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Dedicatoria
 A la memòria del magnífic poeta casolà
PACO ARGEMÍ, en tribut
d’admiració del seu amic

L’Autor

Advertencia
 Per tal de que els meus versos traslluixquen més fidelment l’am-
bient de les costums del nostre Vinaroç, los hai escrit en dialecte lo-
cal vinarocenc. Llenguatge que és una mescla de català i valencià, 
per la situació geogràfica de Vinaroç que, al mitj de les dos regions 
germanes, assimila en el seu modo de parlar, purament local, giros 
lingüístics de les dos regions veïnes.

L’Autor

Ans de començar a llegir
	 Sempre	se’n	pot	traure	profit	de	la	lectura	d’una	obra	escrita	per	
una	mà	mestra.	Unes	vegades	el	profit	és	la	mateixa	recreació	es-
piritual	que	mos	proporciona	l’autor	al	 fer-mos	sentir	com	ell	sent,	
al	fer-mos	participar	de	les	qualitats	més	escollides	del	seu	esperit;	
i	atres	vegades,	ademés,	la	lectura	dóna	per	fruit	la	generació	d’un	
atre	autor,	perque	ha	anat	a	caure	a	mans	d’un	atre	esperit	predis-
posat,	com	el	d’aquell,	per	a	aquella	rama	de	l’Art	a	que	perteneix	
l’obra	 llegida.	 I	eixe	és	el	cas	d’eixes	 “ASPURNES	VINAROCEN-
QUES”.	 Llibret	 de	 versos	 de	 costums	 locals	 vinarocenques	 en	 el	
que	es	véu	clarament	l’assimilació	de	l’ambient	folklòric	de	Vinaroç,	
respirat	desde	l’infància	i	ben	traslluït,	en	versos	fluïts	i	tal	com	ra-
gen,	pel	nostre	paisà	i	amic	Manuel	Foguet	i	Mateu.
	 “Feixet	de	versos”	del	meu	volgut	pare	Paco	Argemí	 (a.C.s.)	 i	
el	present	“ASPURNES	VINAROCENQUES”,	mos	faràn	reviure	als	
vinarocencs	aquell	temps	ja	passat	pero	que,	al	que	estima	Vinaroç	
de	tot	cor,	li	faràn	sempre	actual	i	el	mantindràn	fervent	en	l’amor	a	
la	terreta.

Paco	Argemí,	fill.
Vilafranca	del	Penedés,	5	de	Novembre	de	1946.
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 Avivat per la emoció
d’aquells recorts de la infància,
ha crescut en importància
un foc nou, que és la oració
a Vinaròç. Vell timó
que guía’l meu caminà.
I d’eixe foc, al cremà
les branques de timonets,
aspurnes, com a cohets,
ixen, quan lo vull bufà.

 Pero, al bufar-lo tan tòs,
més aspurnes van eixint,
i a ratos vaig ascribint
aquí una plana, allí un tròs.
I, quan penso en Vinaròç,
eixe foc se’m fa més viu
i axina, d’eixe calíu,
han saltat eixes “ASPURNES”
com del foc visións nocturnes
d’aquell Vinaròç... Llegíu.

 Quan al llàpis faig la punta
pa ascriure este vers, me munta
a la cara una emoció
que’m torna’ls dits tremolosos
i’ls meus llàvis, fervorosos,
resen per tú una oració.
 Per tú, poeta de casa,
que ancesa has dixat la brasa
dels amors a Vinaròç.
Per tú, inteligència noble,
que homenatge’t deu lo poble
com cariñós ram de flòs.
 Tú que vas cantar l’Armita
de Vinaròç, faro i fita
de l’entusiasme i la fé;
tú que’ls versos componíes
dolços, com les llepolíes
fetes de mel de romé.
 La teua ploma bordava,
lo teu pensament volava,
lo teu cor sentía tant,
que a Vinaròç enaltíes
en los versos que ascribíes
ja rient o ja plorant.
 Que, glòria al poble donàves
quan amorós li cantàves
en perfums de timonets,
en incens de tarongina
i en l’auloreta marina
dels teus versos tant ben fets.
 Ploren, avui, les Murteres,
sospiren les peixcateres
i jamega’l vell Fortí,
i’s conmòu lo campanà
que no va podé tocà
la mort de Paco Argemí.
 T’has quedat a Badalona,
que piadós descans te dóna,
cuna de ton pare que és,
i’t recorda Vinaròç
en elegía de flòs
de timonets i romés...

Novembre 1946.

 Vols recordar-la, lector,
aquella ilusió sincera
d’anà buscà cargolets
a la nostra Llevatera?...
... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 Lo sol ompli tot lo poble
cremant les parets de pedra,
quàn sònen dos batallades
de la campana a la llengua.
Los xiquets, la bossa al coll, 
córren més que van depressa 
i s’en van a Ascola Dal, 
a la de Pullo, a la Mera; 
a ascola del mestre Sánchis, 
o a aquella del mestre Selma
ahón teníen los petuts
la seua ambició primera...
- Ché, Mingo, qué no vols vindre?
- Ahón Jusep, tan apressa?
- A comprar-me cinc de xufes
i una perreta de nespres!
- Que vas a cal Datilero?
- Sí,  Mingo. Qué, m’acompanyes?... 
- Sí. Pero per l’Arrabaleta
pa que ma mare no’m veigue
que sino... ¡palissa feta!... 

 I així anáven los xiquets 
del Camí ‘l Pont, de la Mera, 
del carré de San Jusep 
i del de Santa Malena, 
quan les dos tocáven soles
de la campana a la llengua. 
I mentres a escola entráven 
los uns, en acció ben feta, 
s’en ajuntáven uns quants 
pa fé tabola i fé gresca, 
i... a fé safrà ya s’ha dit, 
que eixa tarde farem festa!... 
Les bosses ben amagades 
dins dels túnels de la cèquia, 
sortíen cara al Fortí 
i ampreníen la carrera 
en direcció caba ‘l Moll 
pel carré Santa Malena. 

A la plassa del Santíssim 
comensava la conversa: 
- Anirem d’hasta Aigua Oliva... 
- Ché, és molt alluny, murialera!...
- A cap plaja en trobarém 
tants com a la Llevatera!...
I, aprovant eixa opinió,
m’ampreníen la carrera
per l’astillero Sorolla
i plassa ‘ls bous, tant d’aspenta,
que algún d’ells antrompessava
i’s desfea la cañella...

 Per fí, suats, aplegàven 
a la tercera plajeta, 
i de primé’s descansava 
astirats de panxa anterra. 
- Murialeraaa! Me que n’he han!...
- Ché, mireu, una donzella!!... 
- Veníu aquí, que ya’n tinc 
casi plena una bosseta!... 
- Pos i aquí?... Ne han a munts
i hai trovat una trujeta!!...

 I, entre chillits de victòria 
i alguna que d’atra pedra 
que volava hasta les roques 
en intenció no concreta, 
los cargolets se plegàven
d’aquella bañada arena... 
I, en fam de traure profit 
de tota aquella riquesa, 
un se traía unes cartes 
de la suada pitrera, 
i al set i mij se jugàven 
los cargolets, la donzella,
i d’hasta’l tresor preciós 
d’aquella rara trujeta 
que cent cargolets valía 
en cotisació desfeta... 
D’hasta que per l’entradó 
de no sabem quina cenya, 
per casolitat eixía 
la mare d’un... Repalleta!... 
Com a dimonis s’alssaven, 

Chas i llig A Paco Argemí Los cargolets
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i botant de pedra en pedra, 
corrénts més que corre’l vent 
d’una tarde mestralera, 
la colla dels jugadós 
en un ¡Jesús! se desfea... 
¡Quina tarde, aquella tarde
en que, gustós, safrá’s fea 
pa aná a buscá cargolets, 
donzelles i una trujeta!!...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Vols recordar-la, lector, 
aquella ilusió sincera 
d’aná a buscá cargolets 
a la nostra Llevatera?...

Octubre 1946.

