
Per manca d espai en el numero anterior, pubhquem 
avu i les poesies O R A C I O i E L MIRADOR d e Sa lvador Pe-
rarnau i Josep Mar ia Mur iá , respecüvament , guanyadores 
deis premis «Viola d ' O r i Argen t» i «Óssa Menor» en els 
Jocs Floráis celebrats l 'any passat a París . 

Salvador Pe ra rnau no pogué assistir a la festa. La 
seva poesia fou Ilegida pel guanyador del Premi Jaume 
Serra Hunter , el poeta i editor barceloni Miquel Ar imany 
i Coma. La lectura fou rebuda amb grans aplaudiments . 
Sa lvador Perarnau, g u a y a d o r d'una Englant in (1929) i 
d 'una Flor Na tu ra l (1935) fou proclamat Mestre en 
Gai Saber. 

Viola d ' O r i Argen t 

Lema: Veieu, Senyor , com us he 
anat buscant . 

O R A C I O 

Vos que no sé on son i us veig en tot: 
en el rime de tota cosa bella, 
en la rosa que viu al cap del brot 
i en la mes alta i mes clara estrella. 

Pecó, cada día hom se sent más f e u u c 
i el cami es mes esfreí i hom tomballeja. 
Potser és el pes de tants pecats que duc, 
car. . . íoí el que és Bell m'ha fet enveja. 

Pero, si el fons del Bell sou Vos, 
era el desig de Vos que jo sentía 
i, si en el fons de Vos, el Bell no hi [os. 
en fons de Vos i del Bell qué seria?. . . 

Misteri impenetrable de la inda. 
d'aquesta vida que és un llarg cami 
per on a cada pas un hom en crida 
amb un nom que ningú no sap el que vol dir. 

1 miro, i veig que a l'entorn metí tot passa, 
tot mor, tot es consum, tot va a la [i 
i gairebé no goso alqar la passa 
en veure el poc que em resta de cami. 
Tinc por que l'últim tros sigui el mes llarg 
i el mes difícil de la meva vida; 
si contra el db/g hi ha l'agre l'aspre i l'amarg, 
la vida és, tanmateix, ben mal partida. 

En la cuca de llum vera el cami 
i en l'olor fresca de la sajolida 
i us sentó dintre mi 
que em donen ¡orces per a seguir la vida. 

Vos que mes d'una volta us he negat, 
qua.n mes intensament potser us buscava. 
La meva negació no era pecat. 
Ho sé per aquell neguit que em torturava 
perqué us volia trobar "no sé com", 
potser "corporalment" de cara a cara, 
potser "sense cap nom", 
només amb el joiós semblant de "Pare", 
i us he cridat i no he tingut resposta 
i, / '/lome és atrevit i us vol sentir 
perqué us necesita per pujar la costa, 
perqué fa por la costa sense fi. 

Fa una mica de por cada revolt, 
¡an por les ombres deis bacs en la ruta, 
fa por anar sol 
en sentir la remor mes diminuta. 
I hom, no sap com, i s'adona que prega 
sense ni un mot, endins, endins. .. 
una oració que sembla que gemega 
l'ombra deis camins. 

1 /o diría 
que Sant Francesc d'Assis 
quan deia "germa llop" també sentía 
aquesta por que fa sentir indecís. 
Pero, tant se val. M'he sentit sempre huma 
i ádhuc he estat valent dintre ma petitesa, 
perqué en el fons del mes enllá 
sempre he vist bellugar una llántia encesa. 
i he estat sempre sincer, de bona fe. 
i he posat Y ánima en la meva paraula, 
i ¡he abrandada amb el meu alé 
i he compartit el goig i el pa damunt la taula. 

Sembla, pero, que aixó no és per tothom; 
hi ha qui té la vida tota mel, 
que del minim neguit no en sap el nom 
i encara espera la gloria del cel. 

Jo no sé pas, Senyoc, si aixó és pecat, 
pero quan veig fronts entrets i esquifits 
—algún d'ells coronat— 
i amb na per una eternitat, 
no cree que siguen Vos qui l'lia distribuít. 

Veieu. Semjor, com us he anat buscant? 
A dintre meu bé prou que us hi sabia 
com una fo.nt que, quant finia el cant 
en un non dolí el cant em revenia. 

1 ara us voldria demanar quelcom. 
pero em trobo amb les pregáries rovellades. 
Millor! Així no ho faré com tothom. 
Us han pregat "com tothom' tantes vegades! 

la sé, Senyor, que ha de venir la morí 
i he de deixar per sempre mes les coses. 

Tornen a oblit aquest record 
i feu-me fort. 

Féu que en mi hi hagi trcmolor de roses 
en l'hora santa de / 'amor. I si 
voleu donar-me benaventuranca 
pel poquet que us he sabut servir, 
deixeu que resti sempre mes aci 
que el món no em cansa. 

M'heu fet conscient de tota cosa bella. 
m'heu dat amor fins a defalliment: 
sóc "benajat" de tanta meravella 
que es mou davant mos ulls a tot moment. 
Dcixcu-me-la fruir eternament! 

I he suportat angoixes i entrebanes 
i males arts que els homes necessite.n 
i he vist bacallar de negecs i bl.tncs, 
cae les colocs encara ens delimiten. 

Si tinc dolor, fins el dolor em plan. 
Estimo el món amb cinc sentits carnals 
i en tot hi trobo un benestar suau. 
Oh. si jo fos immortal entre els moríais! 
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Fcu, oh Senyor, que el meu desig fulguri 
i que no pensi mai en mes entlá. 
I quan mon eos apesarat s'aturi, 
un non camí íorneu-li assenyalar. 

