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Un Nou Any. JGV.
Un nou any, un nou camí el mes de juny farà tres anys que ens vàrem trobar a la llar dels avis de la Sagrada  
Família i iniciàrem un periple, una navegació dins la mar de la poesia. Des del número 1 dels fulls al llarg de 
la nostra ruta el  grup ha anar creixent  i  canviant;   la  selecció natural  ha fet  el  seu efecte,  “no tots els 
caminants cerquen el mateix destí,  ni tots el camins són bons per a tothom” som els que som avui, i demà, 
ja veurem...l'important de qualsevol grup és seguir, deixar rastre i fer història .Tres anys és poc però crec que  
és important,  tal com està el país,  mantenir aquesta continuïtat,al  darrera nostre amb aquests temps hem 
publicat  23 Fulls en els que hem recollit els nostres versos i les nostres dèries. Versos més bons o més 
dolents,  segons la visió literària del entesos però... en ells es recullen els nostres pensaments, intimitats,  
ideologies,sensibilitats, records i visions de la vida, i això crec que és bo,doncs expressen valors humans i en  
l'època en que els valors estan de baixa,considero que encara que la nostra aportació sigui petita o feble,  
esdevé, segons la teoria de la noosfera (1) de Pierre Theilhard,  de  Chardín una posta en comú per a tota la  
humanitat.
En el número 1  de fulls dèiem; “La idea d'aquest Fulls és conèixer l'obrà de diversos poetes en  tant en   la 
llengua catalana,  com en la castellana. A l'ensems   comunicar-nos  entre nosaltres l'obra pròpia,  que fem i  
que fruïm.
Aquests fulls han de servir per coneixe'ns entre nosaltres, per saber el tipus de cant poètic en el que ens  
expressem, doncs cadascú en l'elaboració del poema parteix d'una cultura pròpia, cada poema que fem no és  
res més  que una expressió  de sentiment, de rebuig  o de goig d'uns instants viscuts.
Són els nostres versos sentiments a l'aire,que voldríem recollir com a record de les nostres trobades.”
En els  primers  números  reproduirem uns poemes de la  Grècia Antiga,  uns altres,  de Carles  Faixes  de 
Climent i de Rosalia de Castro. 
En ells crec que hi rau l'essència del poema: amor, desig, i gràcia.
                                               
                                                Vine Musa Cali·líope, filla de Zeus
                                                inicia els versos dignes d'amor,posa desig
                                                en l'himne i gràcia en la dansa.

En el de Carles Faixes de Climent, voldria ressalta en un fragment les imatges 
S'enfilaven als cims disfressant-se amb les ombres
o davallaven  a les frondes de la vall,
o vers la mar,a abeurar les escombres
que destraven a guisa de cavall                                                                   De la Rosalia el sentiment...
                                                                                                                      Si Cantan ,és ti que cantas;
                                                                                                                      si choran, es ti choras,
                                                                                                                      y és moormurio de rio 
                                                                                                                       y és a noite y és aurora

(1)La  Noosfera,  cuya etimología literalmente vendría a significar la “esfera de la mente” (más específicamente,  la 
capacitación mental de la Tierra), en certa manera  anuncia la globalització actual o el pensament global, en el que 
s'esdevenen les diverses ideologies dels humans, i l'inici d'un nou concepte dins el pas, de la humanització.
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Juan Fernández Espín 
R osa
Tu nombre lo dice todo
Nos cautiva tu perfume
Tu silueta es muy bonita
De ello bien que presumes

Habiéndolas de muchas clases
De tamaño y figura garbosa
Tu nombre es tan delicado
Tu perfume otra cosa

Oh apreciada flor
De nombre llamada rosa
Te luces en los mejores lugares
Tu presencia es glamurosa

No hay quién te compare
Ni esté por encima de ti
Ocupas los mejores lugares
Donde haya más postín

Tu eres imprescindible
Llena estás de glamur
Destacas donde te ponen
Así de bella eres tú

Y por ser tú como eres
Bella bonita y hermosa
Tú me tienes cautivado
Porque eres la más preciosa.
                                                       Octubre 2011.
Otoño
Otoño es la época
para mí muy agradable
al salir a la montaña
y pasear por las calles
Al ser época de bolets

para mí gran ilusión
el salir a la montaña
y encontrar els  robellóns

Yo no soy boletaire
pero algo sí entiendo
al conocer varias clases 
disfruto yo al recogerlos

Por ello me divierte y disfruto
recorrer yo las montañas 
donde afloran  los bolets
y al cesto recolectarlas

También en el otoño 
es tiempo más ideal
para obras de teatro
y de poesías  recital.

Al empezar noviembre
día para recordar
a nuestros seres queridos 
que con nosotros no están 

Este otoño hemos tenido 
elecciones generales
con gran ilusión los ganadores 
y decepción  los perdedores.

