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P R O L E C

M’ompli de goig i d’alegria prologar esta ofrena poetica a la Patrona de
Valencia, un teixit fet en filigrana d’amor, de plany, de suplica i d’esperança
per un grapat de poetes de la llengua valenciana que no han dubtat en
donar resposta, en els seus treballs, a la crida feta per la Societat que
m’honre en presidir.

Una salutacio de cor per a tots els que han volgut participar en esta edi-
cio, en esta nova Corona Poetica dedicada a la nostra Patrona, la Mare de
Deu dels Desamparats. A tots la meua felicitacio i els meus millors desijos.

En el cor del regne de la Valencia creyent, està l’image de la seua Patro-
na, que en el seu gran mant ple d’amor nos ampara a tots els fills que dia
darrere de dia nos aclamem ad Ella, implorant el seu perdo per les nostres
faltes, i tambe la seua proteccio per a que nos ajude a ser millors en el nos-
tre quefer diari.

Des d’esta ta casa, Mare, Lo Rat Penat, com ya feu aquell 23 d’abril de
1885 quan rebe en goig i alegria la noticia del Teu Patronage, conseguit gra-
cies a l’iniciativa d’esta Entitat cultural i del diari “Las Provincias”, h u i
mes que mai, solicitem Mare la teua proteccio i el teu ampar per a la nostra
Patria Valenciana, i per a que nos ajudes a ser verdaders transmissors als
nostres fills de la nostra cultura i de la nostra dolça i estimada llengua
valenciana i poder d’esta manera ser agraits en el llegat que reberem dels
nostres antepassats.

Mare nostra, en esta Corona poetica recordem en emocio aquell mati del
dissabte 12 de maig de 1923, quan l’inoblidable cardenal, fill de Valencia,
Enric Reig i Casanova cenyia sobre la teua sagrada image la Corona que
com a Mare celestial de tots els valencians te mereixes.

Aprofitant estes llinies volem tambe constatar la nostra felicitacio, d e
manera molt especial, a la Germandat dels Seguidors de la Mare de Deu,
que enguany mateix complixen i celebren el cinquantenari de la seua fun-
dacio.

Es el nostre desig, Santissima Mare de Deu dels Desamparats, que siga
acceptada per Vos esta Ofrena i que pogam secundar este treball que canta
al teu Amor maternal i que es una suplica de perdo i d’acceptacio que com a
Mare, segur nos sabras concedir.

Enric Esteve i Mollà
President de Lo Rat Penat
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EL CARDENAL ENRIC REIG I CASANOVA
PROTAGONISTE DE LA CORONACIO DE LA

MARE DE DEU DELS DESAMPARATS

Publicar una “Corona poetica” en honor i gloria de la nostra patrona, la
Mare de Deu dels Desamparats, i no fer, al menys, una referencia al prota-
gonisme de l’iniciativa i de tota la preparacio dels actes de la Coronacio, els
quals varen culminar en aquell famos dissabte, dia 12 de maig, de 1923,
sería una falta de sensibilitat.

En realitat, el cardenal Reig i Casanova, arquebisbe de Valencia, va ser
l’anima de tot el proces, llarc i no facil, de la coronacio de la nostra patrona,
la Mare de Deu dels Desamparats.

El cardenal Reig i Casanova va naixer enValencia, el dia 20 de giner de
1859, i va ser nomenat arquebisbe de Valencia el 22 d’abril de 1920, i com a
cardenal, el 11 de decembre de 1922, i tres dies despres, preconisat arque-
bisbe de Toledo.

El cardenal Reig i Casanova, encara que naixcut en Valencia, capital, sa
mare era d’Agullent, un poble molt volgut per mi, al que vaig servir com a
retor molts anys. En Agullent tenía el cardenal Reig sa casa pairal, junt a
la parroquia, en moltes habitacions, un gran pati i un jardi ben cultivat.

En els meus temps de retor, esta casa, per decisio del propi cardenal
R e i g, es va convertir en un colege, regit per les monges de la Purea. A l l i
vaig coneixer a una de les Generals de l’Orde, la Molt Reverenda Mare
Casanova, descendent, per via materna, del cardenal.

El dit cardenal Reig i Casanova va ser el promotor, guia i animador de
la coronacio de la Mare de Deu dels Desamparats, la nostra benvolguda
patrona.

Ell, personalment, va cuidar i conrear tots els detalls de la coronacio, i
especialment el final de la mateixa, com a arquebisbe de Valencia, que era.

Per aixo, li va correspondre l’honor de coronar a la nostra patrona, pero
abans de coronar-la va improvisar el següent discurs, ple de vida, de gracia,
d’espontaneïtat, d’amor a Valencia i a la seua Mare de Deu dels Desampa-
rats. Estes foren les seues paraules, tan precioses com espontanees:

C O L A B O R A C I O N S
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Que la present “Corona Poetica” dedicada a la nostra patrona, la Mare
de Deu dels Desamparats, siga vehicul d’amor, cada dia mes intens, en el
cor de tots els bons valencians.

Josep Alminyana i Vallés
Canonge de la Seu

i Academic de numero de la R.A.C.V.
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C O L A B O R A C I O N S

“DONA, AHI TENS AL TEU FILL”
“AHI TENS A TA MARE… I DES D’AQUELL

MOMENT EL DISCIPUL LA VA REBRE
EN SA CASA” *

* Sant Joan. 19,26 / 19,27

No hi ha estreles que relluixquen d’una manera estranya, ni jou de
bous que entropece o animals que s’agenollen; ni pastor que en una
cova trobe una image; ni una vella campana soterrada que guarde una
Verge. Aci se trenquen tots els moles. Des del mati del dia 24 de febrer
de 1409, en el que el Pare Jofre, Comanador del Convent de la Merce,
canvià l’esquema del seu sermo, per a fer una crida invitant a fundar
una Casa-Hospital per als dements i que evitara els maltractes que
rebien en no estar reclosos –de la qual cosa acabava de ser testic eixe
mateix dia– i evitar a la vegada els desficacis que els malalts alienats
pogueren fer. Crida que fon arreplegada i obtingue resposta de Llorenç
Salom i deu valencians mes. Eix any la creacio de l’Hospital sería el pri-
mer objectiu (9 de maig de 1409); i la Confraria naixeria despres, alen-
tada per Mossen Juan de Rodella (11 de març de 1413), per tant des del
primer moment no tingueren cap atre menester que donar auxili i aten-
dre tantes obres de caritat, misericordia i assistencia com sorgien. La
devocio a la Mare de Deu vindria despres, i no hi haura image seua fins
a 1425.

Sera en 1416 quan s’encarrega a l’artiste que realise una image per
a que la Confraria “puga tindre la representacio o image de la gloriosa
Verge Maria d’argent sobredaurat i fusta”, la qual puga ser portada
“damunt del ataüts dels confrares que muiguen de la dita
Confraria”…l’artiste interpretà fidelment estes exigencies d’us que
desijava la Confraria i esculpi una image jacent, en la qual els plecs del
robage tenien un sentit horisontal i la posicio dels peus, molt junts,
carien de contraposto, caracteristic de les escultures plantades.

En l’inventari de l’any 1426 es descriu, fins i tot en un to reveren-
cial, “la Imatge de la Verge Maria que va sobre los cosos con un brot de
l i r ” “e una creu de fusta”. Tambe en esta epoca la Confraria conta en



una Capella propia a on celebrar les seus reunions, es tracta de l’en-
tranyable i volgut “Capitulet”, tan ben restaurat i tan amat per la Ger-
mandat dels Seguidors de la Mare de Deu, incansables amants de la
Mare que enguany, 1998, complixen 50 anys de la seua fundacio.

Axina des dels inicis en el segle XV a la fi del s.XX, podem dir sense
e x a g e r a r, que la Mare de Deu, Santa Maria dels Desamparats, S a n t s
Inocents i Folls, ha vertebrat la vida religiosa de la Ciutat, despres de
les seues hortes, i finalment, de tota la Comunitat Valenciana, impul-
sant innumerables obres d’assistencia, misericordia i amor als mes
debils i necessitats.

Sense les aigües del nostre vell T u r i a , Valencia no sería Va l e n c i a ;
d’esta manera podem dir en gratitut i en confiança, que sense l’intensa
vida i presencia de la devocio a la Mare dels Desamparats, l ’ h i s t o r i a
religiosa i cristiana de Valencia no sería comprensible.

En maig de 1923, en motiu de la Coronacio Pontificia de la nostra
volguda i excelsa Patrona “Mater Desertorum”, el gran mestre valencià
Serrano estrenava en honor de Valencia i la Verge els seu “ Va l e n c i a
c a n t a ” . Be podem parafrasejar el titul de D. Josep Serrano Simeón
(1873.1941) per a dir que nostra Va l e n c i a , els seus fills i families
“Resen, treballen, canten i demanen ajuda de Deu baix la mirada i pro-
teccio de tan tendra Mare”.

Que Ella seguixca acompanyant-nos a tots per a viure els reptes del
nostre temps i celebrar, en amor a tots, el Jubileu de l’any 2000.

