Cant del desterrat

Deixeume en pau congoixes y folles esperanses
deixeu que vora’ l mar’ vuy pregui de genolls;
deixeu qu’ ab les onades avuy, també, confonga
les llágrimes salades que brollen del meu cor.

Fá temps que no m’ alegra lo cant d’ aquesta terra
fa temps que ja no escolto lo cant del rossinyol.
Lo cor ple de tristesa agonitzant s’ anyora
y veu per totes bandes l’ embolcall de la mort.

¡Oh fora recordansa! Mon cor ple de marturi
tansols sent les les fiblades del captiu escursó
qu’ arresserat mossega ab un verí qu’ esglaya
y ab un rosech que deixa ple de penjolls lo cor.

¡Oh dolsa patria meva! ¡Histórica Tortosa!
En quin goig’ vuy recordo tas plassas y carrers;
en quin pler la meva ánima ne sent avuy migrañas
pels marlets de les torres de los antichs castells.

Recordo las muralles, los fossos, barbacanas,
los murs de de fora’ l Rastre , los murs de Sant Joan;
los set portáls histórichs, l’ altiva Mitja-lluna,
y les negrenques pedres de tots los baluarts.

Que’ n deu sé de garrida sense’ l cercle  de pedra
que quan jo n’ era noy s’ alsava enmartelat! …..
¿Ahont son sas runes, patria? ¿Ahont son tos murs…?
¡Recorts de ma infantesa, per sempre adeussiau !.....

¡Oh verge sobirana ! ¡Oh verge de la Cinta !
Per tu avuy viu Tortosa, per tu mon cor se bat…
¡Calleu ! no feu pas fressa … Deixeume en lo silenci…
deixeu qu’ absort escolti lo marmoleig del mar.

¡Oh! Si la mar tranquila me conta en saso nades
qu’ aixorden les campanes, que surten los gegants;
qu’ els noys brinquen alegres detrás les cuca-feres
y toquen alegrotes les gaites y’ ls tabals.

Que dalt dels pals de murta voleyen les senyeres,
que’ ls carrerons y plasses estant tots adornats,
qu’ al trench de l’ auba, al Angelus, comensa la diana
y les campanes criden la gent cap al altar.

¡Oh,si, quant me’ n recordo! Hi anava jo’ n ma mare
y’ l cor me bategava als claustres de la Seu…..
Desde la pila sancta de goig m’ anava l’ ánima
Buscant les harmonies dels angelets del Cel.

Entrava’ m á la Iglesia y baix de sas arcades
la gent s’ arredossava omplint totes tres naus
y al fons del ábsit veya una claror divina
confosa ab les vidrieres dels gótichs finestrals.

Lo drinch de les campanes confós ab les del orgue;
qu’ enfervorit entona aquell Gloria in excelsis
qu’ en tots los cors ressona mes alegroy que may …..

¡Calleu! La mar m’ ho compta, la mar en sas onades
me diu qu’ avuy Tortosa se mou envers l’ altar
 que desde dalt la trona lo sacerdot vos canta
les glories de la Verge, grandeses del passat …..

¡Oh Verge de la Cinta ! escolta avuy lo cantich
que desde’ l cor l’ envia com un recort sagrat…..
¡Si guantes á Tortosa…..n’ oblides Verge Santa
qu’ aquí per tu suspira lo pobre desterrat.



Nota: El text és una mostra de l’ortografia prefabriana: ús de la grafia y (en en els diftongs i la conjunció i), ús del dígraf ch, absència de la lletra ç, manca de guions per separar els pronoms, plurals en –as, etc. Morfològicament, destaca l’ús de l’article lo, la preposició ab, els possessius àtons, etc.
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