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lliri de maig
Ara que l’abril declina
versejo el lliri de maig,
herba de les flors menudes
i d’amples fulles llampants.

Medecina és i metzina,
floreix al mes de les flors:
en verdositat madura,
campanetes de blancor.  

Al bosc o a la frescor humida
dels ombradius pirinencs,
fins als dos mil metres puja
l’olor amiga del muguet.

24.04.09

LLIRI DE MAIG
(Convallaria majalis)

59 abril florit
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panical blau
Panical de la muntanya,
panical del prat suau,
panical tot ple de punxes,
panical tenyit de blau.

Panical, flor de rondalla
d’aquell rei que té un fort mal
i per curar-li la cama
cerquen flor de panical.

Panical, flor virtuosa,
rara flor del panical,
guareix-nos, ai!, d’enyorança
quan l’amor fa estar malalt.

25.04.09

PANICAL BLAU
(Eryngium bourgatii)
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bignònia
1
Arrapada a la paret,                
l’ungla de gat, sempre verda,
ara de groc es vesteix
celebrant la primavera.

2
Quan ve Sant Jordi,
al verd parc Güell        
garlandes grogues
als capitells.            

Sant Jordi del 2011

BIGNÒNIA
(Doxantha unguis-cati)

107 pomells, garlandes, rams
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lliri groc
A l’Aiguamoll de la Bòbila
ets ufanós, lliri groc,
mentre el balquer baladreja
sense escoltar el rossinyol,

el cabusset, tranquil, cova,
la fotja s’ha capbussat
i dos collverds es passegen
entre el saüc i el pollanc.

Verd i groc, amant de l’aigua,   
floreixes quan ve el temps bo:
elegant mata geganta,
clap de llum a l’entrefosc.

Els cavalls a tu no et toquen
però arranen el canyís
amb les dents ben esmolades,
i molt més et fan lluir.

A l’Aiguamoll de la Bòbila
em fascines, lliri groc,
quan el rossinyol triomfa,
i el balquer, ronc, se’n va a jóc.

08.05.11

LLIRI GROC
(Iris pseudacorus)

117 pomells, garlandes, rams
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panical blau
Lletra i música: Celdoni Fonoll (lletra a la pàgina 67)
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175 annex

lliri groc 
Iris pseudacorus 

Garitjol groc, ginjol groc, gínjol 
groc, coltell groc, espadella

El gran lliri groc (Iris pseudacoros) floreix de l’abril al juny i sovint fa extenses poblacions. 
Aquesta espècie, molt estesa per tot Europa, apareix sempre a les comunitats helofítiques, 
és a dir, als aiguamolls, i en general en ambients aigualosos i lacustres. El trobem per tot 
el nostre territori, però no arriba a ultrapassar, en altitud, l’estatge montà, on ja és força 
rar. És un dels principals elements de refugi i nidificació de molts ocells aquàtics, i les seves 
grosses càpsules els són una bona font d’aliment.

Ramon M. Masalles, Jordi Carreras, Antoni Farràs, Josep M. Ninot, i altres,
Història natural dels Països Catalans, 6: Plantes superiors

Mirau los lliris com creixen
 a vora del riu:
ells no filen pas la roba
 del seu vestit,
ells no cullen pas ses perles
 ni son or fi,
i ni Salomó en la glòria
 va tan bonic.

Jacint Verdaguer, Roser de tot l’any

Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels.
Fem el mateix camí sota els mateixos cels.

No podem acostar les nostres vides calmes:
entre els dos hi ha una terra de xiprers i de palmes.

En els meandres, grocs de lliris, verds de pau,
sento, com si em seguís, el teu batec suau

2 Abril florit.indd 1752 Abril florit.indd   175 14/2/12 17:33:5214/2/12   17:33:52



176 annex

i escolto la teva aigua, tremolosa i amiga,
de la font a la mar —la nostra pàtria antiga—.

Màrius Torres, “14. Cançó a Mahalta”, Poesies. Llibre segon

L’aire del teu silenci passa en mi
com en el prat un vent d’ales d’àngel o lliris.

 Estrella del matí
fes-me oblidar que em moro de que em miris.
Sóc la gota de rou que t’estimava ahir.

Màrius Torres, “121. Cançó a Mahalta”, Poesies. Llibre quart

Trobareu la partitura d’aquesta cançó a la pàg. 132. Ha estat reeditada al disc doble Cel-
doni Fonoll: Antologia 1974-1998. Sabadell: PICAP, 2008.

Vaig versificar el lliri groc després del recital d’inauguració del recorregut ornitoliterari 
de l’Aiguamoll de la Bòbila de Santpedor, que vam fer el dia 7 de maig de 2011 la Lloll, 
l’Isaac Fonoll i jo mateix. Al recorregut hi ha vint poemes meus d’ocells molt ben im-
presos en unes plaques amb el dibuix de cada ocell i col·locades al capdamunt d’unes 
pilones de fusta. Arran d’això vaig escriure aquests altres versos que vaig llegir a la inau-
guració:

VERSETS EN LA INAUGURACIÓ
DEL RECORREGUT ORNITOLITERARI 
DE L’AIGUAMOLL DE LA BÒBILA

A l’Aiguamoll de la Bòbila
hi veureu versos i ocells
impresos en unes plaques
i en podreu sentir els cants bells.

De Santpedor i la contrada,
el sensible visitant
podrà gaudir la natura
i llegir tot passejant.

La Serreta, bona escola,
i algun pare generós,
d’aquesta bonica idea
són els genials autors.
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177 annex

Jo que només sóc versaire
enamorat dels pardals,
de la natura i la Terra,
els en donc gràcies cordials.

—Felicitats, la Serreta,
i els qui heu muntat tot això
a l’Aiguamoll de la Bòbila!,
i per molts anys, Santpedor!

Els versos del lliri groc són dedicats l’escola La Serreta, de Santpedor, i als qui tenen cura 
de l’Aiguamoll de la Bòbila. També als santpedorencs Bernat Ferrer Felip, coneixedor i 
enamorat dels ocells de l’Aiguamoll, i Josep Guardiola, “el poeta del futbol”.

calcidablanca
Galactites tomentosa

card blanc, card calapater, card tromper, 
card de xeremia, cardet bord

“Qui sembra cards, cull espines.”

La relació completa de cards espontanis seria massa llarga [...] però esmentarem encara la 
calcida blanca (Galactites tomentosa), de fulles tacades de blanc i flors rosades [...]

Ramon M. Masalles, Jordi Carreras, Antoni Farràs, Josep M. Ninot, i altres,
Història natural dels Països Catalans, 6: Plantes superiors
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