Enrique Arce Navarro
Rector dels Sants Joans de Meliana
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C O L A B O R A C I O N S

L’AUREOLA DE LA MARE DE DEU

Existix una aureola de la Mare de Deu, desconeguda per a una gran
majoria de la gent, que se conserva en l’Exposicio Mariana de la Real
Basilica i que l’Image de la nostra Patrona va dur colocada des de 1940.

Es una esplendida obra d’orfebreria d’argent daurat.

En la seua part central destaca un gran nom de Maria, repujat, i, als
seus costats, les imagens de Sant Vicent Martir i de Sant Vicent Ferrer,
Patrons junt en Ella de la Ciutat, de l’Archidiocesis i del Regne de
Va l e n c i a , r e s p e c t i v a m e n t . Un escut d’Espanya, sostengut per dos
angels, que recorda una composicio pareguda de la Llonja. En el revers
apareix un gran escut de Valencia, orlat en una llegenda deprecatoria.

Presenta tambe, entre les estreles, setze casilicis, a on apareixen
unes atres tantes imagens cisellades dels Sants titulars de les llavors
quinze parroquies de la ciutat, mes la de Sant Rafael, en atencio al nom
de l’orfebre senyor Torres.

Des de l’esquerra de l’aureola, junt al Chiquet Je s u s, apareixen per
est orde: Sant Pe r e, Sant Bertomeu, Santa Monica, Sant Esteve, S a n t
Joan Batiste (per Sant Joan i Sant Vi c e n t ) , Santa Creu en la Verge del
C a r m e, Sant Marti, Sant A g u s t i , Sant Va l e r o, Sant A n d r e u , el Pilar,
Sant Joan Evangeliste (per St. Joan del Mercat), Sant Sebastia, S a n t
Nicolau i Sant To m a s. L’orde d’antiguetat ve alterat per exigencies de
la colocacio artistica. Completa el numero Sant Rafael, que en tindre
dedicada mes tart una Parroquia en els Poblats Maritims, ve a repre-
s e n t a r- l o s.

La presencia dels titulars de les antigues Parroquies en l’aureola de
la Mare de Deu, te un profunt simbolisme. ¿I qui pot dubtar-ho despres
d’haver presenciat l’homenage enardit que totes estes li tributaren en
la seua memorable visita a cada una d’elles, en 1948?

¿No inspiraria esta aureola al nostre Arquebisbe D. Marceli Olae-
chea en els seus recorreguts i visites, primer per les Parroquies del
nucleu urba de la ciutat de Valencia, de l’extrarradi despres, i tambe de
les localitats veïnes?



En estos recorreguts, que començaren el 25 d’abril de 1948, des de
la Basilica a Sant Esteve, des d’alli a Sant Pasqual per a despres pa-
ssar a Sant Monica, etc…naixque la Germandat de Seguidors de la
Mare de Deu, per la qual cosa se complixen ara 50 anys de la seua
f u n d a c i o.

Quina llastima que esta aureola que representa l’unio de les Pa r r o-
q u i e s, presents i no presents en ella, no s’utilise encara que siga per
l’Image Pe l e g r i n a , sobre tot quan realisa les visites ad estes Pa r r o q u i e s.

En totes les eixides de la Mare de Deu, se li reciten poesies, algunes
molt conegudes, atres inedites i unes atres per persones majors i que
normalment desapareixeran quan ho facen eixes persones. Es eixem-
plar el treball realisat per Lo Rat Penat en les seues Corones Po e t i-
q u e s, o el que realisa el Grup de Dones Valencianes en el seu anual
Concurs Infantil de Declamacio a la Santissima Mare de Deu. Fem que
no se perguen estes poesies, procurem fer-les arribar a qui puga anar
recopilant-les i en posterioritat puguen ser editades i perduren a lo
llarc del temps. Es un gran tesor que no deu perdre’s.

Juan Arturo Devís Capilla
President de la Germandat dels Seguidors 

de la Mare de Deu dels Desamparats
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C O L A B O R A C I O N S

LO RAT PENAT SEMPRE AL COSTAT
DE LA PATRONA

En arribar maig, hi ha un dumenge, el segon del mes, que es esperat
pels valencians en gran ansia i entusiasme. La festa de la Mare de Deu,
el dia de la Patrona, es una fita que aglutina cossos i animes, que nos fa
detindre’ns en la nostra quotidianitat i pensar en la trascendencia de lo
espiritual i tambe en lo que tenim mes a prop, en l’amor a la Patria a
través de l’amor a la Mare.

Aixina hagueren d’ententre-ho aquells valencians, ara fa 75 anys
quan participaren i foren protagonistes d’un extraordinari i bellissim
acontenyiment: la Coronacio Pontificia de l’image de la Mare de Deu, la
dels desamparats, orfens, folls i orats, la dels treballadors, la dels llau-
radors, la dels peixcadors i la dels inocents i necessitats.

Crec que l’emocio embargaria moltes goles i molts cors com hui, puix
seguix sent el refugi d’aquells que des de la creencia seguixen/seguim
solicitant la seua intervencio i ampar.

Lo Rat Pe n a t , que com a associacio dona cabuda a tota classe de
pensaments i sentiments, sempre que convergixquen en un amor a tot
lo valencià i en un valencianisme compromes, des del respecte a la plu-
ralitat i des de l’enaltiment que practíca per lo propi i particular, h a
vengut participant en cada gran acontenyiment relacionat en la Patro-
na dels valencians. Prova d’aço son no solament les quatre corones poe-
tiques, que precedixen ad esta, editades en el seu honor, sino l’interes
que despertà en son moment la possible ampliacio de la Basilica, propo-
nent un proyecte a l’efecte; la participacio en mes d’una exposicio
mariana o l’intent constant de conseguir que es puga pregar a la Mare
de Deu en la nostra estimada llengua valenciana; segur que,-a pesar de
la reticencia de determinat clero- son moltissims els fills que quan des
de l’intimitat li preguen, li demanden o li resen, ho faran en la mateixa
llengua en que es dirigirien a sa mare, eixa que des del breçol els acaro-
nava i els trasmetia amor.

En este sentit de proximitat ad esta humanissima advocacio, i escor-
collant en els archius de Lo Rat Penat, resulta extraordinari redescobrir
que fon precisament la Societat d’Amadors de les Glories Va l e n c i a n e s,
els membres de la seua Junta de Govern, els que, conectant en el sentir



popular, se donaren conte del fervor cap a la Mare de Deu dels Desam-
parats, –l’amor cap a la Mare de Deu baix esta advocacio era generica
en el Regne de Valencia–, i solicitaren el seu patronage per a Valencia.
Patrona del Regne era la Mare de Deu d’El Puig, pero per raons que ara
no venen al cas, pocs valencians coneixien este fet o s’identificaven en
ell. L’increment fervoros cap a l’image dels Desamparats, feu que es cur-
sara solicitut al Pontifex Lleo XIII per a que declarara Patrona de
Valencia a la Mare de Deu dels Desamparats. Els ratpenatistes impul-
saren eixa solicitut i despres d’un seguiment de tot el proces, un 23 d’a-
bril de 1885 arribava la noticia a Valencia, donant-se complida resposta
a tan justificada solicitut.En la primera Corona Poetica editada per este
m o t i u , resulta emocionant llegir les paraules dels llavors Secretari
G e n e r a l , En Benet Busó, narrant este proces baix l’epigraf
Historiém,quan escriu:

“Lo día 24 de Abril del any 1882, sent president d’esta Societat
lo distinguit poeta En Rafel Ferrer y Bigné, se doná conte en Junta
de Gobern de que’l llavors sóci En Joseph M. Moles, s’habia ofert a
costejar tots els gastos qu’ocasionara la festa que en honor de la
Verge tenia proyectada la Junta.

Ab este objecet’l llorejat poeta En Jacinto Labaila, tenía escrita ja
una Salve valenciana, que posá en música lo celebrat compositor, M e s-
tre Asenjo Barbieri, com á penyora de la visita que feu á Va l e n c i a .

Efectivament, aquella festivitat religiosa tingue lloch en la Seu,
lo disapte 13 del dit any, vespra de la Verge, cantantse per numero-
sa orquesta y un nutrit cor de veus lo Prech indicat.

Dende esta feja, pot dirse que naixqué lo feliç pensament del
Patronato.

Algunes vegades se tractá d’este asunt, pero, segons nos demos-
tra lo llibre d’actes, ahon prengué mes carácter y creixque la idea,
fon en la Junta que se celebrá lo día 13 de Juny del any 1883, pre-
sidida per lo primer Vicepresident En Joseph Arroyo y A l m e l a ,
notable y llorejat poeta. A dita Junta directiva s’habia invitat á En
Damaso Tello, iniciador del Patronato, y demprés d’una gran dis-
cusió, quedá comisionat lo Sr. Tello, juntament ab los senyors En
Vicent Pueyo, President en aquella sahó, En Joseph Arroyo y Alme-
l a , En Teodor Llorente y En Joan Antoni Montesinos, pera que
emplearen tots los mijos que cregueren mes prudents, ab lo fi de
conseguir la realiçasió de pensament tan lloable.