Y casi sin percatarnos 
se acerca la navidad
para jolgorio y disfrute
 tiempo de fraternidad.
Reuniones familiares
y comidas sin cesar
deseándole al año entrante 
que toda la familia junta 
Lo podamos celebrar.                     Noviembre 2011

Bárbara González López.
La navidad (2011)

Ya está aquí la “Navidad”
cada año la alegría
se pierde mucho más,
son tiempos difíciles
en las calles se respira:
preocupación , incertidumbre
y mucha inseguridad.

Si el televisor ponemos
los anuncios nos invaden
con infinidad de objetos

para que el dinero gastemos
en cosas materiales,
que posiblemente nunca
utilizaremos.

Si las noticias vemos
sólo hablan de: tragedias,
crisis y corrupción;
alertándonos de tal manera
que las ganas nos quitan
de tener tanta información.

Quisiera hacer más alegre
esta poesía pero hay que
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ser realista y como está 
“El País”
las Navidades, no se presentan
muy halagüeñas.

Pero hay un refrán antiguo
que dice: al mal tiempo, buena  cara.
Olvidémonos por unos días
de esta crisis que a todas horas:

“nos avasalla”.
Disfrutemos las Navidades
como hemos hecho año
tras año.

No hacen falta grandezas
lo importante es estar:
toda la familia reunida.
                                           13 de noviembre de 2011

Leonor Font                        La Señorita 
La Señora Mari-huana trabaja sin chistar.
No es de fiar la señora Mari-huana,
ella hace su trabajo ,que es dar sueño,
nerviosismo y malestar.
Unos ojos vidriosos y la memoria anular.
Poco a poco va ganando y hace un ser sin voluntad.
El niñato que va y dice: Ah!, yo controlo!
Qué ingenuo que no ve ni mas allá.
Quien te controla es tu hierba , una cosa,
que como  piltrafa te dejará.
Te va dejando como un niño de pañales ,
y si puede  mucho más,
Y  Mari-huana que te dice:
Ah!yo no he sido,qué pasó?
Señorita Mari-huana,usted mata poco
a poco,sí señor,anulando al listillo,
que no sabe ya parar.
Y puede ser,que joven aún la diñará
y a criar malvas se irá,
por haber perdido el norte,
que ya jamás encontrará..
                                         Premià 2011

3

A més de les trobades mensuals enguany  hem fet el recital al Centre Cívic i, darrerament,en motiu 
de les festes nadalenques, la Lola Busquets dins el seu programa de Radio Premià de Mar ens ha 
convidat a recitar els nostres versos. Cal agrair les diverses persones que ens han acompanyat i com  
a record de Recital recollim la fotografia del grup:    



                                        

Joan Gómez Vinardell
Com que el poema de Nadal l'heu rebut tots en  
forma de postal, he escollit alguns versos antics  
substitutius
Boira
El record i la boira
caminen junts.
Amb els anys i les generacions,
esdevénen núvols,
que el vent arrossega...
La fulla cau i l'ocell vola,
fa sol i el vent no “mola”,
soroll de cotxes...
i un avió vola.
De política no en parlem,
dons això, fa mal de cor
Eleccions vana quimera, 
les urnes en cremallera,
els burros volaran, 
i els restaurants de primera... s'ompliran
                                                          Premià 1984.
Estació de Llança
Estació solitària, plena de silenci.

Campana llunyana, -espero el destí-
Vent fresc, la tardor ho comporta
sol esllanguit, sens calor ni força.
La gent arriba, l’hora s’acosta 
vindrà un carril de ferro, per fer camí?
Destins diversos, camins oberts 
cada persona, cerca un anhel, 
cerca fugida, una partida o una arribada?
Cerquen la vida; amors i plors.
Estació d’espera, qui sap de què?
La vida passa, és tren lleuger.
Arriba a l’hora, porta retràs…?
Esdevé incògnita, el destí ho sap.
                                                 1 de gener  2000
Paraules.
Cauen les paraules, que no diuen res,
orelles closes, camins incerts,
musica morta, de sons perduts,
Cançó somorta, dins un cant mut.
Volen les paraules… son mots perduts,
som sorts d’oïda, a vells insults.
Tanquem la casa, parlem de “nos”
de nostra família, de nostres amors,
Cal trobar paraules que tinguin…“valors” 
                                                   Premià 5-febrer.2000

Pierre Devère.

Lliçó d'astronomia tradicional en la nit de Nadal.
                                Que donaven avis i àvies  als nens i a la joventut
                                 quan, caminant des de les masies.

