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L'esport a la biblioteca

L'esport
. . també. pot
znspzrar poesza
I

Ramon Balius i Juli

I

Vaig conèixer la Cançó de Patinar escol-

l'obra Cançons de la lluna al barret, la

tant un concert del CorVivaldi (Petits can-

qual, editada l'any 1978, va ser reeditada

tors

de Catalunya). La meva neta Carlo- .

quel Desclot ha col, laborat en revistes
com Serra

aquesta última va descobrir el món de la li-

de Miquel Desclot. Sota aquest àlias

teratura infantil i juvenil en el qual es va en-

s'amaga el nom de Miquel Muñoz i Creus,

El blanc i el
negre (1971), No riu el riu (1983) i Set
que no dormen a la palla (1986) entre
d'altres, i traduccions com Moll Flanders

l'any 1952. S'inicià en poesia en la revista
Tarot de quinze i guanyà el Premi Amadeu

Ira és trista passió.
Viatge perillós i a/·/ucinant a través de mil tres cents-vint-iset versos infestats de paraules i de lladres de camí ral (1974) i Juvena/ia

apunts

d'Or, Faig i Cavall fort. En

proporcionar el poema i el nom del seu
autor, l'escriptor conegut pel pseudònim

nascut a Barcelona en el barri "des Clot",

106

el 1981, i reeditada i ampliada el 1986. Mi-

ta, component de l'esmentat cor, em va

dinsar amb llibres propis com

Oller l'any 1971 , amb

de Daniel de Foe (1982). Amb el volum

Ha publicat també

Auques i

(1983). La Cançó de Patinar es troba en

1993.
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espantalls (1987) va guanyar el
Premi d'Humor i Sàtira Pere Quart i darrerament amb el Llibre de Durham
(1992) el Premi Crítica Serra d'Or

CANÇÓ DE PATINAR

CANCIÓN DE PATINAR

Aquest matí de mes de març,
a la cua de l'alba,
jo patinava sobre et glaç
de l'estany de Meranges.

Esta mañana de mes de marzo,
al finalizar el alba,
yo patinaba sobre el hielo
del estanque de Meranges.

Volava com un deu del gel
i feria ta gebre
amb el punyal de cada peu
a la dansa guerrera.

Volaba como un dios del hielo
y hería la escarcha
con el puñal de cada Pie
en la danza guerrera.

Però de cop se m 'ha badat
la clofolla de l'aigua
i m 'han caigut al fons del llac
les puPil'les gelades.

Pera de golpe se ha resquebrajado
la cascara del agua
y han caído al fondo dellago
mis pupilas heladas.

Ha estat llavors que he descobert
que només patinava,
amb mitja lluna a cada peu,
pel teu cos de primala ( *).

Ha sida entonces que he descubierto
que solamente patinaba,
con media ¡una en cada pie,
por tu cuerpo de primala (*).

(*) Animal oví, boví o cabrum d'entre un i tres anys de

(*) A.plícase a la res ovejuna o cabría que tiene mas de un

vida, (Diccionari de la Llengua Catalana. IEC)

año

y no llega a dos. (Diccionario de la Lengua Española.

RAE,)

MiSluel Desclot
Cançons de

la lluna al barret
Jo sóc un arbre
orrelat en un clot
que gronxo nenes
oloroses de bosc
I dono fruita
a les noies del volt.

Els llibres de l'Escorpí
Poesia
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apunts
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