Ja no descansaren els indicats insignes patricis, fins que conse-
guiren posarse en comunicació ab lo prébere En Silvestre Rongier,
que desempenya un important cárrech en Roma prop de Lleó XIII.
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Lo temps aná pasant, y lo día 13 de Març del any 1884, d e m p r é s
de haber rebut satisfactories cartes de Roma, esplicant les gestions
fetes en favor del Patronato y la esperança de conseguirlo, la Ju n t a
que presidía nostre benvolgut consóci En Ferran Reig García, d o n á
llectura á la exposició que la Societat habia dirigit al Ecxm. é Ilus-
trísim Arquebisbe d’esta Diócesis, solicitant obrira l’oportú expe-
dient y elevara els prechs necesaris á Roma, ab lo fi de que lo Sant
Pare declarara canónicament Patrona de Valencia y son antich
Reyne á la Verge María dels Inocents y Desamparats; y aixímateix
se pasaren comunicacions al Excm. Cabildo de la Seu, al Excelentí-
sim Ajuntament y á les Diputacions provincials de Va l e n c i a , A l a-
cant y Castelló de la Plana, pera que apoyaren lo pensament; q u a l s
corporacions contestaren totes oferint lo seu concurs, dirigint al
mateix temps cada una d’aquelles la respectiva solicitut al A r q u e-
b i s b e, pera que se lograra lo que tant els valencians desijaben.

No foren infructuoses les gestions fetes per uns y altres, tenint la
dija Lo Rat-Penat de saber per son actual President En Félix Pizcue-
t a , la nit del 23 d’Abril del corrent any, que´l telégrafo acababa de
comunicar la fausta nova de que’l Papa habia declarat Patrona de
Valencia á la excelsa Senyora Mare de Deu y Reyna del cel y terra.

La noticia circulá per la ciutat com raig que crehua l’espay, al
temps que les campanes ab son alegre voltejar y les músiques en
armoniosos himnes, saludaben tan grata nova.

La Junta d’esta Societat prengué varios acorts pera conmemo-
rar d’una manera solemne la declaració del Patronato,…”

Des de llavors, l’amor per la nostra Verge ana creixent i el patronage
de la Mare de Deu dels Desamparats s’estengue a tota la nostra Patria
en 1963, quan el Papa Joan XXIII la declarà Patrona Primera i Princi-
pal de la Regio Valenciana. Aixina ho sentien i ho expressaren/ ho sen-
tim i expressem en l’Himne de la Coronacio, una bellissima composicio
que eriçona d’emocio als creyents quan l’entonen, que en el seu primer
vers canta: “La Patria Valenciana s’ampara baix ton mant…”

A les portes del segle XXI es complixen 505 anys des de que naix-
quera esta advocacio. L’amor a la Patrona, a l’intercessora, a la Mare de
Deu creix i es mostra mes viu que mai.

Seguix Mare nostra, Mare meua, amparant-nos,
seguix sent nostra guia i el nostre refugi,
seguix sent nostre auxili i el nostre ampar,
puix Tu eres la llum cap a l’Esperança divina.

Juli Moreno i Moreno
Maig de 1998
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Corona Poetica
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La Mare de Deu dels Desamparats. Camaril.
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C O R O N A  P O E T I C A

CRIDA

E n g u a n y, 1 9 9 8 , es complix el 75 aniversari de la
Coronacio Pontificia de la Mare de Deu dels Desampa-
r a t s. Entranyable acte, a q u e l l , que un esplendoros dia
12 de maig de 1923 congregà a numerosissims valen-
cians als peus de la seua Mareta, per vore com era coro-
nada l’image que tan dignament veneraven.

Lo Rat Penat, sempre present en cada un dels grans
acontenyiments relacionats en la Patrona de la Ciutat i
Regne de Valencia, fa Crida publica a tots els escritors i
poetes per a invitar-los a participar en la que sera la V
Corona Poetica oferida per esta Entitat a la Mare de
Deu.

La resposta a cada convocatoria feta per l’Associacio
d’Amadors de les Glories Valencianes ha contat sempre
en una gran acollida, i es per aixo que una vegada mes
confiem en poder confeccionar este mosaic de poesies
q u e, fruit de l’inspiracio intima i personal, plasmen el
sentiment, l’ilusio, la devocio, l’esperança, la demanda,
el prec, la gratitut…i l’amor a la Mare de Deu dels Ino-
cents, Martirs i Desamparats.

Que siga esta tambe una Crida que moga les cons-
ciencies i humanise mes la nostra societat, que promo-
ga la solidaritat, la comprensio i la colaboracio en els
mes desfavorits.

¡Ampareu-nos Mare nostra i ampareu a la Pa t r i a
Valenciana!

Juli Moreno i Moreno
Secretari General de Lo Rat Penat

Valencia, a 19 de giner de 1998



PENSAMENTS A LA VERGE MARIA

Te veig alguns matins
quan vaig cap al treball
de cada dia
i me mossegue el llavi
pensant quan de diversos son els homens
i alguns com de perversos.

Te veig alguns matins
llepats entre rellonges
i pense com canonge dels meus erros
quantes vegades penge la paraula d’alguns fils
que em fan caure de morros
i pense en els chiquets que se nos moren
en mocs de fam en boca
i mire quanta set en els seus cossos
i la miseria d’assentar-me a la taula
i els ossos que no tenen i rosseguen en somis.

Te demane perdo perque se que eres mare
i te done les gracies perque se que soc pare
i me mire als chiquets
i me mire la mare
i dibuixe universos
plens d’esteles de marbre.

Yo no escric els meus versos
per a fer-me present de ninguna mentira
quan aguaite als teus ulls
adivine el perque de la teua paciencia
i observe en la cadira o en el banc el silenci
–inclus es sent la fusta–
i em veig insuficiencia de propostes
buscant sempre respostes de rellonge
que mai arriben a hora.

Vaig escurant-me la vida
mentres m’esclaten paraules.
I tu ho saps ¿veritat mare?
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Artur Ahuir
Ciutat de Valencia

a 28 d’abril 1998
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A LA MARE DE DEU DELS DESAMPARATS
(Pregaria)

Mare dolça i protectora,
Patrona dels valencians,
posa la teua mirada
plena d’amor i bondat
en este pou de tristea
que es enguany la meua llar.
Torna’m de nou l’alegria
que el Progrés, sense pietat,
trencant la meua familia
va llevar-me d’un arrap.

Dona‘m, la fe i la puixança,
Mare dels Desamparats,
i la força necessaria
per a que seguixca avant.
Puix com Tu passe un calvari
dur i penos de pujar
on en el cim, l’Infortuni,
a un fill m’ha crucificat.
Un fill generos i digne,
alegre i bon valencià,
que era la meua esperança
i carn de la meua carn.

¡Ampara’m! Mare amorosa
dels folls i dels desgraciats
i ompli’m de pau i enterea
per a seguir caminant
per esta senda escabrosa
plena d’espines punchants.
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Que Tu, per ser dona i mare,
com ningu me comprendras,
perque tambe un Fill pergueres
que per tots donà sa sanc.
Yo mentrimentres t’envie
el tesor mes ric i gran:
un cor magnanim i noble,
just, virtuos i tendral.
Engrunsa’l en els teus braços
no el desampares jamai
que yo no puc protegir-lo
ni acaronar-lo en les mans,
t’ho demane en tota l’anima
¡Mare dels Desamparats!
i el dia que Deu me cride,
quan deixe este mon amarc,
amparant-me en ta indulgencia
fes que estiga al meu costat.

Joan Antoni Alapont
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POESIA DEDICADA ALS SEGUIDORS DE LA VERGE

¡Benvinguda sigues, Mare!
¡Benvinguda a este Casal!

¡Benvinguda sigues sempre
reina del cel, terra i mar,
a esta Falla que t’ofrena
el seu cor de valencià!

Fa tants anys que no t’hi veyem
al nostre barri arribar

que eixa paraula sagrada
de Benvinguda filial,

nostres cors, reblits de boires,
per viure un present falaç
d’odis, passions, egoismes,
falses promeses i enganys,

en nostra ment envilida
per vicis i vanitats

la paraula Benvinguda
l’haviem erradicat.

Pero de nou, Verge Santa,
com tu no ens oblides mai,

hui els camins que eren de vidre
tapis de flors s’han tornat.

I novament nos visites
i et deixes piropejar

quan de tot cor: ¡Benvinguda
te diuen els valencians!
Benvinguda dia a dia

segle a segle i any a any
hui et diuen pares i mares
i els fills chicotets i grans.

I ho diuen els qui no creuen
ni en tu ni en res celestial

encara que, en veu molt baixa
per por a ser escoltats.

¡I t’ho diu en vers pregraries
qui et veu com rosa de Maig!
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¡I els afligits que confien
que els ampares baix ton mant!

¡Yo tambe t’ho dic, Mareta!
¡Patrona i llum de Llevant!

¡T’ho dic des del fons de l’anima!
del cor, del seny, i la carn

¡Que encara que soc indigne,
perque com home he pecat,

deixa’m que et pregue, Patrona,
per Valencia i pels germans!

¡Unix-nos en ta capella
Verge dels Desamparats

per a quan tornes a vindre
dins d’atres vinticinc anys

te done la Benvinguda
este barri valencià!

