Poesia i roses
<<(…). EUREKA!
JO L’HE TROBADA>>
Quantes paraules ociosos, quanta
tinta malversada entorn del tema
de les roses blaves!
La rosa blava no ha existit mai!
Tampoc s’obtindrà mentre Natura no
posi a l’abast dels roseristes
un roser silvestre de floració blava, el
qual segons els botànics més qualificats,
no existeix en el nostre planeta.
Així, doncs, la rosa blava no és res
més que una utopia o un somni
fantàstic. Més, si la prenem com una
meta, com una victòria damunt
l’impossible, o neguit esperonador
d’internes victòries... Beneïda sigui!
L’anhel insatisfet de l’home d’assolir
l’inaccessible, de remuntar-se a les cimes
de l’intel·lecte, de sentir-se guspira
brillant de La Gran Flama, menysprea
fronteres i límits per endinsar-se en les
incògnites del Cosmos. Solament així,
la rosa blava deixa de ser quimera:
Esdevé símbol dels anhels infinits
de les ànimes.
Qui pugui arribar prop d’ella, qui pugui
abastar-la, podrà victoriós, cridar a la
vida: EUREKA! JO L’HE TROBADA.
M. Bertran, Vda. Nieto
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CANT A LA ROSA
La rosa sempre fidel
al crit de la primavera
és com un trosset del Cel
amb una gràcia encisera.
Ella és la preferida
per la seva formasor
i el cor sent amb la seva crida
doncs és símbol de l’amor.

‘Francisco

HT., 1934

Comença essent poncella
més quan un cop ha esclatat
resplendeix com una estrella
que canta llibertat.
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En aquest verger florit
la rosa que s’esparpella
a l’obrir se llança un crit
car deixar de ser poncella.
Sempre mires al voltant
i perquè no et trobis sola
contemples com va esclatant
alguna que altra viola.
Encomana’ns la finor
i la teva polidesa
ja que amb el teu color
ets caliu i flama encesa.
Si esfulles de nostre cor
l’hivern de gebra i boirina
entre les flors del record
seràs la flor més divina.

Rederic Graells Oliva
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CALMA
Quan la llàntia de ma vida
ja no faci apenes llum,
m’asseuré. I ja enllestida
la tasca, sols el perfum
en voldré, d’aquelles flors
de tan dolces primaveres,
perquè resti en mi ben clos,
lluny de somnis i quimeres...
Fora d’això, sols l’oblit
i la pau. Vent de tardor.
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sense fi ni aturador
catifa de velles roses
cobrirà el meu llarg camí...
i als meus peus, les fulles grogues
hi faran de tou coixí
per fer silents les petjades
camí de l’Eternitat,
on les hores malversades
trobaran sa humilitat.

Ramona Pons
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FAULA DE L’ASE
I LA ROSA
Digué un jardiner
Quan era poncella:
“Sens dubte, serà
la rosa més bella.”
I esclatà la rosa,
i tal com deia

‘Mme. Gre
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tothom que el veia
l’un per sa fragància,
l’altre pel color,
i tots per sa gràcia
i sa formosor.
El vent la gronxava:
el sol la besava
i li regalava
la nit son tresor
de perletes fines
que el rou fabricava
i l’alba enfilava
en sos cabells d’or.
Com s’enorgullia
el bon jardiner
contemplant la rosa
en el seu roser!... (...)
Martí Dot i Parellada
FONT: ACBL. Diario de la Exposición de Roses. 6 y 7 de mayo de 1972.
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PREGÓ DE LA ROSA
(...). Si l’atzar empenyés la meva vida,
lluny de l’amor del meu racó nadiu,
jo seria com l’au esporuguida
que una mala art arrenca del seu niu.
Déu és pertot!:.. Tan sols em fos cedida
una mica de terra i al festiu
deixondiment d’Abril tragués florida
al meu davant l’esclat d’un roser viu,
la llar em semblaria la dels avis;
al sol estrany no em mancaria Umbral;
l’enyorança esdevindria lleu.
Perquè la Rosa, dolça als ulls i als llavis,
em tornaria el cor, com un miracle,
la llum i l’aire d’aquest cel tan meu.

Joana Raspall

FONT: ACBL. El Butlletí. Informació Municipal i Ciutadana
(Sant Feliu de Llobregat). Dia 1 de maig de 1980
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ESCLATS DE ROSES
DE TOTS COLORS
Roses blanques, daurades i vermelles
enjoien els jardins del Llobregat,
i vols de papallones i d’abelles
les ronden encisats pel bell esclat.
Florits Rosers del Pla del Llobregat!
Vesseu abastament virtuts i aromes
que facin resplendir per valls i comes
nous horitzons de Pau i Germandat.
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I el blau del cel i el verd de l’esperança
que tant al roserista fan glatir,
siguin, un jorn, colors de l’aliança
que en els parcs i jardins han de florir.
Perquè l’excelsa Rosa Catalana
amb els colors de l’Arc de Sant Marí,
esdevindrà Regina sobirana
del lluminós i popular jardí.
Jaume Bosch
FONT: ACBL. Exposición Nacional de Rosas. 14/15/16 de mayo de 1976.
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EL POETA
DE LES ROSES
Martí Dot
Poeta enamorat de nostres roses
les exalça amb accent apassionat

‘Sant Feliu
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posant-les per damunt totes les coses
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per la seva fragància i majestat.

Martí Dot

A l’influx de la flor bella i flairosa
com el poeta havia anunciat
la Ciutat de les Roses lluminosa
s’ha transformat avui en Gran Ciutat.
I les roses que honoren ta memòria
cada any, al mes de Maig, amb nou esclat,
coronen triomfals, de llum i glòria,
l’escut de Sant Feliu de Llobregat
Jaume Bosch (maig de 1974)
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NO PUC OBLIDAR
Miro i sempre
a través de la finestra
roja de casa meva
-la dels meus pares.
I el verd de la pinassa
em convida abaltir
davant el roser,
i la rosa rosa
que bella sota la ventada
de la tarda grisa.
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Estic sol.
Em trobo només
amb els meus dits.
Agustí Vilar
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