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M'agradaria fer-me vell en un país

on is filtrés la llum, grisa i ffaga, en somrís,
i hi hagués prades amb ulls d'aigua i amb voreres
guarnides d'argos, d'oms i de pereres;

viure quiet, no mai assenyalat,

en una n¿ció de bones gents plegades,

com cor vora de cor, ciutat ran de ciutat,
i carrers i fanals avangant per les prades.
I cel i núvol, manyacs o cruels,
restarien captius en canals d'aigua trémula,
posats en creu o fent ventall o paral.lels.

M'agradana fer-me vell dins una
ciutat amb uns soldats no gaire de debó,
on tothom s'entendrís d'una vella pintura
o del nipónic cirerer qu¿n treu la floq
on I'infant i l'obrer no fessin mai tristesa,
on veiéssiu uns dintres de casa quilotats
de pipes i de música i d'hospitalitats,
amb flors ardents, magnífica so{presa,
fins en els dies més gebrats.

I tot sovint, vora un portál d'església,

hi hauria, acolorit, un mercat de renom,
amb botí de la mar, amb presents de la terra,
amb molt de tot per a tothom.
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de veure, Per amor de la malenconia

o ner desig de novetat dringant'

;":;;;;;*es amb un Parc on nien,ombres

i moltes cases noves amb jardinets davant'

3o Hom trobaria savis de moltes de maneres;

i cent Paraigües eminents

f*i"r, -"i,-¡adats- 
oficials rengleres

en la inauguració dels monuments'

i.* ¿" ,Jb.", al caire de llargues avingudes'

," frih"ori" les fagedes, les clapes dels estanys'
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f", t i'rt".t ta-¡oia, la solitud i els planys'

De molt, desert, de molt' dejú

¡" "i"ti"'"" 
els altres, una mica en cad'ú'

Peró ningú

*. ;;;; pld'i" témer en fent sa via'

FIom, per ztz^r)un vell iardí coneixeria'

i"" r't"""t de brollador ben clar' 
.

"mb 
p"i*o, d'o¡ que f1n m9.s alegria'.

De mi dirien nens amb molles a la má:

o, -É. el senYor de cada dia'
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COMENTARI

Carner reciclava naant la lettre'Mentre el noucendsme

tot iust es gestava' un bienni abans de la data de con-

creció del *oloi**t sancionada pels manuals (el

i^9-J; ..M'ug,"d"ia fer-me vell en un país"'" difonia'

"ír^ioordins 
E/ tlibre dek pletes'trrr^ de les primeres
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rs IJna ciutat on vagaria
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