Perque eres llum de l’altura;
claror de nostres destins,

que per valencians camins
nos portes ta bondat pura.

I al vore’t els cors s’inflamen;
i des del ric poderos

al pobre captant ploros
¡a Tu, Mareta, s’aclamen!

A tu s’aclama en deliri
el sofrit i el caminant.

A tu, s’aclama implorant
des del cami l’humil lliri.
A tu sos precs encamina

el catiu esbalait
i l’orfe t’obri el seu pit

clamant t’ajuda divina.
Els malats i els “desauciats”

a tu et preguen plens d’anhel,
per ser la Reina del cel

¡Mare dels Desamparats!
¡A tu s’aclama la mare
que veu al fill en perill,

i tu li salves al fill
perque tu tambe eres Mare!

¡A tes bondats celestials
s’aclamen pobres i rics;



i al mon lliures de castics
curant-li tots els seus mals!

A tu s’aclama el parat;
i els oriunts d’atra terra.
A tu el desvalit s’aferra

quan es veu desamparat.
¡Serenissima Patrona!
¡Excelsa mare de Deu!

¡Que no hi ha ninguna veu
que no clame a ta persona!

Tu que ens lliures dels fracassos
pel gran amor que nos tens;

i que nos guies i atens com al fill que dus als braços,
ampara-nos carinyosa

¡dolça perla de Llevant!
Ampara-nos baix ton mant

¡Verge pura i amorosa!
Puix gracies al teu amor
s’aqueta nostra condena

puix quan mes gran es la pena
es mes gran el teu favor.

Aixi mai hi haura querella
en la Patria Llevantina,

i els cors inflamats, aixina,
t’han de dir en ta capella:

¡Salve!,
¡Reina del Cel i la Terra!

¡Salve!,
¡Verge dels Desamparats!

¡Salve!,
¡Sempre Adorada Patrona!

¡Salve!,
¡¡MARE DELS BONS VALENCIANS!!

Josep-Albert Aymemir i Casasus
Valencia, 9 de juny de 1997
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Poesia escrita en motiu de l’arribada de Nostra Excelsa Patrona la
Mare de Deu dels Desamparats al Casal de la Falla Major –Moraira–
el dia de la data en celebracio de l’efemerides de l’adhesio dels poblats
maritims cap a la ciutat de Valencia, o dit d’atra manera, per a
celebrar el centenari de la dita adhesio.
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PRIMAVERA, MES DE MAIG

Primavera, mes de Maig
mes de flors, mes de Maria
Mare dels Desamparats.

Ya fa setantacinc anys
quasi una vida sancera
que et posaren la Corona
dos Cardenals valencians,

feta de joyes donades
per alguns bons valencians
per amor a la Mareta
i vore-la coronada.

Dia de sol i alegria
dia de festa major
yo era una chiqueta
i ho vaig vore tot, tot.

Vingueren els Reis de Espanya
presidint la provesso
hagueren moltes festes
fins una Batalla de Flors.

¡Que provesso Mare Meua!
Els Reis de Espanya, els
Cardenals Reig i Benlloch,
en l’Arquebisbe Melo
totes les autoritats
bisbes, retors, militars.

Yo no sabía que dir-li
estava emocionada
tenía un nuc en la gola
la mirava i plorava.
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Han passat setantacinc anys
¡Que de presa passa el temps!
Ara si que se que dir-li
donar-li gracies perque vixc
gracies a la Mare de Deu.

Tu que tancares la porta
a la mort quan aguaitava
em donares aigua clara
en la foscor que tenía
em tornares a la vida.

Mare dels Desamparats
Mare meua mentres vixca
no me soltes de la ma
i el dia que Deu me cride
perque ya tinc molts anys,

eixa porta que tancares
obri-la per a que puga passar
i en un raconet del Cel
puga la meua anima estar.

Si tinc guanyada la permanencia
per un foradet voré Valencia
els seus horts, la meua mar
i l’Albufera.

Stella Aznar
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JACULATORIA

Beneida eres, Senyora,
i eternament cantaran
eixa purea tan gran
que a tot un Deu enamora.
A tu, Reina amparadora,
Verge sagrada, Maria,
t’oferixc des d’este dia,
l’anima, la vida, el cor...
Mira en compassio el meu plor;
¡No me deixes, Verge pia!

Rosa Bartual i Oliver

n
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MARE QUE ESTAS AL MEU COSTAT

Mare que estas al meu costat
alla a on estic, o a on vaig,
te tinc present, com fill amat,
en tot lo que dic, pense o faig.

Te mire i no te veig quan te vullc mirar.
La pluja del sentiment m’emboira la visio,
i per mes que vullc la vista desenterbolar,
sempre me venç l’emocio i la passio.

Quan el sol, en la mar llaura
al trenc d’alba, la foscor de la nit,
se m’antoixa preciosa la teua aura,
que lo alt del teu cap nos guia el desti.

Te porte en el cor com a mostra d’amor,
en la lluentor de l’argent, en la meua ment.
D’or com un foll, penjada al coll
i en les meues oracions, parlar i accions.

Te veig en la flama del ciri,
te trobe divina en tot lloc,
sentir-te prop es un deliri
puix per tu vixc, sent i soc.

En la teua dolça faç encara conserves
les faccions dels qui en l’antigor aci habitaren,
per lo que dir-te “sultana” no es acte poc cristia,
be sabien lo que feen quins aixina te batejaren.
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Tu no fiques condicions per a voler-te,
tot lo mon cap baix el teu mant.
Has sabut, Mare de Deu donar-nos,
el teu voler, patria i encant.

Mare que estas al meu costat,
arribes a on cap pot aplegar.
De pura fe eres realitat
en el cel, la terra, el cor i la mar.

Salva la nostra dolça i tendra llengua,
la valenciana en que yo te vullc parlar,
la que me vaig ensenyar dels pares
i en la que un dia m’han de soterrar.

Salva les nostres tradicions,
la rica cultura que el poble t’ofrena.
Inspira-nos per a ser mes valencians,
rebujant lo que arriba de terra aliena.

Mare de l’art
que als artistes valencians
com a musa inspires
donant-los magia i mans.

De pintura eres pinzell i llenç,
de paraules, vers i poesia,
de musica, canço i veus,
i de fanc o marbre, pleitesia.

Els angels esculpiren
en la mes celestial ma,
la bellea del teu rostre,
que es l’anima de lo valencià.
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En esta terra d’artistes
a on l’art se du en la pell,
eres sens dubte mare nostra,
com el dit es a l’anell.

Per un raig de la teua corona
furtaria les estreles de la nit,
agarraria la bromera de cada ona
te donaria l’ale que naix del meu pit.

Per besar un dit de la teua ma.
Per un trosset de “fleco” del teu mant.
Per uns cabells del teu cap.
Per tantes coses, tan poc i tant.
Tot ho canviaria sense arribar-ho a dubtar,
per un bes teu quan partixca al teu costat.

Mare meua.
Mare dels Desamparats.
Mare de Deu.
Mare que estas al meu costat.

Carles Vicent Bori i Escuriet



– 40 –

7 5  A N I V E R S A R I  D E  L A  C O R O N A C I O

Zaït:

Hui vora mar
vinc a plorar
com, sempre, he fet.
Aquelles ones,
llepant les zones
del terreny fret,
venen a mi
fent-se cami,
ben espayet.

I del seu si
ix un galfi
que es fa persona.
Son cos, ornat;
son coll, gepat;
cara redona.
Es la Mareta,
Geperudeta,
es ma Patrona.

¿Qué feu aci,
Vos, junt a mi?
Soc pecador.
Este plor meu
recordaréu
com la sabor
que fa mon ser,
tot un guerrer
ple de suor;

i vullc que Vos
tingau l’esbos
d’un bon recòrt,
no vullc l’image
d’este mal trage
de no ser fort,
i per lluitar
sense guanyar
estic mig mort.

Hui lo Ponent
nos va refent
com castellans,
i Tramontana
pega gran tana
als seus germans,
i yo, en lo mig,
tinc lo desig
de lo d’abans;

Yo, per a mi,
vullc ya la fi
d’este castic,
puix ya fa anys,
per estos planys,
que no me ric,
quan catala
i castella
era un amic.

Mareta:

No plores mes
si los diners
ho estan movent,
la Veritat
està en lo plat
de tota gent;
menja d’alli
que es lo cami
d’un sol naixent;

no estigues trist
que Jesucrist
tambe pensà
que guanyaria
aquella via
del gran Tità,
no va fer cas,
pegà un nou pas,
i, ell, lluità.

Zaït Bru i Sanç

MARETA
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MARIA, D’ALEGRIES I DE PENES

Quan sol valent
madura primaveres
bones remors
arriben als carrers.
Com um esclat,
immenses alegries,
dels cors ben satisfets.
I brollen poesies.

Tambe hi ha raconets
on la miseria,
pluja de plors,
amera vells indrets.
I passa tots els dies.

El mes de maig
de flors posa en ma terra
la bona estora
de brots i de ramells,
els grocs i els verts
enramen les veredes.
I a toc de dotze
a missa van les gents.

Maria nos convoca
es mare nostra...
¡gogem-la en el voler!
pero un desamparat
que mal li alcança,
patia en un paller.

