
























































































































































































18:: FOLK-LORE
JACINTO VERDAGUER IS3

Casar, casar, D'arbre dolent

de lluny fà riure y de prop fà plorar. 10 fruyt se-n sent-

Català jo 56 y seré
d'arbre bo,

fins y a tant que-m moriré.
10 fruyt es mil1or.

Corn 10 m6n es una bola,
De bones flors raja la mel;

t6t hi rodola.
de mals cors, 10 fel.

-Com es que estigas tan roig?
De bon grat

-Que les noyes me fan goig.
fés de Déu la voluntat:

Com més aviat serà vespre,
çà corn l1à,

més aviat serà festa.
també-s farà.

Com més richs
De dolent enl1à

més guits.
no pot passar.

Comprar a fiar,
De gabaig y de porch

t6t es car.
no te·n [(es fins que es mort.

Cop donat ab traici6
Dexat a mans de marmessors,

fereix al traydor.
dexat a mans de traydors.

Cor sense amor,
De la crèu no-n fujas pas,

jard! sense flors.
que per t6t la trobaràs.

Crîat peres6s,
Del diner no-n pots dinar,

criat quex6s.
pero ab ell ne pots comprar.

Crits al pecat, no pas al pecador,
De les bones cases

fa·l bon pastor.
surten los bons ases.

Cuyt 0 cru,
De lladres y de gat vél1

mengêms-Io pu.
no-n vulgas la péll.

Cullita de penes,
Del m6n, qui més ne té,

cullita de perles.
qui més se n'absté.

D'ayga que aval1 vol anar
De 10 que l1ençan m6lts richs,

se fa-l mar.
pobres n'anidan tips.
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I86 FOLK-LORE JACINTO VER DAGUER 187

Lo pagès que té cria, Los malaguanyats se perden.
treballa nit y dia.

Los morts diuen: cFes-te ençà:
Lo pà, qui no-I sab llescar, per mi avuy, per tu demh.
no se-I sab guanyar.

Lo sofrir ab paciencia
Lo pare guanya-I raI es dei cel la gran ciencia.
y-I fill 10 gasta mal.

Lo pecat Lo sol y.1 gel

sempre fà forat.
no·s quedan al cel.

Lo pecat que es amngat Lo son fort

ja-s pot dir mitg perdonat. es germà de la mort.

Lo porch, siga xich 0 gros, Lo soperb y ava~ici6s

vint Ilonganices du al cos. may té repos.

Lo roch fora de la mà Los pecats
no se sab cap ahont va. nos s6n comptats:

Los arbres s6n corn los humans: pot-ser sols un nos ne falta

deIs uns ne fan carb6, dels altres sants. pera quedar condemnats.

Lo sabi y sant, Los pexos s'agafan ab am;
corn 10 sol, es constant. los homens, ab redam.

Los dies dels vivents Los qui viuen plorant
s6n pochs y dolents. moren cantant.

Lo secret més ben guardar' Los uns nexen ab estrella
es 10 callat. y.ls altres ab esquella.

Lo sentir Lo treballà es una pena
no es consentir. per qui no-n vinga de mena.

Los homens t6ts som germans, Lo vi allarga la vida,
mes ab punyals a les mans. mes també la quita.

Los Ileons y les ovelles Lo vi y l'amor
s6n malissimes pareiles. mossegan de traydor.
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19-4 FOLK-LORE JACINTO VERDAGUER 195

Llénya verda fà bon fum, May podrèu tenir-ho t6t:
llénya seca fà bon llum. dona borratxa y vi al b6t.

Llevor robada, Mal company y 116p,
dolenta anyada. de lluny ni d'aprop.
Llivertat, si es pêl pecat, Mal es quan la taca hi ha,
com més me-n d6nas, mès lligat. que la p61s bufant se·n va.

Llop ab pell d'ovella, Mals companys
may porta esquella. deI dimoni s6n paranys.
L'ocasi6 es una llebra -Març, Marçot,
que aquell qui l'agafa es séva. que cap ovella m'has mort.

Lo deI m6n es per usar; -Manllevaré dos dies al Abril
10 deI cel, per desitjar. y te-n mataré més de mil.
Lo poch menjar es sà, Menjar y treballar
perô no engrexa. es vida de cristià.

Lo que m6lt se sol inflar, Mentres oras
per força ha de reventar. m6lt atresoras.
Lo que sembraràs Més amunt de la teulada
allô culliràs. no hi ha estat tot·hôm que-n parla.

Lo que resta M6lta ufana
fà la festa. y poea grana.
Lo que un fà, M6lt menjar y poch gastar,
l'altre ho desfà la renda no hi sol bastar.
Lo sentir dir M6lt replega la préssa,
fà mentir. perô m61t en véssa.

L'ull blau y la ceDa r6ssa M6lts amichs té a taula Déu:
diu que fan la galant m6ça. pochs a la crèu.

L'un, rès li basta; Molts deI m6n se quexan:
l'altre, no-n tasta. pochs 10 dexan.
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198 FOLK-LORE JACINTO VERDAGUER 199

No pledeges ab los grans, Paciencia es una pasta

sin6 cauràs en ses mans. més ne té qui més ne gasta.