Oh, si la [i (os el comengament 
del viure en aquest món eternament! 

. Premi Óssa Menor Lema: "S i" . 

E L M I R A D O R 

Damunt la patria estesa al llarg de la mirada, 
enyoro dapitrar, 
amb goig de deslliuranqa per l'agullosa aleada 
on viu la dclqa lada 
dé'dits miraculosos que es tornen flor de neu, 
on tot l'orgull de l'águila abastes amb la má 
i on sents com si per dintre se t'engendrés un déu. 

A dalt, on senyoregen amb ¡orqa que ens mestreja 
el torb i el llamp rebels! 

A dalt, on se'ns emporta l'agosarada enveja 
d'agabellar les sombres immenses deis estéis; 
des d'on guaitant l'crient 
es veu blau d'enyoranqa, sospir de la mar nostra 
per proes d'antigor. 

Llavors és quan es se/¡t 
tot el loe de la raga ¡ínestcejar peí rostre 
altivo! i [ornit d'eterna afirmado. 

De gent d'una creuda s'albira la mortalla 
i et fibla per les venes delit de Pere el Gran. 
A dalt tot s'embolcalla 
d'indómita energía que no tasta minvant. 

A dalt del cim agrest del nostre Pirineu, 
on l'ánima és completa, 
no ho sembla que la patria s'hagi tornat estreta 
perqué no hi cap ¡a veu. 
Allá no hi posen peu 
aquelles ombres negres, tricornis incivils, 
que fins en ierres própies immolen el poeta 
que ets canta cants hostils. 

Estances enlairades que tanquen en sagrari 
el cor d'equesta patria que el seu batee mantel 
No poden arribar~hi 
ullals de la llopada ni mans de destraler 
ni llengües negatives 

que porten tot el fel que puja a les genives 
del que no pot desfer. 

Al cim és on sorgeixen les [onts. que no s'esyoten. 

de ¡orces agresives 

que cada dia arriben al pit de íinsurgent. 
D'allá es veu com rebroten 
els camps sembrats de sal pels bracos de ponent; 
ais cossos [lagellats es venen les [erides 
que es clouen roe o poc
es veu alear consciéncies que jeien adormides, 
i a les llars apagades es veu reprendre el [oc. 
Enlla de les distancies el pensamest s'esmuny 
i encara mes enyoro, amb ¡lagrimes sangoses 
i el cor tancat al nuny, 
de la patria llunyana abades agullcses, 
car tot el que s'cstima s'exalta mes, de lluny. 
Pero el cor se'm reárela i em faig u.i mirador 
aentat a dalt d'un cim de dintre el desig mcu 
i el vull creure millor 
que aquell de Venyoran<¡a. d'on creix la flor de neu. 

GERMANDAT CATALANA 
Degut a qué fa algún temps que no hem informat ais 

nostres socis de la tasca altruista d'aquesta Secció, ens 
cal assabentar que segueix actuant com sempre. 

E n el darrer Nada l , s'efectúa una visita ais catalans, 
valencians i mallorquins internáis al Sanator i Espanyol , i 
es repartiren paquets de turrons, neules, tabac, dolsos, etc., 
a tots els indigents peninsulars de l 'esmentat Centre be-
néfic, i es feren alguns modestos donatius en efectiu. 

La Comissió que aquest any tingué cura de repartir els 
presents, no fou pas massa nombrosa. Ent re l'element 
masculi, hi havia els senyors Francesc Salvat , Joan Potau 
i Joan Ursul. En t re les noies, les senyoretes Mariona T a r 
ragona, Isabel Cercos i Alexandra Gabriel . 

La visita fou el dijous abans de Nada l i degut a qué 
era un dia de treball, molts deis que en altres anys hi ana-
ven, aquest any no pogueren fer-ho. És de doldre, per
qué sempre fa mes bonic que, en una missió d 'aquest caire, 
hi hagi for<;a cares conegudes i familiaritzades en la tasca 
que voluntáriament hom s'imposa. 

Els malalts, i sobretot els vellets i velletes assilades. 
estaven molt contents en veure 's visitats amb motiu de 
la Diada Nadalenca, i mes d'un remerciá la visita amb les 
llágrimes ais ulls. 

Darrerament la Germandat ha hagut d 'atendre moltes 
incidéncies. Afortunadament, per obra i gracia de la con-
tinui'tat en el pagament de les quotes deis socis i amb els 
donatius extraordinaris de Lluis Bota, germanes Ramón, 
Dalmau Costa, Ignasi Ribera, J. Figueres, Sebastiá Ortiz, 
Rcssend Cabré , Andreu Bustamante, Joaquim Segarra , 
Antoni Ollé i Josep Mellado, hom ha pogut complaure to
tes les sol.licituds sense excepció. 

E S C O L T E U 

de di l luns a dissabte, a dos quarfs de nou 

del vespre 

L'HORA CATALANA 
que dir igeix 

MARÍA OOLORS BARGALLÓ 
K.E.S.I.M 1470 kilocicles 

PAS T-I.S S E R I A S U 1S S A 
(Jaume Bassegoda) 

Plac:a del Pare Espanya, 7. 11-05-95 
Méxic, D. F. 

ESPECIALITATS CATALANES — PASTIS SOS — ENTRETENI-

MENTS — PASTES DE TE — TRUFES GELADES •— PASTIS-

SOS GELATS — MINIATURES SALADES 1 DOLCES — SERVEI 

A DOMICILI 
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