I aquell desesperat
quan es moria
llançant l’ ultim ale
cridà... ¡¡MARIA!!

Vicent Ramon Calatayud
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PER A LA MARE DELS DESAMPARATS

Volguera tindre paraules
per a expressar lo que sent
quan veig a la nostra Mare,
la nostra Mare de Deu.

Es una emocio tan gran
quan agenollada als seus peus
veig eixa cara bonica
i eixos ulls que estan mirant,
i tenen tanta dolçor
que les penes se te’n van.

Quan tenim algun problema
o alguna pena molt gran,
en seguida t’ho contem
per si ho pots solucionar.

Pero tu, Mareta,
no pots acodir a tant,
i li ho demanes a Deu
per si ell te pot ajudar.

I d’eixa cara bonica
una llagrima te cau
quan li dius al nostre Pare:
¡Senyor, si son els nostres fills,
cóm no els haurem d’ajudar!
I tu, mai nos desampares,
Verge dels Desamparats.

Per aixo, en tota Valencia
no existix un valencià
que no te diga un pirop
quan te mira embelesat.
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I quan te fan el trasllat
de la Basilica a la Catedral,
en eixa plaça es congrega
una multitut molt gran,
que vol donar-te les gracies
pels favors que els has fet,
i vol mirar-te, tocar-te,
encara que siga un poquet.

I te diuen tantes coses
demostrant-te el seu voler
que en el mon no hi ha paraules
per a expressar lo que es sent.

Te diuen: ¡Cara bonica!
¡Perla del cel valencià!
¡Geperudeta graciosa!
¡Mare dels Desamparats!
¡Claror i llum de la vida!
¡Reina bonica del Cel!

I tu vas tan orgullosa
mirant lo que està passant,
que te tires a besar-los
i en els seus braços te caus.

I tots volen agarrar-te
i posar-se al teu costat,
perque tu eres ¡la nostra Mare!
¡Mare dels Desamparats!

¡Quant te volem en Valencia!
Te portem en el nostre cor,
com a la joya que eres.
¡la mes bonica del mon!

Mª Pilar Calvo Robi



SONET D’AMOR

Quantes voltes m’aquete a contemplar-te
i a perdre’m en la mar d’eixa quetut,
te mire i no me canse de mirar-te,
per a acabar en tu del tot perdut.

L’ull absort en ta cara, el llavi mut,
a soles el meu cor gosa parlar-te;
que ell a soles pot dir cóm has pogut
entrar tan dins de mi, i en mi quedar-te.

Reina de reines, celestial Princesa,
Mare de Deu, del Verp divi humanat,
que de ta carn la seua humana ha presa.

Quan me mires i em veus desamparat,
es que estic, en ta llum d’amor encesa,
de tu perdudament enamorat.

Joan Costa, S. J.
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ORACIO

Mare de l’infant que riu
com l’aucellet en el niu.
Mare de la colometa,
de la menuda chiqueta
que alçaren al teu altar
per que et poguera mirar.
Mare del més pur amor
que per l’home es feu dolçor
i consol dels aflligits.
Assistixes als ferits
en la seua malaltia,
fores consagrada un dia
mare de l’humanitat,
senyora de pietat,
del pobre que res no te
i del ric, que se manté
orgullos de sa riquea,
fins a caure en la tristea
de pensar en el final
que nos unix per igual.
Mare per al lluitador,
penyora del divi honor
entregada sense fi:
“–Mira Fill, no tenen vi.”
Guardes lloc en el teu cor
per al goig i per al plor,
per al debil i el valent,
per l’incredul i el creyent.
Mare del que no te veu
i mare del Fill de Deu.
Mare dels desarrelats,
de tots els desamparats,
dels sense perqué, quan, ni on.
Mare de la Bona Son.
Puix que eres nostra mare.
¡A la teua ombra m’ampare!

Maria Jesus Coves
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PREC PELS CHIQUETS

¡Que bella l’advocacio
que el vell poble te donara
quan en la plaça invocara
ton auxili i proteccio!
Davant l’infame agressio
que feren uns sers malvats
tirant pedres als orats,
al cel d’improvis va dir
en un fervoros sospir:
¡Mare dels Desamparats!

Des d’aquell moment de gloria,
de fe, milacre i llegenda
els sigles ya feren senda.
Mes tos fills, a orgull i gloria,
conserven viva memoria
d’aquells temps afortunats,
i en les penes i ansietats
seguix en pietat cristiana
cridant-te en veu valenciana:
¡Mare dels Desamparats!

Fon els colps a l’inocencia,
al pobre foll desvalgut
que era el joguet i l’escut
de colectiva demencia,
els que eixigien clemencia
front a les bestialitats
la que mogue voluntats
per a l’atac posar fre
i a Tu s’aclamà Jofre,
¡Mare dels Desamparats!
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Mes hui, davant la postura
d’una moda que en creixent
va portant a l’inocent
pels racons de l’amargura,
hem de cridar a cordura
als poders despreocupats,
als tribunals i als prelats
i al bon poble que en tu creu
per pregar el favor teu,
¡Mare dels Desamparats!

Una estranya circumstancia
d’agressivitats i abus
ha posat de nou en us
l’atac i la tolerancia.
I es precisament l’infancia
la que lliure de pecats
sap de les atrocitats
d’una societat podrida
la que amargament te crida,
¡Mare dels Desamparats!

Hui els chiquets, per coses rares
i inconfesses dels majors,
saben del plany i els dolors
i dels odis de sos pares.
El llenguage de les vares
porten sobre els lloms gravats
i molts d’ells, abandonats
com a gossos pels femers,
van buscant-te pels carrers,
¡Mare dels Desamparats!

Uns pel corage primari
ixen furtant als camins
o demanen als veïns
l’almoina com a salari.
Atres troben pel calvari
la corona dels drogats
i per agulles clavats
queden en la fosca nit
ofegant en fret son crit,
¡Mare dels Desamparats!
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Tambe pels instints canalles
saben de la violacio,
beguda, prostitucio,
les armes, i les baralles,
i anar a tendres mortalles
dels que cauen explotats
pels sadics degenerats
o pels vividors del vici
que els nuguen al seu servici,
¡Mare dels Desamparats!

¡Quanta fam te l’inocent
de caritat, de decencia,
d’amor i de convivencia
en el familiar ambient!
La seua vida aparent
la du en els ulls emboirats
per llagrimes i els combats
contra la conducta indigna
de la gent bruta i maligna,
¡Mare dels Desamparats!

Per eixes tendres floretes
que sols coneixen l’espina
yo et pregue, Verge divina,
que tornen a ser violetes.
Son els chiquets i chiquetes
mes trists i necessitats.
Son els que viuen privats
d’amor, de pa, de rialla...
mentres la justicia calla,
¡Mare dels Desamparats!

Crida, Reina, a les consciencies
que governen les nacions.
Que acaben les agressions
i es dicten jurisprudencies
protegint les inocencies
dels menuts mes esgarrats
pel desamor i els malvats...
Cura’ls de tanta ferida
i torna’ls la fe i la vida,
¡¡Mare dels Desamparats!!

Pere Delmonte Hurtado
Valencia, abril de 1998
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CARTA D’U DELS ANGELS QUE VAREN FER L’IMAGE
DE LA MARE DE DEU DELS DESAMPARATS

Vullguera, Verge Maria,
a la galta yo pintar-te 
dos llagrimes de ternura
per als homens.
¡Es que ho guanyen!
Mira que son brutos els tios
i en quin egoisme marquen 
cada accio de la seua vida 
cada somriure de lladres.
Tot a la Verge Maria:
si novenes, si rosaris,
si processons, si clavells…
i els pobres…
¡eixos que s’apanyen!
Per aixo, Verge Maria,
a la galta vullc pintar-te
dos llagrimes de ternura…
si vols…
per a que als homens els canvien
i que siguen eixes llagrimes
d’amor pels que t’ofrenen
un treball fort i furios
en favor del miserable.
Siguen nostres pocessons:
cada  ciri un ajudar-se,
cada altar un compromis,
que sera el millor rosari
de grans, que seran amor
beneit en eixes llagrimes.
I una somrisa tambe
vullc ficar al teu visage
i ajudar-nos per a entendre
lo important que es estimar-se.

Un fort abraç
Angel

J. Devís Capilla
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A VOS, REINA DEL CEL, DOLÇA PATRONA

Vos sou, Reina del cel, dolça Patrona,
eixa divina llum que Deu volgue
que fora nostre far i nostra guia,

allumenant en blanc nostres senders.

Vos sou, per virginal, pura fontana,
que brolla des del mes intim deler

que senten vostres fills en contemplar-vos,
goig que volguerem viure sense temps.

Vos sou embaixadora, digna heralda,
que crida des de sempre en fort ale,

intercedint per tots que a vos veneren,
davant de Jesucrist, el fill de Deu.

Vos sou eixa suau brisa que ens envolta,
que ampara baix son mant amor i fe,
que vist en ilusions cors i esperances,

que amera nostres animes de bes.

Vos sou tambe el caliu que nos conforta,
quan en vostra mirada nos mirem,

vos sou l’image santa que ens conhorta
quan sempre a Vos, mareta, ens aclamem.