 Dijous Sant. Es dematí, 
quan lo sò de la campana 
crida a la gent a la Iglèsia 
pa asconmesà a celebrar-la. 
Miréu: Assilo, Convent, 
San Aostí, prop la plaja, 
San Francés i la Parròquia 
com la mare que’ls ampara, 
obrin les portes a bat 
pa recibí la gentada.
En totes eixes iglèsies 
celebren la Funció Santa, 
i han alssat un Monument 
de brillantó no pensada, 
de severos cortinages, 
plens de llum, ardenta llàgrima 
que raja del ciri ancés 
ahón tots posen la mirada... 
A la tarde, quan lo sol, 
vergoñós, la llum apaga, 
pels carreróns de l’Asilo 
i pel buit de cada casa,
se sent lo tò de silencio 
que la trompeta n’ansaja 
dels Sayóns que’l tío Nel
capitaneja, en més gràcia 
que ho faría un centurió 
d’una cohorte romana. 
Allí, dins l’hort de l’Assilo, 
los Sayóns obrin la marxa.
Casco de ferro, ya vell, 
que’ls tapa tota la cara, 
dixant-los per a mirà, 
la poc airosa celada... 
Túnica roja, al seu còs 
cenyida per la corassa, 
que no’s nota poc ni molt 
que està fabricada en llanda... 
Pantaló ajustat, al ús 
d’aquells pantalons de malla 
que portàven los soldats 
de la Roma soberana... 
Rodela penjada al bras, 
i a l’atre bras una llansa, 
pera fé la marxa, al sò 

dels tabals, acompassada... 
I’l Tío Nel, Capità 
d’eixa cohorte romana, 
en corassa més lluenta
que un aspill fregadet d’ara...
¡Pom, porrom pom, porrom pom, 
pom!...
fan los tabals en la marxa;
i pels carrés de l’Assilo,
van los Sayons, en volanda,
voltats pels “morets” que porten
aches de lluenta flama,
que la foscó dels carrés
fan, en la llum, més clara...
Per l’arrabal San Cristòfol
i de San Valent la plassa,
van, pel carré San Tomás,
seguits per la chiquillada,
i davant San Aostí,
alto posen a la marxa.
¿Qué vol dí eixe rebombori
i eixa emoció en la gentada?...
Que la provessó està a punt,
a punt de posar-se en marxa.
Los Sayons van al davant,
en la marxa acompasada,
mentres les files dels homens
fan llum a la fosca plassa,
en la flama que llengüeija
a dalt de tot de cada acha.
Lo pas L’Oració del Hort,
detràs la Columna Santa
en que van lligà a Jesús 
pa dar-li d’assots la tanda. 
Nostre Sinyó la Canyeta, 
en la púrpura escarlata 
posada damunt los hombros, 
i a les mans aquella canya... 
Lo Nazareno, en la creu... 
Aquella hermosa peanya 
de la “Virgen de les Angusties”, 
de resplandó no copiada, 
que porten los de la Penya 
Taurina, en caputxa blanca... 
La Mare de Deu dels Dolós,
seguida per la riada 
de doloroses promeses 
de la gent encaputxada. 

Aquéll que arrastra cadenes,
aquélla que va descalsa, 
aquéll atre astès de brassos 
que un ciri i un pes aguanta... 
I detràs aquell San Cristo 
que devoció inspirava, 
voltat d’homens que’l seguixen 
vestint caputxa morada; 
i les llums que tintinejen 
a dalt de tot de cada acha; 
i aquell cant severo i grave
del Miserere que clama;
i aquells carrés en farols
de cada balcó a la barana;
i aquell sò estrident i llarg
del cornetí que obri marxa;
i aquell quadro dels Sayons
que a chics i a grans entussiasma;
i aquells carrés a cormull,
invadits per la gentada;
i aquell final armoniós
que posa la nostra Banda
de música, que interpreta
majestuosa, una marxa...
... ... ... ... ... ... ... ... ...
 Divendres Sant. A les sis
del matí, torna la gràcia
i la emoció que respira
eixa gran Semana Santa.
De la iglèsia San Francés,
surt la fila encaputxada
precedida pels Sayons
que, a compàs, obrin l’antrada...
Eixa fresqueta que fà
mos ha despejat la cara...
Caba l’Asilo camina
la provessó acompassada,
per anà a resà les Creus,
en la quieta matinada
d’eixe trist Divendres Sant
que tan tristos recorts guarda.
Los carreróns de l’Assilo
no conténen la gentada
quan, allí, davant de l’Hort,
comensa les Creus, la clara
veu de Sastianet lo Cego,
en tò de tristò i de llàstima...
Lo murmull que fa la gent

Semana Santa
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que va resant, en veu baixa,
se mescla en lo dols perfum
de tarongina i d’acàcia,
i pareixém traslladats
a un racó de Terra Santa,
mirant damunt lo Calvari
la dura Creu anclavada...
Sastianet, en tò vibrant,
ha acabat de resà ara.
Los Sayons tornen a eixí
pel portalet de l’antrada,
i l’arrabal San Cristòfol
torna a sentí la pausada
marxa de la provessó,
de la fila encaputxada,
que retorna a San Francés,
quan lo Sol les llums ascampa...
Per la nit, torna a lluí 
la llum, a dalt de cada acha, 
i’ls carrés contemplen, muts, 
la Provessó. Obri la marxa 
la comparsa dels Sayons, 
i, al mitj de gent endolada, 
va’l San Sepulcre que porten 
damunt de séria peanya, 
¡Provessons que’l nostre poble
celebra en Semana Santa! 
Les de les negres caputxes 
i les de vesta morada; 
les dels quadros dels Sayons 
i una llum a cada casa; 
les dels cants del Miserere 
dins de la nit astrellada...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 Dissapte Sant. A les déu 
del matí, va l’aigua clara 
de les mans, en un grapat, 
a refrescar-mos la cara. 
I córren tots los xiquets 
fent sonà corraus i masses,
quan de dalt lo campanà 
s’astén lo vol de campanes, 
anunciant Resurrecció 
que ompli d’alegría l’ànima.
Mentres eixím al carré,
per davant de natros, passa
una dona que, ufanosa,
porta a les mans una llanda

de pastissets caba’l forn,
que demà... ¡pos demà és Pasqua!
I, a l’auló de les rosquilles
i d’aquélles farinaes,
que ténen ànima dins
de mel i “cabello di ànquel”,
s’ajunta la de les mones
que ténen un ou per banda,
i posen un tò ansucrat
a n’eixos díes de Pasqua.

 Domenge al matí. Les set 
cauen de dal la campana, 
i desde San Aostí, 
ha sortit, damunt peanya, 
la Mare de Déu, hermosa; 
vel blanc li tapa la cara, 
i pel carré San Tomàs, 
s’en ha anat, acompanyada.

 Al mateix temps, de la iglèsia,
baix palis, surt la esmeralda 
de la Custòdia preciosa 
que guarda la Hòstia Santa. 
Per detràs del Campanà
l’aulò del incens s’escampa, 
i a la plassa San Valent 
la Custòdia està parada. 
La Mare de Deu també, 
i li destapen la cara, 
mentres la Música toca 
brillant i airosa, una marxa. 
Pel carré San Jaume anfila 
damunt la alfombra tirada 
de fulles de clavells blancs 
i de rosa desfullada, 
l’Ancontra de la emoció, 
i l’alegría que salta 
desde dins dels nostres cors 
a la rojó de la cara... 
 
 Allà dal lo campanà 
ha esplotat un tròs de traca, 
i les campanes, al vol, 
mos diuen que ¡avui és Pasqua!

Febrer 1945.

 Una anécdota recordo
que té més gràcia i més chispa
que’ls chistes que diu Alady
i l’encenedó nou de trinca.
Coneguda és la persona
que và sé’l protagonista:
estatura regular,
bata llarga que, al qui pinta,
li guarda taques de cals
i grapats de coló evita.
Pintant les cases del poble
se guanya la seua vida,
i conserva una afició
tan fervorosa y melíflua
per al fruit que, en ceps i pàmpols,
dóna riquesa a la vinya,
que cap atra ilusió té
sino es lo ví que l’incita...