                                                               anaven  tots junts  a la missa del gall.         
                                                                                         ( Inspirat del Costumari català)

La Tropa caminava alegre,
Recuperant al llarg del camí
Camperols  de les masies  dispersades.
Els bastons dels avis  no picaven a terra com de costum;
Més aviat apuntaven al cel.
“Amics meus, començà un d'ells,xerraire de mena,
Tenim, aquests any, una  nit com cal.
Mireu quin camp  cosit d'estels! Tots han sortit:
Els que porten el destí de l'Univers,
També el nostre estel personal 
Que ens acompanya, fidel  i vigilant,
des del  nostre naixement fins el traspàs.

                             Bé diu la parèmia: la nit de Nadal, la més estelada de l'any,
                             La nit de Nadal, la festa dels estels
                              i la festa major del cel.

El dimoni , maleït destructor, no ha pogut instal·lar els seus núvols
Podrà aparèixer l'estel de Nadal,
El que va sortir per el naixement  del nen Jesús
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i que torna a cada aniversari,
Aquests estel ens protegeix de tot  cataclisme fins el cap d'any
i assegura que el món arribarà a l'any nou.

A més a més sortirà  l'estel  Catari, també dit “de gener”
el que crida l'any nou.
Si no pogués aparèixer,l'any vinent no començaria,
i el món s'acabaria.
Però, amb  l'ajuda d'un cel  tan  generós, no hi ha res  a témer
I cada avi,cada àvia éxplicava quan  i on  el seu pare o la seva mare,
 -que al cel siguin- havia vist l'estel Catari, un al nord,l'altre al sud...
 és que no sortia mai al mateix lloc.
Era  més fàcil  parlar dels estels més familiars,com més propers:
l'Ossa major, la Via Làctia...Cada regió tenia la seva versió...

No hi ha temps per explicar-ho ara...
si llegiu  el Costumari català, a la nit  del 24 de desembre,
podreu descobrir el  que es  deia de l'Ossa Major(el famós carro)
A d'Empordà, a la Maresma o en d'altres llocs,
tot  el que es deia  de la Via Làctia, o camí  de Sant Jaume de Galícia,
però també del rei Jaume el Conqueridor.
En fi, hi trobareu la nostra història, que a part del que ens diuen els historiadors,
no s'entendria bé o perdria  la seva rellevància si no es consideres l'acció
dels estels.

                       Bon Nadal i bon Cap d'any a tothom !   
                                                                           Esperant que s'hi arribi...

                                                                                                                                               desembre de 2011

Carme  Ribas
Desembre. 
El Desembre ha arribat, és potser, el més esperat de l'any

Sovint el cel plora amb llàgrimes blanques per tal de regalant-se paisatges nevats. Els llacs es 
converteixen en miralls, on la natura, presumida, s’emmiralla. 

Els arbres, ens mostren la seva nuesa, i molts animals reposen al cau.

Fa fred a fora, però la calor s’instal·la a les nostres llars.

Desembre té trenta-un dies, un d’ells és el més curt de l’any, la Puríssima, Sant Esteve i, 
naturalment, el Nadal.

És un mes d’il·lusions, somriures i rialles, tant pels menuts com pels més grans.

Ens porta celebracions quasi màgiques. El caga Tió, el pessebre, l’arbre i també ens visita Santa 
Claus. 

Regals, torrons i nadales, vespres llargs, que propicien les trobades familiars,  fins i tot sembla que 
aquests dies, tots en tornem més humans

Però també ens porta angoixes, desenganys i notem més les absències, que en aquests dies 
esdevénen més importants.

Ens acomiadarem del desembre, la vigília que ens arribi un nou any.

Dies, setmanes i mesos el temps s'anirà desgranant fins que, sense adonar-nos, torni a arribar el 
Nadal.                                                                                                                Novembre 2011
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M.Roser Llopart i Trias

Nadalenques
 Si tens l’ànima  angoixada

al apropar-se l’hivern

i les festes Nadalenques

et causen tan sofriment.

Aixeca el cap de la terra

i mira cap dalt del cel

veuràs el sol com camina

de llevant fins a ponent.

Tot el que un dia es tristesa

l’endemà s’alça somrient

doncs les festes Nadalenques

son per viure-les contents.

L’infant nat en un pessebre

hi es, perquè neixi al teu cor

l’amor amb dolça tendresa

i es fongui tota la tristor.

¡ Visca Nadal i el pessebre !

i visca el Petit Nadó !

que ens porta en aquests dies

Pau, Alegria i Amor. 

                    Desembre 2011

Montserrat Ollé Codina
Temps  de hivern
Ja s’ha acosta el solstici d’hivern

el fred i la pluja comença a sentir-se

i els boscos son bonics de contemplar-los

amb les diferents tonalitats de colors tant variats.

Aquesta època de l'any es misteriosa

amb dies de vent, humitat, sol i boira

les cases tenen el caliu de l’hivern

les llars de foc enceses, fa goig de mirar-les.

