada . 
i e:.treny les mOlOS sobre el pil 
eom sí dugués una garba, 

SALVADOR PERARNAU 

EnV'eitg a 500 metros de la 

Estación internacional se a lquilan cua

tro pisos con calefacción central, 1300 

melros sobre el nivel del mar, bien $0-
leados, 

Precios sumamente reducidos. 

Para informes dirigirse a José Ca

nal. ENVEITG (Pirineos Orientales), 

(Francia.) , 
Imprenta Moderna. Puigcerdá 
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