 Es tan fonda eixa afició
que, en carinyo, ‘l cor li dicta,
que sempre’l voreu pel poble
donant d’ella fé de vida;
i de casa’l Maletero
o de la Cooperativa,
qualsevol casa que té
a la porta un ram que crida
a la gent, pa convidar-la
a comprà ví de collita,
ell ne surt més ert que un palo
d’un balandro a la deriva.
I và per tots los carrés
en la bata, com quan pinta, 
fent més esses i més gantxos
que quan a escriure aprenía.
Caldrà que vos digue aquí
que “Abelet” se diu l’artista?...

 I và l’anécdota aquella
de la gràcia i de la chispa.

 Un día, al carré Majó,
va vore’l, pinta que pinta,
“merlussa” de cap a peus
voltant més que una trompija,

lo Capità de la Guàrdia
Civil que al poble hi havía.
Lo và ampendre, en intenció
de vore si ‘l convencía,
i, fent-li temó, lograva
lo que mai lograt havía
ni la perrera, ni’l Cabo
ni cap d’atra més justícia.
- Mira, “Abelet”, como vuelva
a verte algún otro día,
andar con tu borrachera
siendo de todos la risa,
te cogeré por mi cuenta.
¿No vés que no es nada digna
la vida que llevas? Dí.
- Mi capitán, en ma vida
m’amborracharé mai més.
- Eso es lo que quería 
que me dijeras; y atente
a lo que sucedería;
pues, si otra vez te pillo
andando como una anguila,
te cogeré de una vez
y verás con qué paliza
pagaré tu borrachera,
tu actitud y rebeldía.
- Capitán, vaigue tranquil
que axò ha acabat este día.

    Van pasà més de dos mesos
i ell fen visites seguía
a les iglésies del ram
i a la Cooperativa.
Quan, un día, de repén, 
lo Capità li venía
de cara a n’ell per la cera
del carré de la Puríssima.
No quedava més remei,
pronte en ell se trovaría.
I, prenén, recte, més fil
que un barril que amunt s’ampina,
plantat cara ‘l Capità
se posa sense manía.

 Tremolós, se posa firmes

Una anécdota
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davant de la seua vista
i fent esforsos li diu:
¡Mi Capitán, es la misma!...

Giner 1945.
 A la serra de l’Armita
mos vam coneixe, Agostí;
San Sebastià mos mirava
quan jo vaig dir-te que sí.

 Damunt de l’aurella’m poso
un brotet de romeret,
pa que’m fuixguen los mosquits
de tot lo mal que m’has fet.

 Quan lo bussi, a la deriva,
s’ascomenssava a afonà,
vaig vóre’l faro del Puig
ancés per San Sebastià.

 Desde’l Fortí a les Salines
i d’Aigua Oliva hasta’l Puig,
va seguint-te ‘l meu carinyo
que detràs teu me s’andú.

 Lo novio que té Quiqueta
diu que a mi’m va desprecià;
es que són verdes le figues
quan no’s poden agarrà...

 Dins de París, aborrit,
un vinarocenc estava
perque’l salitre del moll
i’ls timonets anllorava...

 No’m busques raons, Roseta,
i ascolta bé lo que’t dic:
de Sastià tot lo carinyo
sòc l’ama jo i... ¡fes-te flic!.

 Si’t diuen que m’hai perdut
i tú’n vullguésses trovà,
no cal que’m pregónes, xica,
que a l’Armita m’hai quedat.

Maig 1946.

Aspurneijant...
 Quàntes tardes, a l’istíu,
passat del sol lo calíu,
me’n sortía a passeijà
i fea cap caba’l moll,
desbotonant-me aquell coll
que tant me fea suà...

 Moll adins, per la banqueta,
mirava la mar tan quieta,
tan clara i tan rellisquent,
que la ilusió se’n volava
i, contemplant la mar blava,
ni quasi va a la gent.

 Al arrivà, allí, a la punta,
hi ha l’ascaleta que munta
desde’l faro al malecó,
i més llaugé que’ls vents,
pujava sempre corrents,
pera mirà l’horitzó
que, desde allí dalt, s’aixampla
als ulls, per la mar que és ampla
com ample és aquell blau cel
de lluentó cristallina,
que li fa de mantellina
a Vinaròç, en recel.

 Dalt d’una roca m’assento
i la fresqueta que sento
se mescla, en conjunt airòs,
en la clàssica auloreta
d’aquell salitre que apreta
la auló seua al nas curiós.

 Aquí dalt, s’està tant bé,
que quasi temps no tindre
d’asplicar-te lo que’s veu...
Una visió soberana
que Cel i mar agermana,
per la voluntat de Deu.
Mar adins, la blanca tela
d’una barqueta de vela
que retalla’l Cel, comfós
per la claró de la tarde,
que’l Sol pareix que li guarde

quan se’n va, pa dir-li adiós...
I, si cara’l poble’m poso,
no sé si a esplicar-te goso
lo que’s pot vóre d’allí...
Comensaría la llista
de lo que alcalsa la vista,
per la platja del Fortí,
que, del Riu al Varadero,
veig la casa’l Maletero,
l’astàtua, i’l Grupo Escolar,
i’ls abres d’aquell Paseo
que són glòria i són aseo
de la voreta la mar.

 Lo carré Santa Malena,
la plassa’l Santíssim, plena
d’aquelles malles del bóu...
I les barraques del peix
que, a n’esta hora, allò pareix
la clara i un rovell d’ou.

 I, més avall, l’Astillero,
i aquell menut varadero
ahón anàvem a nadà...
I aquella vella figuera
que, a la seua sombra, espera
que ascomensen a filà.

 I, si més tombén lo coll,
trovarém lo contramoll
i aquella anllorada draga,
que ya fa temps que no ham vist,
i que l’ha dixat de trist,
com mar del qui’l Sol s’amaga...

 I, si la vista no’s passa,
mirarem aquella plassa
dels bous, que s’ha fet més gran,
perqué ya no té medida,
quan se dóna la corrida
lo día de San Juan.

 I, al fondo, dolç com l’esponja,
miréu la mija taronja
de dalt de San Aostí...

Desde la punta del moll
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i allí dins, que al Cel s’en va,
vorem també’l Campanà
que tant mos ha fet sentí...

 Allà, més lluny, a la dreta,
miréu, la visió concreta
del Montsià que fà capell...
i, quan axina’l voréu,
enseguida sentiréu
que diuen: ¡Pos guarda’t d’ell!...

 I Penyíscola, a l’asquerra,
desafiant, fent la guerra
a la mar i als temporals.
Roca històrica i vigía
d’uns sucesos de hidalguía
d’atres temps inmemorials.

    I, al fondo de tot axò,
per a donar-li més tò
de quadro robat al Cel,
la vista d’aquella Armita
que, si a la fé mos incita,
mos posa a la boca mel...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 Mentres axò vaig mirant,
propet de mi va passant
una barca marinera...
La vela tapant-me’l Sol
i amagant-me’l místic vol
d’una gavina llaugera...

 ¡Punta del Moll! ¡La Farola!
¡Gavina que, rauda, vola!
¡Barca de vela! ¡Sol d’or!...
Visió que mos fa saliva,
de Sol de Ríu a Aigua Oliva...
¡Com vos portem dins lo cor!

Febrer 1945.

 D’eixe nostre Vinaròç
més dolç que si mel tingués,
es lo seu camp tot un tròs
plantat, en crit ufanós,
d’evangélics garrofés.
I, al caure, musties pel sol,
del panís les pallarofes,
dels garrofés, sense dol, 
les branques, en ample vol,
curmulles van de garrofes,
que criden, en noble afany,
del collidó la breu canya,
y són, plenes, lo bon guany
del llauradó que, cada any,
al collir-les no s’anganya.

 I, per a n’esta faena
que té’l fí més elevat,
del carré Santa Malena
hasta l’Arrabal més plena
lo poble té entussiasmat.

 Mireu-les. Es dematí
i, a fosques moltes vegaes,
qua ya’s posen a amaní
i ascomensen a sortí
pels carrés les Camaraes.