Vos sou amat auxili, mare nostra,
allau de sentiments purs i sancers,

Verge del Desampar, dona’ns la gloria,
viure vostra presencia el jorn postrer.
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M’eres la pau, el seny, l’anima pura,
t’adinses dolçament en el meu ser,
te porte com a lluna, bella image,

com llum d’anhel que llepa el sentiment.

Et pregue que m’abraces en respostes,
cadencies de silencis sense veu,

enyore desterrar eixes preguntes
que visten tant de dol la meua ment.

Et vullc, Mare d’amor, en tu confie
que em sigues del soroll la dolça veu,

que guies els meus passos sense treua,
que em portes, de la ma, davant de Deu.

Marivi Ferrandis i Olmos
Massanassa, abril de 1998
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VULLGUERA ANAR A L’OFRENA

Vullguera anar a l’ofrena
mes de distinta manera.
Vullguera anar a l’ofrena
en els ulls d’una fallera.
Vullguera anar a l’ofrena
en el cos d’algun chiquet.
Vullguera anar a l’ofrena
en les flors d’un ramellet.
Vullguera anar a l’ofrena
en el faller mes cansat.
Vullguera anar a l’ofrena
en un sospir envoltat.
Vullguera anar a l’ofrena
en el cabaç d’un menut.
Vullguera anar a l’ofrena
com l’escut mes volgut.
Vullguera anar a l’ofrena
com un estandart faller.
Vullguera anar a l’ofrena
en la flor del taronger.
Vullguera anar a l’ofrena
com el chiquet no naixcut.
Vullguera anar a l’ofrena
com un “palet” no rebut.
Vullguera anar a l’ofrena
per a flotar en l’aire.
Vullguera anar a l’ofrena
i a la Mareta besar.
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Vullguera anar a l’ofrena
amagada entre unes randes.
Vullguera anar a l’ofrena
viajant entre les bandes.
Vullguera anar a l’ofrena
i quedar-me feta flor.
Vullguera anar a l’ofrena
i deixar alli el meu cor.
Vullguera anar a l’ofrena
com un beneit esperit.
Vullguera anar a l’ofrena
Mareta i quedar rendit.

Ascensio Gallego Mas
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A LA PATRONA DE VALENCIA, MOLTA GENT LA TE
EN LA CONSCIENCIA

I
Mare dels DESAMPARATS. VERGE santa en tots els cors,
la terra valenciana, plena de bons feligresos
te donem la benvinguda en els cants de purs amors,
oferint’te eixe voler en que tots estem encesos.
I el dia de la VERGE, quan vas casa per casa
els nostres cors s’encenen de mitic fervor;
un fervor tan fondo que ardent com una brasa
s’ha convertit en flama d’un pur i ver amor.
Eixe amor es la pluja d’alegres esperances
que s’escampa en Valencia per cases i carrers;
i a la Verge li mostren en dolces benaurances
la GRANDIOSA OFRENA de sentiments sincers.
I a tu Mareta Nostra, t’oferim nostres vides
ilusions i esperances com garlandes de flors,
i una remor resona com besos i caricies
que en carinyosa ofrena te donen nostres cors.

II
Els dies de les Falles i el dia del teu SANT,
els valencians t’ofrenen la devocio mes gran;
no estan sols en les roses que porten a montons
puix en elles va sempre la seua devocio.
Tots els dies renoven uns i atres eixa Ofrena
perque tingues la Gracia de llevar-los la pena
que sovint solen tindre si hi ha complicacions
en la forma de viure, i es peguen es varons.
Per aixo te demanen en voluntat completa
que el ritme de sa vida sempre la tinguen neta;
i al donar-te les gracies tan plenes d’emocio
les llagrimes aguaiten per tanta devocio.
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III
Tambe hi ha alguns pobles de la montanya i l’horta
que es la seua Patrona; i en devocio molt forta
les flors li donen sempre com lo millor de l’hort
demanant-li l’ajuda si el seu cami va tort.
Per aixo tots els dies que marca el calendari
li demanen ajuda; no tindre mai calvari
que en lluita per la vida tenim sense parar;
i el goig de poder viure que estiga molt mes clar.
Per aixo eres la MARE I MARETA de tots
i en devocio demanem les solucions de tot.

Victor Garriga Osías
Valencia, 25 de febrer de 1998
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MARE, YO TAN SOLS VULLC SER VALENCIA

Perdona, Mare meua l’atreviment
de que en una data tan senyalada
com l’aniversari pontifici
t’expresse el meu sentir de terra ferma
en veu tremola i fosca d’amargor.
Puix una, irremediablement rebenta
despres de tant de temps parant galtades
de forma manifesta com ya saps
per part de mans tacades per l’ofensa.
Mare, yo tan sols vullc ser Valencia,
!que ya es prou, i molt!.

Yo que de sempre a lo llarc de l’historia
donant eixemple de civica pau
he segut obedient i sumissa
al temps que injustament marginada,
rep ara com a moneda de canvi
l’invasio imperialista, colonial
per part del colindant que nos envolta
que sense el minim respecte ens afonen
davant l’estilet, en les fondes raïls.
Mare, yo tan sols vullc ser Valencia,
¡que ya es prou, i molt!.

Que interessos obscurs misteriosos
forasters que no son cap fantasmes,
recolzats per natius traïdors i venuts
volen fer de mi una caricatura
amorfa i totalment impersonal
borrant-me a l’instant d’una plomada
ma llarga i esplendorosa vida
avalada per un segle d’Or brillant
que corrompix a molta gent d’enveja.
Mare, yo tan sols vullc ser Valencia,
¡que ya es prou, i molt!.
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Patixc permanents atacs discriminats
del mateix cap a les plantes dels peus,
del nort al sur, passant tambe per l’oest
i per l‘atra banda no, perque està la mar.
I ya en el caramull de la gosadia
sense parla, muda, en volen deixar,
mes no em mutilaran la llengua propia
que per valenciana, neta i viva
no esta necessitada de transplant.
Mare, yo tan sols vullc ser Valencia,
¡que ya es prou, i molt!.

Mes farta d’heregies i calumnies
en l’orgull i la casta per davant
alce el crit al cel i me rebele
fins a posar llimit a la ralla,
i en lo teu permis Verge celestial
te suplique en devocio cristiana
la proteccio i ampar baix el teu mant,
com a Patrona dels Desamparats
i tambe de tos fills, els bons valencians.
Mare, yo tan sols vullc ser Valencia,
¡que ya es prou, i molt!.

Josep F. Gil



– 58 –

7 5  A N I V E R S A R I  D E  L A  C O R O N A C I O

AMPAREU-NOS A TOTS, MARE DE DEU

Mare de Jesucrist i tots els sants
Mare del cel i Mare de la terra
Mare de tots en l’horta i en la serra
i Mare d’inocents agonisants.

—Al bon creent i ad eixe que no creu
ampareu-los als dos, Mare de Deu—

Patrona de les terres de Valencia
consol dels pecadors desesperats
que son de tot el mon abandonats
i baix del vostre mant troben clemencia.

—Al bon creent i ad eixe que no creu
ampareu-los als dos, Mare de Deu—

Mare d’una Valencia afligida
¿caben en vostra gepa tants pecats
com fem els vostres fills desbarriats
en guerra permanent i fratricida?

—Al bon creent i ad eixe que no creu
ampareu-los als dos, Mare de Deu—

Vos que sou d’esta terra la Patrona
teniu la fe dels bons valencians
i els que no tenen fe, com son germans
tenen tambe una Mare que els perdona.

—Al bon creent i ad eixe que no creu
ampareu-los als dos, Mare de Deu—

Bernardi Gosp Martínez
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MARE DELS DESAMPARATS

Els remors de l’Historia que porten els milenis
ens parlen de mil gestes de nostres paladins,
per la nit perfumada de cada primavera
acodixen solicits al conjur de l’ahir.

I fan cau en la plaça junt a nostra Patrona
que es essencia perfecta de nostres espirits,
i s’unixen gojosos en les danses dilectes
que congrega pregaries dels valencians de hui.

Ai, Patrona volguda de blava transparencia...
ampara a l’inocent, al foll i al malait;
al que no te consciencia de las passeres tortes
i a qui s’afona en l’odi sense mirar el risc.

A tots ells, i a nosatres que nos creguem perfectes,
perque tan sols naixquerem de ventures farcits,
no nos deixes a soles llunt de ton cor, Mareta,
que quan aplegue l’hora volem morir aci.

Baix de ton dolç mirar de blava transparencia
que, sempre, amorosa, recull al que ha fugit;
perque Tu eres la Mare que a tots ens acarona
i estigam prop o llunt, sempre serem tos fills.

Sony Grau
Maig 1998



75 ANIVERSARI DE LA CORONACIO PONTIFICIA
DE LA MARE DE DEU DELS DESAMPARATS

Yo volguera ser escultor
per a esculpir la teua bellea,

o ser un gran pintor
per a reflectir la teua purea.

Mirant la teua careta
els valencians tremolosos

te demanem els favors
per a fer-nos mes dijosos.

I cridem tots a una veu
plens de felicitat,

que no hi ha res mes bonico
que la Mare de Deu dels Desamparats.