No sab bé a Déu pregar Panxa plena fà bulliciaj
panxa buyda fà malicia.qui per mar no va.
Paraula endolcida,Nostra vida es corn 10 fil:
d'altres ne crida.cada hora se-n trencan mil.
Paraula sense pena

Nostre Senyor té una maça
y roch fugit de la mà,

que pica y no amenaça.
qui sab ahont val

No t'agrade-I cant dei grfu, Paraules vanes, hè>mens vanSj
ni al hivern ni al istCu.

paraules santes, hômens sants.
No t'alegre 10 m61t Pecat perdonat,
ni t'entristesca la poch. no dexa de ser pecat.
No-t cuydesses de ningu, Pêl cami de Barcelona,
Déu vindria més ab tu. qui s'atrapa, s'estalona.
No t'han fet caure dones ni vi? Pêl Febrer
No cauràs en t6t 10 camL la néu fuig corn cà llebrer.
No tingas per mal a aigu Pêl Març
que pot ser més sant que tu. la cabra al arç.

No vulgas conseil Pêls ulls l'ànima-s veu:
de qui no-I pren per el!. per la boca-s treu.

No vulgas may apuntar Pensa m61t y parla poch,
ahont no pots arribar. y-Is sabis te faràn lIoch.

o confessar-se Pensa, quan vejas morir,
o condemnar-se. que t'ensenyan 10 cami.

Orar sols de b6ca, Pensa} quan veus caure aigu,
pluja a la roca. que podrias caure tu.

Ou petit, Pera ajudâ. a alçâ a aIgu
poli escarbotit. no caygas tu.
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Quan 10 Montseny es florit, Què pica més que escorpf?
fret a la plana de Vich. Llenga de mal vehL
Quan es jova la dona Què punx.a més que-l punx6?
es pedra rodonai LIenga de murmurador.
quan es vella

Qui ab x.imples se fa,es pedra girella,
si no n'es se·n tornarà.Y, axis, may te fies d'ella.

Quan ha perdut l'ovella Qui a Déu ha ofès
no pot quexar-se de rès.busca l'esquella.
Qui a festa va,Quan la grua torna del gruer
una altra n'ha d'aparellar.plega-l sementer.
Qui al pobre no d6na,Quan l'Octubre vé a la n,
pobre·s torna.Totsants es al dematf.

Quan no hi ha rer Qui ais séus pares bat,

no hi ha Hey. ja té l'infern guanyat.

Quan tinch a Déu Qui apunta espunta.
10 cel es méu.

Qui camina mal cami,
Quan t6t cingle sia aterrat no ra bon pas a la fL
y t6t mur sia arrasat, Qui canta a la taula y xiula al llit
establirèm l'igualtat. digàu que té-l seny petit.
Què corre més que un Ilebrer? Qui cerca a Déu ja es felfçi
Lo Hoguer. qui ja-l té, es al Paradis.
Què es més negre que-l tinter? Qui conféssa y no combréga,
Lo cor d'usurer. sembra y no sega.
Què fà més mal que la pesta? Qui iexa t6t 10 creat
una dona deshonesta. en Déu ho troba doblat.

Què més gran que-l sol, Y tindrà fi, Qui descobreix ton secret
y tu no-n pensas tenir. descobreix son malfet.
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Rochs esbullan los auceIlsj
Si ab gent dolenta te-n vas,mala cara, los amichs vells.
10 que ells fan també ho faràs.

Sabiduria amagada
Si ab virtut 10 cel escalas,es moneda sepultada.
l'amor te darà unes ales.

Sacerdot sense oraci6,
Si arbre gran vinclar voldràs,nau sense tim6.
abans que·l vincles 10 trencaràs.

Salut y bens alegran 10 cor,
Si bo es 10 temor,pero més 10 sant amor.
es més bo l'amor.

Santa LIucia la Bisbal
Si fas mal,trenta dies ans de Nada!.
procura no escusâ-l.

Sant Antoni de Janer,
Si jo consento-I pecat,mitja paIla y mitg palier.
consento a ser condemnat.

Sembla que no hi toca
Si la Candelera plora,y t6t ho enderroca.
senyal que l'hivern es fora.

Sempre·l vas que fà més bruyt
Si la Candelera riu,es 10 vas que està més buyt.
encara l'hivern es viu.

Sense clero ni govern
Si la fira va dolenta,la terra f6ra un infern.
quin mal hi mereix 10 ventre?

Sense lloques no hi hauna poIls,
Si-I fi es boni sense soques rebolls.
l'obra es millor.

Sense necessitat
Si-l pecat f6s a la cara,no descobrescas 10 pecat.
que-n veurfam d'emmascaresl

Sense vi, dones, ni or,
Si mortificar-te vols,10 m6n seria millor.
10 més agre-t serà dolç.

Se pot callar la vritat,
Si no ets bà per tu,pero·1 mentir es pecat.
no ho seràs pas per ningu.