 Sentíu lo murmull que fàn
les veus d’elles cridaneres?...
Bon día veig que tindràn
los homens que en elles van
per totes les carrateres,
camí dels garroferals
del Puig i les Sutarranyes,
del Saldonà i Boverals,
dels Dos Vilàs i atres tals
partides de les Cabanyes,
que, en lo Pont i’l Cabanil,
Capsaes i les Murteres,
valen totes l’u per mil
i’s lliguen en lo blanc fil
de les nostres carrateres.

 Fosc era quan han eixit

Les Camaraes al matí de Vinaròç;
tan fosc, que encara era nit,
i al Vinaròç adormit
s’el desperta de bon tròs,
i, al entrà als garroferals
en ample i cridané vol,
s’astén, com per fumerals,
del Puig hasta’ls Boverals,
la clara llum d’eixe sol
d’irisacións purpurines
que com pluja dolça cau,
passant per les mantellines
de perfums de mandarines
i mos fà lo Cel més blau.

 Comença, al aplegà’l tròs,
dels collidós la faena.
Allà desperta, tant tòs,
voltat de llums, Vinaròç,
i ells ténen tarea plena.

 I als cops de la canya, hermoses,
les garrofes van anterra,
i les dones, afanoses,
les van plegant, amoroses,
mentres van fent-se la guerra
entre’ls collidós que, a crits,
los diuen salameríes,
i elles, àgils en los dits,
sempre ténen amanits
ditxos, ancerts i alegríes,
que omplin lo camp de rialles
mentres fan cormulls los sacs.
Són eixes, dolces batalles
en que, si per temó calles,
córres a pèntols i a bacs.

 Los sacs plens al carro vàn
damunt de les bosses plenes,
i les dones van cantant,
i’ls homens van apilant
lo carro hasta les carenes...

 Ya està’l carro carregat
que pareix un carafal.
La faena s’ha acabat,
y dixen, tot ya plegat,
lo trós de garroferal.

 Los homens tiren del morro
dels matxos que, lents caminen...
I surten les veus a chorro
que, fresques, al Cel s’ampinen.

 Per la blanca carratera
allà và la Camarae
caba’l poble que’ls aspera
com cada any, atra vegae.

 ¿No les sentíu com ressònen
quan a boqueta de nit, 
les Camaraes antònen
cantits que atres respònen
en atre melós cantit?...
“Camarae	com	la	nostra
no	n’hi	ha	cap	a	Vinaròs,
ni	que’n	cullgue	més	garrofes,
ni	que’n	minje	més	arròs”...
    Per l’arrabal San Francés
de Càlig o’l camí’l Pont,
lo poble està tot ancés
d’alegría pels carrés
que risses i crits compòn.

 I, al sò sec que té’l pandero
i al petà de castañetes,
chilla airòs i sandunguero
lo tò armoniós del Bolero
que acompanyen panderetes,
i’l zinc zinc d’aquells ferrets
que ténen lo sò de mel,
quan ressònen les parets
aquells cantits tan ben trets
que pareixen cants del Cel:

	 “Un	cazador	cazando
perdió	un	pañuelo
y	una	perdiz,	volando,
lo	lleva	al	cuello.
Eso	sería
que	el	cazador	cazando	
lo	perdería”...

 I, airós, lo crit estrident
del nostre típic cargol,
và escampant, muntat al vent,

12 13



lo seu cridà que se sent
desde’l Campanà al Servol... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 Estampa fresca i galana
d’aquelles costums del poble.
Esplèndida, soberana,
de totes, la capitana,
de sang, a les venes, noble
d’aquell nostre Vinaròç
que recorda en emoció,
com un ram preciós de flòs,
baixat del Cel, en un tròs
de muda contemplació.

 Les Camaraes, amics!
de Sol de Riu a Aigua Oliva!...
Lo temps mos dóna pessics
que al fer-mos, ai, més antics,
mos fan nàixe més saliva
i posen la boca en mel
al aire d’eixe record
que, si és robat al Cel,
voldríem que, en cor i fel,
tornéssem a fé la sort
de fer-les natros també
com ho fan los que allí estant.
Tanquem los ulls que, ara ve
per aquell tròs de carré,
la Camarae cantant.

Giner 1945.

Santa Catalina
“Santa	Catalina
	la	rosa	divina,
anirem	al	riu
a	minjar-mos	la	prima”...

    Encara pareix que séntigue
aquelles veus d’ocarina
que cantaven pels carrés,
quan ansumiaven la prima...

 Pocs dies ans, a costura,
la Mestra ja no n’eixía,
pues les xiquetes jugàven
mentres ella n’ascrivía
i tot eren, en veu baixa,
discussions sense malícia:
- M’en deus dos del cap bonico -
- Me, quin atra!... Chas i firma,
que t’en dono una que val
tot l’imperi de la Xina.
- Les agulletes que tens,
jo, no les canviaría
per les meues...
- Jo les compro
a cinc céntims cada día,
al carré Majó, a ca Bossa...
- ¡Uiá, xica! ¿Qui ho diría?
Les meues són més boniques,
i jo sols t’en donaría
una per cinc de les teues...
- Ui, por ahón mos và?, si María
cinc m’en dóna sols per una
de les que jo li’n daria...
- A ca Cagallóns me’n dónen
més que a cap atra botiga”...

 I axina la discussió
pren còs i pronte s’ampina
més alta que ‘l campaná
d’ahon se veu hasta Aigua Oliva.

 La vespra de la gran festa
de la Santa Catalina,
tot són presses pels carrés,
parlaments i cridadissa...

 Les xiques, en lo regal
pa la Mestra, s’ancaminen
a casa seua, a portar-lo
com aquell qui trau la rifa
i està més content que un ginjol
a qui ha eixit la lotería.
I mentres pujen l’ascala
de cá seua, una veu crida
en més forsa que Balam
toca a San Roc pa la Missa:
“Que	diguen	lo	que	vullguen,
que	diguen	lo	que	diràn,
a	costura	de	les	Monjes
la	sala	principal”...

 Per la nit, ans de gitar-se,
la menuda Catalina
va repassant lo tresor
de la sabata que brilla,
del vestit de llana nou,
del mocadó nou de trinca
que astrenarà l’andemà
per anà a oí la Missa.
I, en la ilusió dins lo cor,
s’ha adormit la Catalina.

 Pel matí de la gran festa,
tant bon punt apunta el día,
la xiqueta, com un llamp,
s’alsa quan sa mare crida:
- Au, Rosita que ja toquen
lo primé toc pa la Missa.
I, en un santiamén se renta,
s’acicala i la pentinen,
i al carré surt, tota tova,
dient a tots l’alegría
dels seus sentiments gloriosos
perque és Santa Catalina.

 Se reunixen a costura,
fent-ne gran algarabía,
i cab a la Iglesia va
de dos en dos, la gran fila.
La Missa, la Comunió,
lo sermó que enfervoritza
i l’entussiasme a la cara
de totes les catalines.

Los “micolavets” seu miren 
en anveija i en malícia...

 Al eixí de Missa, torna
a brotá la cridadissa
d’una cansó popular
que: “Hoy	es	Santa	Catalina”...

 I, cantant, peguen la volta
pels carrés del poble. Aixina
ho recordem, ara, grans,
i emocionat lo cor brinca
dins del nostre pit, com antes,
quan féem natros la fila
a les costures del poble
lo día Santa Catalina...

 I, a les dos, atra vegae
una explossió d’alegría
perque mon anem al riu
a minjar-mos la gran prima.
Mireu: Carré San Cristófol,
placeta els Tres Reis; la fila
se’n vá caba’l Camí el Pont
i fora el portal eixía.
Per davant del Molí Carsi
ja no’s vol guardà la fila,
i les xiquetes confónen
en les mares l’alegría
de la tarde més hermosa,
més alegre i més bonica
de tots los díes de l’any,
perque només n’hi ha un día
en que’s celebre la festa 
de la mártir Catalina.