Com som els teus fills
Tu mai nos desampares,
i eres per a tots nosatres

com un centenar de mares.

Al pas de la teua image
per les terres valencianes,
tots nos sentim orgullosos
i repiquen les campanes.

El que mai t’ha contemplat
no sap lo que s’ha perdut,
perque Mare com Tu eres
en el mon no n’ha hagut.
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No me canse de cridar
i quedar com extasiada,

vixca la Mare de Deu
per “algo” soc valenciana.

Les persones angoixades
te demanen piadoses

que totes les seues penes
es convertixquen en roses.

Per aixo hi ha que celebrar en força
i en suau i dolç cantar,

el 75 Aniversari de la Coronacio
de la Mare de Deu dels Desamparats.

Concha Juan Tronchoni
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¡QUI FORA ROSELLA!

Te vaig coneixer fa un sigle
alla pel Maestrat.

Pluja de lluna on les teules,
les estreles rielant

en les cases de l’aldea
—Ivarsos de Serra d’Engarceran.

S’engrunsen els parotets
entorn, sobre l’armeleral
pomells de flors i en terra

la catifa del fenaç.
L’aldea la funda una dona

raig de sol, Maria Ivars
yaya d’aquell home bo

que fon sant Lluïs Beltran,
volgue que patrona fora
Verge dels Desamparats.
Llavors era yo un chiquet
menut, mocos, desdentat,

quan te vaig coneixer
i me vaig “enamorar”.

Veniem per les dreceres
cobertes per la “rosà”

els menuts a “galligotes”
que no poden aplegar,

per oferir-te la flor
que brorata en el meu camp

i tremolant d’ilusio
ficar-la en les teues mans.

I yo desijant ser rosella
i quedar-me al teu costat

per a sempre, ¡Mare meua!
¡Mare dels Desamparats!

Gaspar Lacasaña
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LLETANIA VALENCIANA

Hui voltegen les campanes
cridant a festa major
a totes les valencianes,
¡Verge Santa del meu cor!.

Davant de tu s’agenollen
en una fe que mai mor
pregant-te a tu que les escoltes,
¡Mareta del Bon Amor!.

Repletes de sentiment
esclaten en un gran plor
en una oracio fervent,
¡Refugi del pecador!.

Son com un ram de clavells
en son major esplendor
per adornar tos cabells,
¡Mare del Bon Redentor!.

Veneren la teua image
oferint la millor flor
i et rendixen homenage,
¡Mareta del Salvador!.

Tots els dies, mare meua,
els lleves el seu dolor
al vore la cara teua,
¡Somriure del llaurador!.

Puix les mares valencianes
reben de tu la dolçor
i als seus fills malalts tu sanes,
¡Verge del Divi Amor!.

l els seus precs enfervorits
presentes en tot l’honor
al bon Jesucrist units,
¡Dolça Verge del Dolor!.



Eres tu nostra Mareta
a qui volem en ardor
i et cridem Geperudeta,
¡Mareta del Bon Pastor!.

I sentint-se protegides
pel somriure del teu cor
mai estaran afligides,
¡Santa Mare del Candor!

Puix al voltant del teu mant
desapareix la tristor
i els laments es tornen cant,
¡Sobirana de la flor!

Hui voltegen les campanes
cridant a festa major
i et porten a tu en les andes
¡Ampar ple de resplandor!.

¡Verge!, ¡Regina!, ¡Patrona!,
eres per a tots tesor
que qualsevol acarona,
¡Gran Joya del Creador!

¡Far per als navegants!,
¡Musa del pobre escritor,
¡Estrela dels caminants!,
¡Ale per al somiador!,

¡Consol dels infortunats!,
¡Perdo per al pecador!,
¡Lloc per als desterrats!,
¡Lliri blau del versador!.

¡Verge dels Desamparats!,
¡Verge del treballador!,
¡Mare dels bons valencians!
¡Mare del Nostre Senyor!.

Isidre-Vicent López Cruz
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EL RETAULE... (Contalla)

Es nit... ¡Mal orage!... Furios el vent brama...
A la mare velen... (¡Impotents!)... al llit.
Menudes bessones no viuen el drama,
i sols pare i filla senten eixa flama
que, quan “TRISTOR” clama, te crema en lo pit.

Aquella familia que cinc la formaren
pronte, ha dit el mege, que se desfarà.
I eixa Alqueria que idealisaren...
L’Alqueria alegre en que tots gojaren,
sens “l’Ama” que amaren... ¡Ai.!.. es quedarà.

Quan parla la mare sembla escoltar-se
una veu lluntana de qui ya està absent.
No li queden forces... ¡I deu esforçar-se.!
¡Del llit de tortura vol incorporar-se.!
¡Veu l’ale escapar-se! ¡Vol dir lo que sent.!

I busca a sa filla, mirant desmayada...
(Chiqueta que a penes reglota els dotze anys,
que l’escolta trista i com esglayada...)
—Cuida de ton pare—. Li diu apenada...
—De la bessonada, que son els meus planys...

Puix tu, filla meua, eres ya la “dona”
que les dos menudes necessitaran...
Tot ha de recaure ara en ta persona...
Per a tots tu sigues una “mare bona”...
¡Si Deu m’abandona... ells no la tindran!.—
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La chiqueta amaga la llagrima ardenta...
Ix de l’Alqueria portant una llum,
creuant per les roses de puncha dolenta,
va cap al retaule de pedra lluenta,
on la Verge, atenta, sap de la costum
d’anar a resar-li casi tots los dies,
puix de milacrera ha pres bon renom...
¡I es venerada en les Alqueries!
Alli li contaren penes i alegries,
de l’ombra a les guies d’un ombrivol om.

Ella s’agenolla en los ulls plorosos,
pero ferma, seria... ¡Sentint lo que diu!
... fa un prec: —¡Verge Santa d’ulls generosos,
te demane, Mare, en lo cor a trossos...
¡Braços profitosos de qui patint viu!

... que prengues ma vida per la de ma mare,
ella fa mes falta per portar avant
a eixes germanetes i ad eixe pobre pare
que, quan de sa dona la Mort el separe...
¡I el desampare!... ¡Sols viura plorant!.

La Mare de Mares... ¡Mare de Valencia!...
en part, la pregaria degue d’escoltar,
puix com un milacre d’amor i clemencia...
(¡Algo que no era cosa de la Ciencia!)
la mare, a consciencia començà a sanar.

* * *

I ara en el retaule de pedres lluentes
sempre esta l’ofrena d’un grapat de flor.
I per les vesprades... (¡Fredes o calentes!)
la chiqueta mira... (¡Pupiles ardentes!)
... les mans benevolentes, dient, en amor:
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—Si cent anys vixquera, cent anys estaria
donant-te les gracies... ¡Verge de l’Ampar!
¡Mare de Valencia! ¡Sou Goig i Harmonia!.
Ni d’esta manera yo te pagaraia
la gran alegria que em vares donar.

Ara tinc dos mares, la que en l’Alqueria
me plena de besos quan yo sent enyor...
L’atra tu “Mareta”... ¡La Verge Maria!
¡yo, Verge Santa, yo desijaria
tindre la valentia per ser “SEGUIDOR”.

Sols en Tu m’ampare... ¡En TU Mare Bona!.
TU, en qui s’amparen els bons valencians.
I d’esta Valencia que en TU s’acarona...
¡Fes que siga sempre com una corona
de cantics que entona... ¡Poble de germans!

Germans d’una Mare que nos protegixca...
De ton Mant, dins els plecs, tots acaronats
lluitem per Valencia... ¡Per a que revixca!.
Siga la “consigna” que a tots nos unixca,
un “Vixca”... ¡¡LA MARE DELS DESAMPARATS!!

Josep Llopis i Domingo
98
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LLAORS A LA MARE DE DEU DELS DESAMPARATS

¿ELS palaus
En murs de marbre
Esveltes torres i rics blasons
Dorats,
Qué son, sino pobrea,
Si algu els compara en els rubis del teu bell cor,
Mare Nostra,
Verge dels Desamparats?

¿ELS plaers
Que u pot tindre
En este mon nostre, tan arreu
I violat,
Qué son, sino dolors,
Si algu els compara en el balsem de ta mirada,
Mare Nostra,
Verge dels Desamparats?

¿ELS clarejars
Dels dies mes esperats,
Mes plens, mes sentits, allumenats
I grans,
Qué son, sino foscors,
Si algu els compara en el llamps de ta mirada,
Mare Nostra,
Verge dels Desamparats?

¿LES caricies
Que una mare, amorosa,
Feta breçol de tendrea, li fa a son fill
Mes amat,
Qué son, sino bastors,
Si algu les compara en les teues caricies de bondat,
Mare Nostra,
Verge dels Desamparats?
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¿ELS somis
Que puga tindre,
En les nits mes gojoses, el somiador
Mes gran,
Qué son, sino tristors,
Si algu els compara en el si donat a l’Angel per Tu,
Mare Nostra,
Verge dels Desamparats?

