
No puc oblidar

(...) Quan en miro 
els meus dits
les mans que he arrossegat
en aquesta vida,
els solcs que en fan patir:
no han escrit
cap història
que em pugui comprometre
amb mi mateix
per una cosa gran.
I seria bona cosa
no oblidar-me 
d’allò que m’ha donat alegria.

Però solitaris
volem con�ança fàcil
que per rompre l’angúnia
et necessites valent,
i torno a veure la pinassa
que fa abaltir,
mirar enllà,
un blau grisenc.
Una boira pujava
com el silenci
que envaeix la meva pell
turmentada en saber
si n’ets capaç de ser-ho. 

I se sent suaument
una remor de pluja.
El vent s’irrita
i, ballant, segueix la rosa...
  
Agustí Vilar i Martínez
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Esponerós redreçament 

La gran ciutat de les Roses
que alça el vol com les aloses,

trenca �tes i rescloses.

Ciutat de Sant Feliu, noble i ardida,
que trasbalses conreus i fruiterars
i els transformes amb gràvida embranzida
en grans Blocs d’Edi�cis Singulars!

El teu esforç damunt totes les coses
t’ha posat al nivell del nou progrés
com la Ciutat Pubilla de les Roses
que acapara millores i llorers.

Però, recorda el Geni de Rondalla
que en ton Verger, la Rosa ha entronitzat
com estendard d’un Poble que treballa
per a obtenir conhort i llibertat.

Desterra les follies i quimeres
que fan enterbolir la faç del món
i pensa que els rosers i les pomeres
són els joiells de glòria del teu front.

(...)

Jaume Bosch Ventura
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La Rosa
 
En la Mort

Aquells que m’estimeu, si em veieu morta,
no poseu roses sobre el meu taüt,
tant si els rosers llueixen la més forta
poncellada de Maig, com si perdut

sota del glaç el brot es desconhorta
veure’s presoner de tany eixut,
i una rosa d’hivern, només, se us porta
des del viver, per fer-me’n un tribut.

No les talleu per mi! Que llur bellesa
es doni al cel, al vent, a l’esguard tendre
de l’home bo i de l’infant que riu!

Jo m’enduré al pit, xop de tendresa, 
la ROSA palpitant que no es fa cendra,
collida al cor mateix de Sant Feliu!

Joana Raspall 

Font: ACBLL - Albà (Sant Feliu de Llobregat). 01/05/1957,  Pàgina 12
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Frèvoles
 
Frèvoles,

s’inclinen al pes

del goig que somien:

joventut de roser, avidesa, destí...!

- Què més,

  si jo estimo el roser?

Però quan alguna vegada

travesso la llinda del somni

d’aquí, llisquen nous esqueixos:

veritats savieses,

                

Llum d’ofrena...

Josep Faura

De l’audiovisual Anatomia de Roser de Magí Boronat
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Les roses de Sant Feliu
i el seu creador

Si a la bellesa sou un poc sensibles
i aneu a Sant Feliu de Llobregat,
veureu coses que semblen impossibles
i que allí, s’han tornat realitat. 

Allí, neixen amb sa inefable gràcia
per voluntat d’un geni creador,
les roses; –de les �ors l’aristocràcia–
amb nous perfums, i formes, i color.

Roges corol·les com sagnants ferides;
enceses les �ames vives; palpitants;
blancors immaculades; atrevides
miniatures de in�nits encants...

N’hi ha, que ostenten títol de noblesa,
–que per son mèrit tenen ben guanyat–
altres, que per ses gales i riquesa
mereixen tractament de Majestat; (...)

  
M. Dot  

Font: ACBLL - Diario de la Exposición de Rosas. Sant Feliu
de Llobregat. 11 y 12 de mayo de 1974
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Lletres i roses 

A Matilde Bertran, en el dia de l’estrena
de la seva obra “Postguerra”

Quantes roses aquesta primavera, 
els nostres ulls de nou han contemplat...!
Els seus colors, han trobat la manera
de fer més agradable la ciutat. 

Si la ciutat és bella per les roses
i el seu perfum volem conservar,
pensem que a més de �ors, hi ha les altres coses,
hi ha sentiments i arrels...Tot un passat. (...)

El teu discret jardí, crea poncelles 
quan les lletres hi deixen el seu bes,
dintre la ment, t’hi esclaten �ors novelles,
cada treball, és una rosa més,
cada escrit fet serà sempre una joia
per la cultura del nostre Sant Feliu! (...)

Hi ha roses que �oreixen d’amagat...
I són el gran orgull de la ciutat!

Ramona Pons
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A en Dot,
creador de roses
 
En el sojorn de la vida
la rosa fa el seu camí,
fresca tendre i presumida
es la gràcia del jardí.

Comença essent poncella
i en arribar el seu esclat
vol ser encara més bella
obrint-se de bat a bat.

Per això aquesta bella cosa
és símbol d’enarborats,
doncs és un sedant la rosa
per als cors atormentats.

(…)

Per les seves qualitats
que han fet vibrar tants cors
consta ja en tots els tractats
com la Reina de les �ors.

Demano en aquest moment
doncs és cosa que s’imposa
de Dot digui el monument:
NOU CREADOR DE LA ROSA.

Roderic Graells Oliva

Font: ACBLL - El Butlletí. Informació municipal i ciutadana
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Pregó de la Festa Major de Tardor

“Em sembla esperançador que el Pregó de la tradicional Festa 
de la Tardor de Sant Feliu del Llobregat se centri en la poesia i en 
la joventut, recordant un poeta d’aquesta vila de les roses, Martí 
Dot i Parellada, que dona el nom a un premi literari per a nois i 
noies. (...) I dic que és esperançador perquè en la crisi moral de 
l’anomenada civilització consumista, necessitem arrapar-nos als 
sentiments i a les emocions humanes més autèntiques (...). 

En el seu llibre «De les roses», Martí Dot hi té versos d’una 
bellesa inefable. L’ha trobada en les formes més senzilles i n’ha 
sabut traduir la grandiosa humanitat.

Quan la prosa més vulgar
envaeix totes les coses,
com és grat de contemplar
mitja dotzena de roses!

(…) I jo penso que mentre hi hagi poetes la humanitat superarà 
les adversitats car la poesia es alçarem de l’ànim i de la voluntat 
humanes. (...)”

  
Teresa Pàmies
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