 Al ríu s’aplega més pronte
que un santiamén, i la rissa
de les xiquetes s’astén
desde el Pont Roig a la cinta
del mar blau, com es lo cel
que a Vinaròç ilumina.
I, allí entre salts de corda
i brenars de llangonisa,
pronte apareix a les mans
la tant suspirada prima,
que han comprat les nostres mares
al matí, a la sucrería.
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La blanca espuma s’ampastra
per la cara, i fà saliva
a les que encara no acaben
lo brenà, que no’ls anchissa
com la prima que s’aspera
dins lo cistell... ¡Va, reguitza!
¿Per qué més records d’aquells
que si al cor mos regalima,
mos fán plorá la memoria
i mos s’andú la alegría?
Ja no tenim la veu dolça
ni tan fresca, ni melíflua
per a cantá les cançons
del día Santa Catalina.
I, al recordar-los avui,
detrás d’un mosset de prima
que s’ampastra per les dents
com l’oli ampastra la oliva,
tant sols hai volgut portà
a la memoria, el gran día
de les xiquetes d’allá,
que, desde el ríu a Aigua Oliva,
desde el Boveral al Pont,
les Capsaes i l’Armita,
són de Vinaròç aspill
de lluentó cristalina;
i en sé de Vinaròç és 
tot bonico, i tot s’ampina
desde el cor als nostres ulls
que ploren la ja finida
infáncia vinarocenca
que vá sé nostra, i axina
acabo eixa tabarra
i poso la meua fita.
Vinarocens que llegíu
les meues paraules: ¡Viva
les xiques de Vinaròç
i’l día Santa Catalina!...

Novembre 1944

San Nicolau
 Com si la vida tingués
dos edicions salameres,
encara veig los carrés
de Vinaròç, i ademés
pareix que faig saliveres
pensant en Mingo Colau,
en jolgorios i en festetes,
d’aquell temps que, avui, mos trau
a lluí San Nicolau
i’ls nostres jocs de boletes.
- ¡Toc i pam!...¡Te’n guanyo cinc!...
- ¡Ché, me que te’n vas a la lluna!
- Me poso allí, perque tinc
temó. ¡Cuidao que vinc!...
- Ganda, ganda; me’n deus una!...

 I així, en lo tròlic menut
i en les boletes de fang,
no feem ni un sol ambut,
i, més corrents que un llaút,
se mon pujava la sang
al cap i pronte a les mans
en baralles ben desfetes.
Los xicotets contra els grans,
l’un contra l’atre. Erem tants
quan jugávem a boletes!...

 Tres díes ans del gran día
mos reuníem a ascola.
Se perdía l’armonía
i’s fea tal garabía
perque tots feem tabola
al prepará el “Micolau”,
palo plé de cintes roges
de papé, clavat en clau;
que si “la baba li cau”,
de tots colós són més bojes.

 I, cridant tots detrás d’ell,
eixíem corrents al carré,
de goig saltant-mos la pell...
Perque, ¡me caso en redell!
qui pogués sortí el primé...

 Los uns són d’ascola Dal

i atres d’ascola Roiget.
D’ascola Sánchis no cal
que ho digue, per pal
una bandera n’han tret.

 I allà va la chiquillada
pels carrés cridant lo més.
Tant sols és una vegada
a l’any, i valgue l’ascada
que s’ha soltat pels carrés.
“San Nicolás, santo bendito,
gran confesor de Jesucristo,
porque salimos a pasear,
vamos al río a merendar”...

 I voreu les marineres
com amaguen les gallines.
Ho fan de totes maneres:
en gàbies, en sacs, paneres,
en poalets i hasta en tines;
que, per allà van cridant
los quatrecents micolaus...
-¡Cuidao, que aquí vindrán
i pronte les matarán
si més pronte no les traus!...

 I com forta ventolera
que tot s’ho amporta detrás,
apareixen per la Mera
més xiquets que pols a l’era
cantant lo famós: “¡Tris	tras!”
“Gallo	o	gallina	que	encontremos
manda	el	Rey	que	la	matemos.
¡Tris,	tras!	por	la	espada	morirás”...
“Ja	mos	han	prés	lo	gall”...
criden les veus del’s chiquillos
armánt un sarabastall.

 I aixecant més polsaguera
que a les eres, per la platja,
corrents de tota manera,
allà va la cridanera
dels xiquets que tot ho arratja.
-¡Mireu-los, ja están aquí!...
Se’n van al carré San Pere.
Pareix lo día’l Jui
quan anfilen pel Fortí
pa que l’atre no s’antere,

i apleguen pronte al Convent
pera jugà a les boletes.
Caba allí, pos falta gent
i, com l’oli, el crit s’astén
preparant-se les bossetes.

 Del Convent al carreró
se dixen los “Micolaus”
i ascomensa la funció,
entre crits i discussió,
de les boletes i’ls caus.

 I, del joc en lo palacio,
sense preocuparse gens,
s’ha sentit la veu d’Ignacio:
“¡Venga, allargo, i no despacio!”...
i fugen tots més que correns.

 ¡Convent, Ignacio i boletes!...
¡qui pogués tornar-se xic!
Les memories més concretes
mos fan més casoniguetes
que al gratarmos lo melic.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 La vespra. El regal, lo tó
de suficiència babau.
Lo pastisset del més bó...
¡Qui pogués vore’s sinyó,
a tornà sé Micolau!

 Pels carrés, cantant, lo día
del nostre Sant, a la tarde,
astendríem l’alegría
que ja mai s’acabaría...
mes... San Nicolau mos guarde!
I voríem als Petuts,
en fila tras lo tabal
que, en plams, plams, forts i tossuts
los guía, erts com ambuts,
camí’l Riu, per l’Arrabal.

 I les atres tres Ascoles
detràs dels petuts cantant...
Allí de crits i taboles
pronte’t quedaves a soles
si no corríes pitant.
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    Al ríu, lo brenà i’l joc,
i’l pastisset ufanós
que si’s minja poc a poc
és jugant a pam i toc
i aixi’s trova més melós.

 Quina tarde la del Ríu,
el día San Nicolau!...
Només ho sap lo qui ho viu
i el que avui, ara, ho escriu,
mireu: la baba li cau...
¡Micolavets cridanés
que dels vells sóu fita i tròs:
Seguíu, com van se’ls demés,
l’alegría dels carrés
d’aquell nostre Vinaròç!...

Decembre 1944.

Lo dia de 
San Sebastià
 ¡Repalleta, si tingués
la musa fresca i galana
del nostre Paco Argemí
quan a Vinaròs cantava!...

 Vos diría que, al sentí
del gimbolet la veu clara,
mos ham alçat en un bot
dixant, quieta la flassada.
S’estava calent al llit,
pero passa la diana
i les campanes, al vol,
mos han fet la despertada.

 En quatre grapats, depressa,
mos ham arreglat la cara;
ham agafat lo saquet
que la llangonissa’n guarda,
i ham sortit al carré
pa ascomensá la festada.

 ¡Refoll, quin airet que fà!
Fresca ne’s la matinada,
pero lo día se u porta
i ham d’anà a fé l’armitada.

 La placeta de la Iglesia
tota quieta,
tota en dança,
que ja ascomensa a sortí
la Relíquia venerada!...
San Cristófol, Los Tres Reis,
Mare de Déu, la Muralla...
Tots los carrés senten muts
los resos de la gentada.

 Davant d’aquell Cementèri
mos parem. S’atansa
al nostre cap la memòria
d’aquells vinarocens que, ara,
ja no poden fé, com natros,
la provessó que acompaña
la Relíquia... Un padrenuestro...

i caba amunt, que ja aclara
la llum del sol que, al sortí,
mos anlluerna la cara.

 Per la vía i San Gargori
ne va seguint la gentada...
Ja vé’l ríu i tots mirem
lo nivell que diu que marca
l’altura del campanà
en eixa ralla empedrada.
Camí amunt, trovem la Creu
que, a la vora del ríu guarda
les nostres vinyes... ¿No ho feu
de dixà en una grapada
tres pedres en lo pedrís
d’eixa creu, ben recordada?
Al aplegá al Corralet,
la Reliquía, ya descansa
com si vullguesem més aire
per a cremà l’argilaga;
i amprenem la Serra, amunt,
perque ella a dalt mos atansa.