Els dies son més curts i el fred es fa notar 

convida a llegir un llibre o escoltar música

parlar amb els amics o compartir un bon àpat

es un temps per retrobar els altres i a un mateix.

En aquest temps hi han festes molt senyalades

Sant Esteve, Nadal, Cap d’Any, Any Nou i Reis

són dies per viure amb família i amics o 
companys

i convida a tenir pau, tranquil·litat i bon humor.

Jo crec que cada dia pot ser Nadal

si estàs bé amb tu i amb altres éssers

per això cal estar molt conscient en el present

i ser feliç i gaudir de cada moment que passa.

                             Desembre 2011
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Recull de fonts locals per a la història de la  
poesia .
 

Indret de 
Sant Mateu  pasturant les seves cabres

Jerónimo Martín Atero  Alcalá de la Real Jaén 
1906. Premià de Mar...
En Jerónimo era el pastor que vivia a Can Bernado,  
prop de Sant Mateu el recordem en les nostres  
excursions a la serralada i també a Premià de Mar  
a la casa on vivia del Carrer de Prat de la Riba. El  
recordem, amb la seva somera i els pots de llet que  
portava a vendre a Premià .Ens deia: la llet es ven  
al  detall a Premià i la que sobra s'envia a  
Barcelona .A la primavera hi ha molta llet i s'en  
treuen de 80 a 100 litres diaris .En Jerónimo va  
arribar a Premià a l'any 1929 i es va casar l'any  
1930. 
Els seus versos esdevénen pensaments filosòfics, jo  
crec que enllacen amb el món romà i també  amb el  
romanticisme:

Ayer no estudió poesía 
pues se perdieron mis cabras
y tan sólo yo tenía,
Señor, mi boca amarga 
y al sudar pues, me caía 
a chorros por las  barbas,.
Mi “sentío” me decía:
Déjate tú estar las cabras 
y estúdiate las poesías
ya sabes que son muy largas
y se pierden cada día. 
                                  1960.                                     

Me has herido el corazón
al decir que no te quiero aunque te sobre la 
razón 
pero yo culpa no tengo
de la mala situación 

que “tos “ estamos viviendo.
Yo solo soy el patrón
vosotros los marineros
yo no abandono el timón 
si primero no me muero
y herido  mi corazón
por decir  que no te quiero.

            .............
Sobre todo en la Gran Vía
sobre todo en el verano
verás las niñas y niños
allí bebiendo y fumando,
esta vida es una viña
para tó  el que esta forrado
y el que no siempre rondina 
por que no tiene ni un xavo.

            ...............
El barco va muy cargado
y vamos a naufragar
y aquí ninguno se salva
porque es en alta mar.

          ..................
Yo soy torpe pero raro
me gusta comer bien
y verme bien trajeado
y pasear con mi mujer.
Si vemos un reservado
y llevamos de papel 
allí ponernos mirados 
de turrones y moscatel.

         ..............
La perruna y la garbana
son hijos de la misma madre
perruna por la mañana
y garbana por la tarde.

             ...............
Me dirijo a todo el pueblo
señores en general,
y yo me encuentro el primero
!no queremos trabajar!
Todos nos vamos de trueno,
señores al Bellamar,
y los que menos podemos.
Nos vamos a la Amistad,
y murcianos y gallegos
Can Castells y  Can Cullá,  (Cuyas)
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y si así siguen los truenos
no podemos ni comprar,
no por falta de dinero,
que de dinero sobrará,
que esta sellando  el gobierno
cada día sin parar,
de aquellos de los tres ceros,
que son los que alargan más,
pero burgueses  y obreros
no queremos trabajar,
y jo me cuento el primero.
            ....................
Tengo más que los que tienen 
porque yo tengo mas tiempo
de disfrutar mis bienes
y distraer  mis pensamientos.

            ---------------
Quien quiera tener amigos,
que ponga un campo de higueras
en el tiempo de los higos 
todos los amigos que quiera.
  ............................

Tengo ocho con un cero,

cuando ya ocho tenia, 
yo ya hacia de porquero,
y con los dueños comía
y ganaba algún dinero.
....................................

ni soy payés,ni soy na
no tengo ni bicicleta,
pero tengo mucha edad
y me he llegado a dar cuenta 
que nos sobra la maldad
y nos falta inteligencia,
señores, a la humanidad.
..............................
que me entierren en el suelo.
 y que no me pongan flores,
ni me lloren en el duelo,
que eso es cosita de pobres.
Que compren queso manchego
y unos cuantos jamones
y con vino aquel del bueno,
inviten  a los señores 
los que vengan  a mi entierro.

Carrer Prat de la Riba  de Premià de Mar
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