
VERDAGUERACERVERA 

Rosa Fabregat* 

Mentre Maria el bressava i vestia 
veu ses manetes creuades al cor. 

Prou l'endevina d'amor /ajoguina 
que fill i mare barregen sos plors 

J acint Verdaguer 

El toe de 1' Ángelus dol~ el cridava. 
-cinc de febrer, Vera Creu molt a prop
a la ciutat del Santíssim Misteri. 
Era a Cervera on cercava conhort. 

Gotes de sang sobre elllen~ blanc de 1' ara. 
Un ganivet vol partir el que no pot. 
Ínfim fragment d'una fusta sagrada. 
El cos de Crist fou clavat al seu tronc. 

Arbret sortós que 1' atzar destinava 
en ser adult a esdevenir la Creu 
per on llisca la sang de Crist vessada 
humil coixí de la testa d'un Déu. 

Sang redemptora hi regalimava. 
Cos immolat en ofrena d'amor. 
Calze diví, greal mític que els bornes 
sempre han cercat amb un místic enyor. 

* Text inspirat en l'article d'Isidor Consul publicat en el quadern de l'any passat. 
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Rep mossen Cinto amb nmima oberta 
sacra relíquia imposada al cap cot. 
Sent molt endins del seu cor la caricia 
del Déu fet home que es va donar tot. 

Un doll de Pau infinita el bressola 
en un dol~ tast del paradís somniat. 
Viu uns instants en aquell Hlbor mític. 
Sent com 1' esguarda Crist transfigurat. 

I la tris tesa constant 1' abandona. 
I s' assadolla en beatífic fervor. 
J a no percep ni el dolor ni 1' angoixa, 
ni el desdeny, menyspreu, enuig, desamor. 

És una Pau infinita que el bressa. 
Gracia de Déu que li trasbalsa el cor. 
J a no sent més ni retrets ni calúmnies. 
Deixa "L' Atlantida" als peus del Senyor. 

Duu "Patria" a la ma i "El Canigó" a 1' altra. 
L' alba fomeixen les seves can~ons. 
"Les flors del calvad", d'espines corona. 
"Idil·lis i cants místics", dring de fons. 

Dintre del temple de Santa Maria 
un estol d'angels el rep amb dol~or. 
És el profund tast d' amor que desitja. 
Feli~ s' abeura en la Pau del Senyor. 

I a 1' ensems les campanes bateguen. 

Totes alhora en un harmonic toe. 
Sent com el cos lentament gira i gira. 
Dervix d' Amor. 

L' encisen les campanes amb el so, 
1' enlairen cap al cel amb el seu vol. 
Anima amunt, volva d'angel, moixó. 
Núvol ingravid vers Déu i la Mare. 
i el Petitó. 
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