 Valga’m Déu, quin rebombori
que hi ha allí dalt l’asplanada!...
Tarronés de tots los pobles
que volten nostra comarca;
casquetes, purets, anissos,
i aquell tarronet d’ameles
que a la auela tan li agrada
i’l xupla con un carmelo, 
perque no té dens... Catxassa
de l’armità que ha vingut
a recibí la Sagrada
Relíquia... Ja estem aquí,
mos diu l’alegre campana
de l’Armita; i al seu sò,
d’alegría’l cor mos salta.

 La Missa Majó... El Sermó,
la gent enfervoritzada,
lo ¡Viva San Sebastià!
que, allí, més fort surt de l’ànima,
i después, aquells cantits
dels Goijos!... La mel rosada
que ampastra’ls llabis d’un llèpol,
no té la dolçó que guarda
el “Prodigioso tutelar”...

que aquella nau armitana,
lo día San Sebastiá
arreplega i, en volanda,
se l’andú caba la mar
que, per ell, se fà més blava...

 Sortim de Missa Majó...
¡Redell, com està la plassa!
Les calderes de l’arròs
ja fumejen; ja s’ascampa
lo tufillo del guisote
que a tots mos obri la gana.
Allí, baix d’un garrofé,
la nostra paella dança...,
peró antes d’assentar-mos
al solet, per a minjar-la,
anem a donà una volta
per la era. Qué gatzara
que mouen grans i menuts!
¡Com s’aixampla
desde aquí, i desde’l Calvari
 
la visió més soberana
d’eixe nostre Vinaròç
que tornem, content, aguarda!...

 Ham dinat. Mos despedim
del nostre Moreno i, ¡vaiga!
per avall, serra l’Armita,
que volem vore l’antrada
i la provessó que torna
de Déu a la santa Casa...
Pa qué contar-vos res més,
si ja ho portem tots a l’ànima,
lo que passa al nostre poble
quant la gent arriba a casa!...

 Vinarossencs, germans meus,
alseu la veu més encara,
i ¡Viva San Sebastià!
cridem del fondo de l’ànima.

Giner 1943.
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La traca
 Encara sento’ls martells
que claven los últims claus
i veig a tots los fireros,
treballadós afanats,
que preparen les paraes
que omplin la Fira d’anguany.

 Al costat de les casilles
de paraigües i ventalls,
n’he han les que venen birles,
carrets, trompetes, cavalls,
pilotetes en la goma,
castanyetes i tabals;
les dels dolsos tarronés
que ho venen tot ansucrat,
i aquelles de platería
que posen un tò brillant
a les casilles de Fira
lo día de San Juan.

 Quan, a boqueta de nit,
allà dalt lo campanà,
“Petadores” i la colla,
en la campana dels quarts,
ascomensen lo jolgorio
del cridané repicà.

 Lo repic de la campana
mos ha escursat lo sopà,
perqué els carrés ya estàn plens
de gent dels quatre costats
del nostre poble que víu
lo moment emocionat.

 De les cénies de San Roc,
del Camí’l Pont i Alcanà,
de dalt l’Arrabal de Càlig,
del Fortí i Fòra’l Forat,
acudix la gent del poble
hasta’l peu del campanà,
per a vore eixa nit clara
la traca a l’ascomensà.
Davant de l’Ajuntament
i en dos fustes de forats,
veig los cohets orgullosos,

a punt d’ancendre’s, plantats,
i’ls xiquets que, a les faldetes
de les mares agarrats,
los ulls auberts com taronges,
s’els miren antusiasmats.
Allà va l’home, en la canya,
que Claverol ha enviat,
i ancen lo primé cohet
que fuig al Cel amflocat
per la coa lluminosa
que pinta’l foc hasta dalt...
Un ¡¡Aaaa!! unànime crida
i tots los ulls van mirant
la carcassa del cohet
que, en mil estrelles brillants,
ilumina el cel tan nostre
de damunt lo campanà.

 I, a n’este crit, ne van atres
com tants cohets van tirant,
mentres la Banda’s prepara
pera ascomensà a tocà.

 I, enming de tanta emoció
que mos fà tremolà’l nas,
va la canyeta que ancén
la nostra traca d’anguany.
Corregudes, crits, tabola
de la gent que pronte và
corrents detràs de la traca
que, entre tronàs destemplats
é iluminant los carrés
en resplandós fantasmals,
s’ampina per la placeta
del Salvadó i l’Arrabal
Socós, mentres va la Banda
un pasodoble tocant.
¡Mare meua! ¿No ho hau vist
com corre la gent detràs?...

 De la plassa de la Mera
ya’s veu lo carré apagat,
que ilumina’l resplandó
de la traca triunfal,
que porta detràs més crits

que el día’l Juí Final.
I’s senten los asclafits
de tróns que van asplotant,
que posen temó als xiquets
i emoció posen als grans.
Passem per davant la Fira,
i per davant d’aquells arcs
que día Paco Argemí
en dolç i enllorat cantà, 
i,avall, per la Travessía 
de Safont, la traca và
i volta’l carré Majó
plé de gent, que aguarda ya
lo fum i l’auló de pólvora
que del carré puja’l nas.
La música quasi no’s sent
en tant de sarabastall,
i, en un obrí i tancà d’ulls,
apleguem al campanà.
La placeta de la Iglésia
de gom a gom, plena està,
i’ls aspetecs de la traca
la posen plena de brams
dels trons que, seguits, asploten
i’l poble fan retronà.
- ¡Xiquet, tapat les aurelles!
que ya aplega’l trò final!...
- Obri la boca, Roseta,
i tápat orelles i nas!...
I, fent callà eixes converses
que ténen menuts i grans,
lo trò enorme, furiós,
que conmou lo campanà,
posa fí a la nostra traca
i ancén l’entussiasme gran
de la Fira’l nostre poble
la vespra de San Juan.

Octubre 1944.

Los bous reals
 Es l’emoció continguda 
com és l’aire comprimit,
i en los cors no té cabuda
perque l’hora és ja vinguda
de que mos s’aixample’l pit.

 Avui hi han bous a la plassa,
i eixe crit plé d’emoció,
mos ha robat la catxassa...
Lo temps que falta, mos passa
més poc a poc, sí sinyó.

 Eixos cartels ben pintats
que omplin les parets del poble,
mos diuen per tots costats
que estiguem ja preparats
que la “corrida” és més noble,
perque toreija Saleri
que aquí no pot faltà mai.
Les converses fan psalteri,
i ja’s prepara’l tiberi
més depressa i més aspai.

 A les deu del dematí,
lo poble vull com un olla.
- ¿Qué venen entraes? - Sí,
vinguen vostés per aquí -
los diem a n’esta colla.

 A la plassa Jovellar,
la gent davant de les reixes
de Vaquer i en casa Freixes,
passa ja d’un centenar.
Ampostins en los gaiatos
de branques de taronjés.
Fadrins, erts, com a moniatos,
com los hau vist tots vosatros
entre tants de forastés.

 I de San Jordi, la Jana,
de Benicarló i Cervera,
de Càlig, Chert i Traiguera,
de Morella i Vallivana.
De la Ràpita, ‘l Canà,
de Tortosa i Castelló.
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De totes bandes n’he hà,
perque aquí n’ha vingut ja
lo metge, ‘l fusté, ‘l pastó;
lo concejal, l’ingeniero,
lo llauradó, ‘l mariné,
l’agozil i l’arrocero,
lo moliné, ‘l tarongero
l’ampleat i’l sabaté.

 Per lo Real de la Fira
ja no’s pot ni donà un pas.
La gent ho veu i delira,
i entussiasmada s’heu mira
i “si’n vols més, para’l cabàs”.

 Tot és a noranta cinc
la peça. Ho regalen tot...
- Mare, compre’m un zin zinc,
diu lo xiquet que’n té cinc...
Lo pare’l sent i fà un bot.

 A les dotze pe’ls cafés
no’s pot trobà una cadira.
I, gom a gom, los carrés,
s’omplin tots de forastés
desde’l campanà a la Fira.
Quan mon anem a dinà,
la gent se queda assentada.
Es la una al campanà,
i’l sol que cau se desfà
entre mitj de la gentada.
I, d’emoció en tenim tanta
que en un moment hem dinat.
Que també la fam s’aspanta,
i, per poc mos s’atraganta
lo pollastre pel bedat.