Seure de cà
Si no hi hagués vi ni dones,no pot durar.
t6tes les coses f6rlliIl bones.

t4
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382 AYRES DEL MONTSENY JACINTO VERDAGUER 383

SorUu, Herm6sa, sortfu
J

en vostra finestra;
II oh estrélla dei méu amor,

Verge de La Gleva,
Perdedor es 10 cami, y tornarà a riure-I temps

la nit es ombrivola: de la primavera.
10 pobret dei trobador

Floriràn tètes les flors,sovint s'extravia.
10 tim6 y l'angèlica,

Quan pensa que es al casteil, l'englantina vos pendrà
a La Gleva arribaJ pêl dia que trenca;

a l'hora en que l'alba surt cantaràn 10 passarell
a dalt de la cima. y la cadernera,

Lo raig primer de sa llum
y us dirà 10 rossinyol

que vos s6u 10 sol
nimbeja a Maria

de la patria méva.en sa capelleta humil
de la sobre·llinda.

EH polsa les cordes d'or IV
y canta y refila

l'albadeta que ha dictat Somriu en son finestr6
per terrena aymia. la Verge divina,

corn al balc6 d'orient
l'aur6ra axerida,

III cor6na d'or que lluheix
al front de l'ermita.

SorUu, Herm6sa, sorUu,
Niu de fakons aferraten v05tra finestra:

al cim d'una roca,10 cel es t6t estrellat,
mes enllà·1 Casteil d'Orisflorida la terra;

se desennuvola,mes està trist 10 méu cor
corn gegant moro qui·s trauperquè en la blavor

son turbant de boyra.hi falta una estrélla.
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Del mat! la clara estrélla Mes los cànticbs 'lue recordas
dava conversa a la fior, no s6n càoticbs terreoals;
a la reyna la donzélla brollarian de les cordes
deI carrer al mirador. de les arpes celestials.

y de la estrélla y la rosa
~Pot ser les escoltas ara

10 trobador eras tu, si deI cel blau, a la nit,
y encara ta albada herm6sa quelcàm ne traspua encara
no l'ba escarnida uingu. dels concerts deI infinit?

Vora la Font de la vida, ~D'aquexa bora de misteri
diga-m ~qtli te la dictà? melodiosos ressons
~F6u l'estrellada fiorida ab que dalt deI hemisferi
s6ta-ls peus de Jehovà? se breçan astres y mons?

~F6u la celistia que esfulla TaI volta culls l'armonia
sa cabellera entre·ls pins, que plou deI cel fiorejat,
vora·1 riu que-s desembulla per couhort de qui-n somoia
de sos rinxos argentins? tan enfora desterrat.

~F6ren uns ulis mitg descJosos Rossinyol, canta y refila,
0-1 somni primer d'un cor, de ta veu ab 10 fil d'or
o dels dos primers esposos notes y notes enfila
l'anyorament y l'amor? d'alegria 0 de tristor'

~L'anyorament d'ell, al veure-s Melodies que rossolan
tan sol en un hort tan rich? y aleteigs de seraff,
~L'amor dels dos, corn les eun~s perles fines que rodolan
al trobar son arbre amich, o cauen en rajoH;

AI beure un bés en sos lIavis Murmuri dolç de fullatges
o una mirada en sos ulis, besoteigs d'aygues y fiors,
quan deI cor de Ilostres avis misteriosos lIengatges
eran blanchs encara·ls fulls? de les ànimes y·ls cors.
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Del mat! la clara estrélla Mes los cànticbs 'lue recordas
dava conversa a la fior, no s6n càoticbs terreoals;
a la reyna la donzélla brollarian de les cordes
deI carrer al mirador. de les arpes celestials.

y de la estrélla y la rosa
~Pot ser les escoltas ara

10 trobador eras tu, si deI cel blau, a la nit,
y encara ta albada herm6sa quelcàm ne traspua encara
no l'ba escarnida uingu. dels concerts deI infinit?

Vora la Font de la vida, ~D'aquexa bora de misteri
diga-m ~qtli te la dictà? melodiosos ressons
~F6u l'estrellada fiorida ab que dalt deI hemisferi
s6ta-ls peus de Jehovà? se breçan astres y mons?

~F6u la celistia que esfulla TaI volta culls l'armonia
sa cabellera entre·ls pins, que plou deI cel fiorejat,
vora·1 riu que-s desembulla per couhort de qui-n somoia
de sos rinxos argentins? tan enfora desterrat.

~F6ren uns ulis mitg descJosos Rossinyol, canta y refila,
0-1 somni primer d'un cor, de ta veu ab 10 fil d'or
o dels dos primers esposos notes y notes enfila
l'anyorament y l'amor? d'alegria 0 de tristor'

~L'anyorament d'ell, al veure-s Melodies que rossolan
tan sol en un hort tan rich? y aleteigs de seraff,
~L'amor dels dos, corn les eun~s perles fines que rodolan
al trobar son arbre amich, o cauen en rajoH;

AI beure un bés en sos lIavis Murmuri dolç de fullatges
o una mirada en sos ulis, besoteigs d'aygues y fiors,
quan deI cor de Ilostres avis misteriosos lIengatges
eran blanchs encara·ls fulls? de les ànimes y·ls cors.
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