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Bestioles 
Per gexitilesa de Tlnstitut d'Estudis 
Catalans, hereu deis papers no 
publicáis de Mercé Rodoreda, i 
grácies ais bons oficis del profes-
sor Joaquim Molas podem oferir 
la primicia d'aquests poemes, que 
pertanyen a un bestiari inédit de 
Tescriptora. 

Cuc 

Capcinejo dins la térra, 
de cautxú i vernissat 
camino tot fent forat 
i un cop de cavec m'esguerra. 

Em daleixo per la pluja 
que per\etra sense esment 
terrossos com de ciment. 
Toe remuU vers l'aire puja 

mon eos roig que s'adelita 
i que sáviament medita 
per les randas de l'arrel 

si l'estrella és una fulla 
de flor morta que s'esfulla 
per riieura negra del cel. 

Mercé Rodoreda 

Rossinyol 

Mai no he sencit la ressaca, 
plany de l'onada del mar; 
i les ílors menyspreo, car 
vull la nit que tot ho enlla^a. 

Lleig i sol cerco la branca 
prima, prima, al bardissar, 
i arrenco, brusc, a cantar, 
si l'esglai el bec no em tanca. 

Rei de la negra congesta, 
prop de l'aigua que no resta, 
sóc tot jo pena punyent. 

Quan un fil de Uum riela 
el cristall del coll s'entela 
i amb la nit mor mon lament. 
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Cuca de Uum Escarabat Granota 

Carregueu-me bé la pila 
que he de fer molta claror, 
asseguda en branquilló 
que és cosa que molt s'estila. 

Ja ve la fosca i, tot d'una, 
encenc el meu fanal verd, 
instal-lada prop d'un gerd 
per engelosir la lluna. 

Sóc un estel de la térra; 
Si má incivil em desterra 
i em reclou dintre d'un got 

m'apagaré de seguida, 
i que la má entossudida 
em torni a encendre si pot. 

Estic cansat de trescar 
empenyenr sempre la bola 
si m'atura l'escarola, 
glapeix, quan em veu, el ca. 

Si el camí ve de baixada 
s'escapoleix el bocí. 
Pero si munta el camí 
la bola esdevé pesada. 

Fill de femta ja podrida, 
meno escarrassada vida 
a través d'aquesta valí. 

I algún día, cosa trista, 
quan ja hauré perdut la vista, 
em trepitjara un cavall. 

Vaig adormir-me cap gros 
i m'he despertat granota; 
castigo sense repos 
l'aigua dura amb Uarga pota. 

De l'herba faig el meu ja^ 
si massa llot m'engavanya 
i ric, quan dalt d'una canya 
dorm la lluna sense ras. 

Dolga, dolga. Aigua delga 
treballada a cops de colze 
des del meu primer matí! 

Quan el cel és porcel-lana 
... m'encomana 
ganes de raucar i morir. 

Papallona 

CoUí dos petáis de rosa 
un ángel, i els va bufar; 
un altre, com qui no gosa, 
amb l'arc iris els pinta. 

Voló damunt la flor morta, 
jo, flor viva i vacil-tant; 
i si vuU, de tant en tant, 
fulla sóc, en branca forta. 

Ocell vürag, de vegades, 
medita vils emboscades 
pressós de bec i amatent: 

Pero inconscient i atordida 
li defujo ¡'embestida 
i no pas expressament. 

Formiga 

Es petit el gra de blat 
i molts fan créixer la pila. 
-Jo sóc la que mes vigila 
que tot escigui endregat. 

La pallofa de moresc 
rossa és i nutritiva. 
No coUiu, la comitiva, 
térbola bola de vesc. • 

Portem dol i anem per feina; 
amb le.s mans, sense cap eina, 
treballem en grups de mil. 

I quan l'estiu s'enderroca 
entre l'arrel i la soca 
resistim fins a l'abril. 

Colom 

Passejo per la cornisa 
clos de bec i amb pit rodó: 
he sortit del covador 
rumbejant ma ploma Uisa. 

Es meva la dolga brisa 
i sóc fill de primer ou; 
quan el cel és fose i plou 
de fer niu mon ala frisa. 

Conec la fi que m'espera 
i el viure no em desaltera 
saber-me carn de poc os. 

Prop de pintada Uagosta 
i de pésols una ambosta 
regnaré entre grans d'arrós. 
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Rata 

Si mai topes un formatge 
no el deixis, sino malmés: 
seria un error palés 
deixar-lo viu en prestacge. 

(Deia el pare: «és cosa trisca; 
llet en quall no té repos 
si no se'ns fica en el eos», 
- i deien que era un sofista.) 

Uaranya al musso! 

Vise de bestioles vives 
i em pensó que no és pecat. 
Si US sembla que us he envescat, 
m'eixugaré les genives. 

Mireu quina cosa fina 
amb mon fil he fabricat! 
Si US hi heu entortoüigat, 
no en culpeu la teranyina. 

Tota d'or al sol de Talba 
hi deixa reflexos malva 
la posta, i la lluna, argent. 

Calmeu, senyor, vostra ira, 
rexcacic uU se us regira 
i aixó és contraproduent. 

Vaca trísta 

Quina nit de mala jeia! 
La porta batia: «pom!» 
i un mosquic en el meu Uom 
bevia ma sang i reia. 

Ara em sentó condolida, 
l'uU no he tancat un moment. 
A fora brunzia el vent 
i em cridava, «malparida». 

Qué he fet jo, vaca d'estable 
clapada de ros, afable, 
que tracto tothom com cal? 

La llet se m'ha aigualit tota 
i amb son pes blanc que m'esgota 
sois tinc ganes de fer mal. 

Cadell 

Fins avui no sé qué és viure: 
jugava amb cintes Iluents 
sense gaires miraments, 
com el papalló era Uiure. 

Tot era llum i alegría. 
La corina he mossegat 
i un castanyot ben clavat 
m'ha omplerf de melangia. 

Un núvol la claror vela 
i la mosca que s'encela 
mes que excitar-me em fa por. 

Quan hauré fet la crescuda 
practicaré vida ruda 
i mossegaré amb braó. 

El mussol a l'aranya 

Em friso per estar sol! 
Si espereu mosquit o mosca 
desfeu-vos d'aquesta tosca 
cuirassa de pél revolt. 

Viatgeu quan surtí el sol! 
Entre els brucs feu teranyina 
i atraieu bestia mesquína 
amb un mes fi borrissol. 

Aparteu'vos, missenyora! 
Tant de fil í vesc m'acora. 
He estat i seré mussol 

gelós de ma branca torta 
í voldría veure-us morta, 
negada en el bassiol! 

La rata 

Per encerar aquest formatge 
no em posaré tovalló. 
Al bell mig del seu saló 
els amos beuen garnatxa. 

I quina cosa exquisida 
l'engruna del roquefort. 
N o em pensó pas fer cap tort 
si me'l menjo de seguida. 

Quina cursa, quina cursa 
ai la vida com s'escur^a 
quan tens al darrera un gat. 

Bell rebost fóra ma vida. 
Comento amb massa embranzida 
i aquest fonnatge és salat. 

Gat 

Tinc la cua molt senyora 
i el pél m'ondula nevat, 
pero em veden el terrat 
perqué, diuen, «és d'Angora». 

Faig vida d'anacoreta, 
i el llug, me'l donen buUit. 
Hec amb la pota el mosquit 
i embullo el fil i la beta. 

Ja m'agrada aquesta vida 
una mica esmorteída 
i queixar'Se és de mal gust. 

Pero a vegades voldries 
fer-te amb gats sense manies 
que et donessin un disgust. 
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