 Un bastonet a la mà
i’l puro ancés a la boca.
Pel carré Majó ja và
la Banda que, en lo tocà
un passodoble, desboca
als xiquets pels carreróns
de Sant Jaume i la Puríssima,
que surten, a redolons,
com si un carro de melons
mos hagués fet la Santísima.

 Detràs de la Banda anem
seguint lo compàs de dos;
i axina pronte apleguem
enmig de tota la gent,
a n’eixa arrabal Socós,
que a n’esta hora és un infern
de crits i d’algarabía,
perque’l riure d’alegría
està fet de poesía
i allí pareix més etern.

 La gent, a peu, s’asmelena
caba la Mera, i fà cap
al carré Santa Malena
que pareix una colmena
que ha obert del pas lo seu tap.
I mentres hi ha eixe cotarro,
per l’arrabal San Francés,
en automòvil, en carro,
mudats, fumant lo cigarro,
vola la gent de dinés.

 La nostra plassa de bous!...
Pareixes un relicari.
Si’l rebombori que mous
pogués contarse en set sous 
i después fé l’inventari!...
Qué d’històries contaría
eixa paret de la plassa!
Cuànta tarde d’alegría
que, en núvols de poesía,
a l’història del temps passa!

 ¡Sol i sombra! ¡Per aquí!
mos diu lo tío Macari;
i allí dins va l’ampresari
mirant-mos a n’ell i a mí.
- Dixemos entrà en vosté!
mos diu la solta canalla,
que’s queda fora’l carré,
i de l’un a l’atre vé,
saltant com fà la cavalla.

 Per fí, rajant de suó,
mos hem assentat. Ja és hora.
Ara aumenta la emoció
i ja asperem que’l sinyó
President digue: ¡Bou fora!

Del “Pan y toros” les notes
omplin la plassa de crits,
i, com concert de granotes,
ja estàn removent les potes,
del Chato, ‘ls cavalls polits
que’l portaràn a entomà
las claus. Ja và la “cuadrilla”
lo paseo a ascomensà,
i com més s’atansa ja
l’hora, la gent més chilla.

 Muntat en cavall furiós
surt lo Chato, a presumí,
més ert que un ginjol verdós,
com si de Córdoba fós
i hagués vingut hasta aquí.

 I, com a totes les plasses
que’s corren los bous més braus,
después de mil faenasses
i pegà quatre mil passes,
cauen anterra les claus.
Los mossos de la barrera
li les dónen, i un rosari
de cabrioles fà a l’era
del redondel. Pren carrera,
i li les dóna a Macari
que, después que el President
fà tocá’l toc de trompeta,
obri la porta estrident,
i surt, furiós com lo vent,
un bovet de carbasseta

 Ja ha ascomensat la funció
entre crits i temporales
del pacient espectadó;
i respira, al carreró,
tranquil, Joanet Morales.

 I, entre olés i algarabía,
fent la plassa més bullanga
que hi ha a la pescatería,
romp, entre crits d’alegría,
un pasdoble la charanga.
Que’l “Maestro” una faena
està fent de lo més bó.
I’ls olés de tota mena
al carré Santa Malena

apleguen en lo seu só.
Señores, ja s’ha acabat
eixe bou que és lo primé.
Bona estocada li han dat,
i la ovació ha esclatat
aplegant hasta’l carré.
I, mentres crida estrident
lo “público soberano”,
pe’l portal ne surt la gent
que, amflocaes, com lo vent,
porten mules de Chichano
i s’amporten al bou mort
en carrera mal desfeta.
¡Ai, redell! mé, quina sort,
pareixía que hasta’l port
aplegaríen, palleta!
I, al compàs d’eixe talante
d’emoció i d’alegría.
vá la corrida “pa l’ante”
seguint lo curs, rimbombante,
que li marca la poesía
d’eixa corrida de bous,
tròs d’art español y noble,
que ha sigut sempre “els set sous”
d’aquells fadrins erts y tous
de la Fira’l nostre poble.

Febrer 1944.
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Ximet
 Dels personatjes que sé
van viure, quan, jo menut,
jugava al bou i al canut
per tot l’ample del carré,
recordo d’un que, al desfé
l’ambolic de la memòria,
s’ancén com l’aspalmatòria
i s’ampina, ert com lo fum,
donant-me, plena, una llum
que’m fa recordà una història.

 Indigent en lo vestí;
descuidat de cara i barba
que sempre dúia de llarga
com del Campanà al Fortí.
Personalitat al fí
de llargues traces concretes,
que anviaba a fé palletes
a qui, en intenció no fofa,
li tocava aquella cofa
plena... de coses desfetes.
- Sinyoret, qué ja ha dinat?,
preguntava quan te vea;
i en una veu fosca ho fea
com si l’ixqués del bedat.
I’l cabell despentinat
en gorra vella tapava,
que trenta sorgits portava
i havía perdut coló,
al contacte en la suó
que dels cabells li rajava.

 Com argent-vius, los xiquets,
fent trampes i garramots,
agarravem borinots
pels carrés i les parets,
i, de la raspalla trets,
un per un los separàvem;
véem a n’ell, li’ls donàvem,
a la butxaca’ls posava
i les maretes tirava
mentres natros li ballàvem
cantant-li: “Ximet patat”...
que’l posava rencorós
i’s convertía en furiós

quan sentía, acompassat:
“astira la coa al gat”...
Dixava la cofa anterra,
alsava’ls brasos d’angerra,
i, cridant tot de repent,
convertía en un moment
lo carreró en una guerra...

 Si estava de bon talante
i l’agarraves de tò,
passaves un rato bò
perque ell se fea p’alante,
i, al fer-li records d’aimante,
sense malícia i recel,
li angatusàvem que’l Cel,
que ho sap tot i tot ho mira,
lo casaría en Palmira
pa fer-li la vida en mel.

 ¡Redell, i cóm s’anfadava
quan li havíem dit axò!
La seua veu, com un trò, 
de rebot mos angegava:
- ¡Benicarlandooo! ¡Alemàn!
No’s veritat. Me, que ho diràn
a mon pare que no ho vol!...
I’l crit en sospirs de dols
se convertía a l’instant...

 ¡Ximo patat! Bon Ximet,
que quan jo era menut
jugàves també al canut
a n’aquell carreronet;
desde que jo era xiquet
hasta avui que’ls temps ja vàn
fils de néu, ràpids, posàn
al meu cap que fà memòria,
tú recordaràs la història
d’un personatge important
dins de la comparsería
rara que, a péntols i en tròs,
n’ha vist sempre Vinaròç
entre penes i alegría.

 Sempre en la teua manía:

tindre més anys que ton pare;
sol pel poble, sense mare,
la cofa, penjada al coll
desde’l Portal hasta’l Moll...
¡Ximet patat, Déu t’ampare!...

Giner 1945.

L’Armita
 Armita!... La nostra Armita!...
la del timó i del romé!...
La de la groga argilaga,
l’aspígol i’l té roqué!.

 Armita!... La nostra Armita!...
Com t’anlloro!... Sols jo ho sé!...
Aquí, dins de Barcelona,
posat dins d’eixe avespé,
en que’s confónen les vides
dels jovens que ans se fan vells...,

 Com t’anlloro, Armita nostra,
la del timó i del romé!...
Quan dematí, also la vista
pa vóre si fa bon temps,
no veig la silueta blanca
d’aquelles teues parets
que, damunt lo Puig, corónen
l’ància dels vinarocencs...

 Armita!... L’Armita nostra,
la del timó i del romé!...
Quan lo sol està a mitjdía,
donant llum al món sancé,
per més que gire la vista
la teua llum no voré,
iluminant tot lo terme
desde’l Saldonà a l’Estret,
i de la Closa d’Alejos
hasta’l nostre mar inmens...

 Armita!... La nostra Armita!...
Cóm t’anlloro!... Sols jo ho sé!...
Quan la nit damunt lo Cel
posa negrós de tinté
i s’adornen los baladres,
lo garrofé i l’amelé;
quan me miro a les astrelles,
com en l’aspill més lluent,
i vull adormir-me pronte
al perfum dels tarongés,
ni sento éste, ni tinc
la del clàssic timonet
que s’adorm, damunt la Serra,
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regalant perfums als vents...

 Armita!... L’Armita nostra,
la del timó i del romé!...
Aquí, no tinc l’alegría
que un día de Maig ne té,
damunt la Serra, ahón puja,
en entussiasme, la gent,
pa vóre’t, Misericòrdia,
la nostra Mare de Déu...
 Armita!... La nostra Armita,
la del timó i del romé!....
Aquí, no tinc la emoció
que té un día de Giné,
quan, pa San Antòni, pujen
eixa Serra els carratés.
Aquí, no tinc l’antussiasme,
plè d’aromes de romés,
lo día San Sebastià,
día, entre tots, lo primé...
I no puc vóre la Serra
a cormull, plena de gent;
ni puc cremà l’argilaga,
ni puc collí un timonet,
ni puc trovar-me a la era,
ni puc anà hasta la Creu,

ni puc vóre les calderes
d’arròs pera tots los vells,
ni puc vóre les paraes
d’aquells clàssics tarronés,
ni oíxo Missa Majó
dins d’aquell àmbit inmens
de les teues naus, Armita,
ni puc jugà a pilanet;
ni puc vóre les paelles
d’arròs, baix los garrofés,
ni puc torrà llangonisses
a la flama d’un romé,
ni quasi’m surt de la gola
lo clàssic viva, ‘l crit plé
que córre tota la Serra,
soltat pels vinarocencs...

 Armita!... La nostra Armita!,
la del timó i del romé!...
La de la groga argilaga,
L’aspígol i ‘l té roqué!...

 Armita!... La nostra Armita!...
Com t’anlloro!... Sols jo ho sé!.

Desembre 1945.

Vinaròç
  De dins la mar ixqueren sirenes ilusòries
buscant calíu de terra i aromes de romés,
i removent lo llibre de totes les històries,
trovà van una plana, cormulla per les glòries
de tots los temps primés.

 En atenció llixguéren, furgant en les contalles
dels fets sublíms que guarda del mòn la creació,
i l’atenció posàren, somiant dures batalles,
en un lloc plè d’aromes que hi ha a les acaballes
de la divina acció.

 Per front la mar més blava, tenint prop de la dreta
Montsià, gegant insigne, i al fondo’l cim del Puig;
i al seu voltant la plana de tròs de terra feta
en un desitj de glòria, com obra d’un poeta
que caba l’Art s’en fuig...

 De pàmpols verds regàren les vinyes; vi a la punta
dels grans dorats que porten divina inspiració...
I garrofés de sòca rugosa, que s’ajunta
al amelé més tendre que fulles verdes munta
al Cel, en oració.

 Buscà van les sirenes les terres més astranyes
i bones, i en partides les vàn lligà en un fil
que porta a les Murteres en les seues entranyes,
i’l Puig i les Cometes i và a les Sutarranyes
i al Pon i al Cabanil.

 Als vols del poble, cènies, de terra verge ardenta
on puguen sembrà i naixque lo grà sublim del blat;
les cènies quina terra, en misteriosa aspenta,
somòu les vetes d’aigua i, en motes, les reventa
pa tindre’l llim regat.

 Al front la mar més blava, en muda sinfonía,
que és de la glòria inmensa del mòn lo més bell tròs;
la mar, espill que còpia del cel la poesía,
i, axina, en mar i terra, de plors i d’alegría,
paríren Vinaròç.

 Lo poble està a la vista; les cases son gavines
que, en blanques ales, volen, adins, caba la mar,
mirant-se en les rissades onaes diamantines
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per a creà les glòries i afanys, perles divines
que a Vinaròç donar.

 La Història va escribint-se, i a Vinaròç li dónen
clarós de Cel que vénen lo Puig a iluminà;
i, en lo carré, en silenci, de San Juan coronen
uns pelegríns la imatge, per la qui tots perdónen,
del nostre Sebastià.

 Lo temporal reventa en cops calamitosos
lo costellamp ingràvit d’una viatgera nau
i l’aigua remoguda, en asclafits furiosos,
ascolta’l cor d’un noble que, plens los ulls plorosos
en llàgrimes li cau.

 I’l temporal amaina, i amaina la ventada,
quedant la nau tranquila, davant del vell Fortí.
I aquí díxa aquell noble la prenda més amada
de la Relíquia Santa, relíquia venerada,
que... ¡Sebastià està aquí!

 Vinarocencs de cepa, de rassa llevantína
celebren les grans festes, mostrant la seua fé;
i aquell tresor li porta la llum diamantina
a Vinaròç, alegre, com fresca mandarina
que groc coló ya té.

 Lo cim del Puig corónen, en suntuosa Armita,
que, pi solemne, mira de cara a cara al Cel;
i allà dat, a pujar-hi a Vinaròç invita
als cors dels fills del poble, que allí ténen la fita
del seu més pur anhèl.

 Lo poble gira i volta, amprén, treballa i canta;
i ríu i plora, trèmul, i fent lo camí và
de la gloriosa història de Vinaròç, giganta,
que glòria ne va tindre de savis i hèroes, tanta,
que més no n’hi’n cap ya...

 Té vides que caminen mirant caba a l’altura
del Cel, com de Teresa Ferrer Salom que viu...
Té obispos con Lasala, de clàsica figura,
Costa i Borràs l’insigne, que dins lo cel fulgura
del vinarocenc níu...

 Té a Messeguer i Costa, i té a Rafels García;
té a Reverter, lo flare prió en Benifassà;
té a Ballester del Cacho, polític, que seguía

com Angel Villalobos, figures d’hidalguía,
en l’art de gobernà.

    I té a Ayguals de Izco, d’autoritat preclara,
té un Febrer de la Torre que llum dóna i honor;
i té un Safont, poeta que mèrits acapara,
que astimen al seu poble, en l’ànima més clara
que cap de resplandor...

 I té a un Borràs canonge, i a un Claramunt pintó,
que glòria al poble porten escrits al seu destí;
i té a un Dozal polític i té a un Cura Falcó,
i té a un profesor Mañes, i té a un “siñó Retó”,
i té un Paco Argemí...

 I té a un mestre Pullo, i a un mestre Vilaplana,
i al mestre Jusep Sànchis, i té al mestre Roiget,
que, si’l poble no’ls dóna la cuna soberana,
los dóna amors de mare, que en natros agermana
en víncul més astret...

 I té un don Juan Ribera... i té... ¿qué cantaría,
d’honors inmarcesibles la lira d’un cantor?...
Si Vinaròç, la història, cormulla d’hidalguía,
de fets sublims que viuen, de fina poesía,
ne té, i plena d’honor...

 Axí ho díuen mostrant-ho, pel mig de les centúries,
los fets tots d’este poble, que de tots atres fuig,
per les costums senzilles, per les seues cantúries,
per les seues partides, per les seues planúries,
per eixe nostre Puig...

 I cús i pesca i llaura, i resa, i ríu, i plora,
i afana la riquesa del mar, en lo seu pit...
I, alegre o trist, treballa, brillant sempre a tothora,
i al camp los fruits arranca, del llim de terra a fòra
i canta l’Acudit...

 I balla, airòs, la Chúmbala, i té les Camaraes,
i punteija un Bolero d’allò més valencià;
i a San Juan les Fires, per cap poble copiaes,
i te’ls pastissets dolços, i cocs i farinaes,
com atre poble fà...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 La lira del poeta està muda; ya no canta.
Les cordes té trencades, a pèntols, en un tròs.
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No busca més història, perquè’l llibre decanta
i acaba la lectura d’honors i glòria tanta,
i... ¡¡aquí està Vinaròç!!

Giner 1946

Punt final
 Perdona, lector amic,
si t’hai gastat la passéncia
i dóna’m bona indulgéncia
que al teu judici m’estic.
Pero escolta bé’l que’t dic
prop l’aurella, aspaetet:
si eixos versos t’han distret
dels mals de cap de la vida,
voré la intenció cumplida
i’m sentiré satisfet.
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