¿LA passio
Que un sant, extasiat,
En gran arrebat puga tindre, en ardor per Deu,
L’Adorat,
Qué es, sino tibiea,
Si algu la compara en esta flama de fervor encesa,
Que els teus fills valencians senten, en Amor per Tu,
Mare Nostra,
Verge dels Desamparats?

Just Llorca i Llopis



NO ES PRECIS L’ANIVERSARI

No es precis l’aniversari
per a exaltar-te, Mareta,
puix sols en mirar-te als ulls
el nostre cor se recrea
pel llac de misericordia
on Valencia se contempla
donant-li gracies a Deu
per tindre Mare tan bella.

No es precis l’aniversari
per a sentir, Mare meua
la gracia consoladora
que emana de ta capella
donant la pau i alegria
al fill que als teus peus te resa
i que busca entre els teus braços
remei a la seua pena.

No es precis l’aniversari
per a viure la fe plena
que sentim els valencians
en nostra Maredeueta
portant-la en els nostres cors
que viuen tot l’any en festa
puix gojant del seu amor
la vida es fa primavera.

No es precis l’aniversari
per a aclamar a qui reina
dins del cos i l’espirit,
en la llar i en la faena,
en la terra i en la mar,
en la llum i en la tenebra,
en la vida i en la mort,
en la paraula i la lletra.
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No es precis l’aniversari
per a mostrar en ofrena
les flors de purs sentiments
simbols de nostra creença
que en el color i l’aroma
sublimen la ferma entrega
de l’amor de tot un poble
que ho manifesta en bellea.

No es precis l’aniversari
que commemora una gesta
de coronacio solemne
quan la Mare ya es emblema
per damunt de trons i ceptres,
d’arminis i mants de seda
perque el major distintiu
es l’amor que nos dispensa.

No es precis l’aniversari
que exalta de forma expressa
setantacinc anys d’un acte
que ple de fervor s’ostenta
quan sols un acte de fe
i una caritat, nivella
la mes solemne lliturgia
i la funcio mes complexa.

Per aixo, Mare volguda,
dins de la llosta pobrea,
depositem als teus peus
nostra corona poetica
que es l’humil orfebreria
cisellada lletra a lletra
pels qui en l’amor a una Mare
tornen l’oracio en poema.

Donis Martín Albizúa



DEURIA ESTAR CONTENT

Deuria estar content. Deuria tindre
esclats de riures facils en la boca,
pel goig sense baranes que em desperta
la data que es celebra i que emociona.
Deuria estar feliç. Deuria tindre
els ulls plens de la llum de clara aurora
quan note dins del cor els glatits intims
que em causen el plaer de festa fonda.
Deuria dur-te als peus els pirops fragils
que vaig sentint formar-se’m en la gola,
per tal de fer-los versos purs i dignes
d’entrar en el conjunt d’esta Corona.
Fragant Corona, Mare, que et dediquen
aquells que van sembrant flors en la ploma,
i et fan ofrena tendra de poemes
com mistica collita blanca i dolça.
Deuria estar content, pero me falta
l’estimul necessari enmig de l’ombra
d’un mon que gira entorn de l’injusticia
i el gris materialisme que aborrona.
Un mon que es nega al ritme de la marcha
cami de l’unitat que l’amor forma;
un mon que tanca els ulls a la miseria
de gents que deuen ser nostra vergonya.
Pensant en eixos sers sense fortuna,
en eixos infants debils i en fam fosca,
en eixos inocents que ningu ampara,
que semblen morts en peu prop de la tomba,
me note un nuc de dol i d’impotencia
lligant-me l’esperit a la sossobra,
i no puc, mes que ho vullc, mostrar-me alegre
com est aniversari teu invoca.
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No puc dir-te pirops, perque s’ofeguen,
abans de naixer vius, en propia angoixa,
i sols puc ofrenar-te, Mare meua,
el ram de les pregaries que el cor dona.
I et pregue per tants fills de pells tenyides
per races a qui el mon de hui abandona;
per tants desamparats que et necessiten;
per tants inocents, Mare, de fam torba.
Per ells no et dic pirops i et dic pregaries.
Per ells no estic content, Verge i Patrona,
en este aniversari que es celebra
i esclata d’entusiasme en qui t’adora.
Per ells no puc somriure’t com vullguera,
i en canvi, un bes de dol duc en la boca;
el bes que, sense dubte, et donarien
els fills sense una Mare Amparadora.

Josep Melia Castello
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ARA QUE ARRIBA MAIG...

El cel primaveral esclata en força,
omplint al mes de Maig de maravella,
sembrant els fertils camps dels cors d’un poble
que amor senten per Tu, Geperudeta.

I en eixa sembra grata i productiva
que dona al pas del temps fruits sense treua,
aguaita l’esperança que nos guia
cap a un dema feliç que ya es presenta.

Cap a un dema reblit d’ansies complides
a on sure un esplendor que ompli l’escena,
mancada de dolors, de desventures,
de tetriques imagens de tenebra.

El blau color purissim nos augura
el cim de l’esplendor per a Valencia
quan des de l’horta mora, hui cristiana,
aromes embruixats de Fe nos presta.

La Fe que en arraïls fortament fermes
naixque i ha germinat creant la senda
per la que caminar aquells que busquen
l’ampar baix del teu mant d’exquisitea.

Valencia està feliç per esta data
que enmig de valenciana primavera
li aporta sentiments sincers, purissims,
de tot allo que es fixa com a meta.

Sentir i amar de cor a la Patrona,
la Mare que al fill trist rapit alegra,
donant-li l’esperança en un dema
que es trobe llunt per sempre de la pena.

I enguany, setantacinc aniversari
de ser Tu coronada en fausta festa,
volguera que estos versos que et dedique
serviren com humil nuc que no es trenca.



Un nuc que a colps de Fe, barreres aspres
destrossa per tornar-nos a atra epoca:
aquella en que virtuts nos entornaven,
dotant-nos d’esclats magics de bellea.

Volguera que escoltares ma pregaria,
ara que arriba Maig i la terreta
eixampla el pit d’amor cap a sa Mare,
l’augusta i sens parell Geperudeta.

Volguera que el meu prec fora un gra fertil
sembrat entre el conjunt total de sembra
que els valencians en Fe te depositen
en eixe Cor que escolta al que es llamenta.

Segur estic de que sabras oir-me
i en est aniversari, data encesa,
de nou hauras de ser el far que guie
al desvalgut al port de la bellea.

¡Mare dels valencians, Mare bonica!
Seguix obrint ton mant ple de noblea
cap als que sos ulls fixen en la dolça
mirada que ton rostre pur ofrena.

Escolta la pregaria humil i pura
que naix del cor sincer de qui et venera,
d’un fill com qualsevol atre naixcut
en este paraïs que es fruit d’enveja.

¡Mare del Cel, volguda i admirada!
Ara que arriba Maig, fes-nos promesa
de que com sempre has fet seran tes mans
furios cabal, riuada d’amor plena.

I aixina, per Valencia i per sos fills,
sabent que al seu costat ton Cor alena,
podrem seguir segurs, Excelsa Mare,
puix baix el teu ampar viura Valencia.

Rafael Melia Castello
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A L’OFRENA ES VA CANTANT

Hui, dia 18 de Març...
el cel esta fosc... i plou...
i cap de nuvol es mou,
per deixar al sol... passar.

I en el meu Casal faller
del carrer Manuel de Falla,
es sent dir... (veu que no calla)...
¡¡“Che, hui havia de ser”!!

En mescla de rabia i pena...
el mon se nos cau als peus...
¿Saps perque MARE DE DEU?
¡Perque hui toca... l’Ofrena!

Sense pensar-ho un instant,
hem suspes la “Mascletà”,
¡que ens agrada... mes que el pa!
¡¡Mes... l’Ofrena es diferent!!

Tots venen a preguntar...
“¿Anem a anar a La Plaça?”
“Aço no te bona traça...”
“¿Que farem?”... “¿Anem a anar?”

I, entre dubtes... es fa l’hora...
Poc a poc ya van venint...
Al Casal van acodint...
els teus fills... ¡¡Reina i Senyora!!

Venen... menuts i majors...
sense importar-los l’orage...
Tots a fer-te vassallage,
i portar-te nostres flors.

Del Casal omplin les portes...
el faller... i la fallera...
i sent... per volta primera...
no tindre les cames fortes.
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Ya mouen, mare... ¡Ya van!
En paraigües... ¡cap a tu!
Quin temps mes inoportu
I ells encara... ¡¡van ballant!!

Si la pluja va apretant...
el trage hi ha que tirar-lo...
tots... no els va be comprar-lo...
i ells, encara... ¡¡van ballant!!
Els menuts estan... gelats,
i porten els peus... cansats,
pero, estan ilusionats...
i cap a tu... ¡¡van botant!!

Els majors van, desijant...
vore ta cara preciosa...
i en caminada gojosa...
ya els tens ahi... ¡¡Van amant!!

Amant a Nostra Patrona,
que, mes que mai,... hui somriu...
i, en el Cel, a tots els diu...
“¡¡La meua gent si que es bona!!”

Alguns han tornat... chorrant...
i cansats... com correspon...
¡¡Aço es lo mes gran del mon...!!
Encara, venen... ¡¡ballant !!

L’any que ve... ¡com te que ser!
Si fa clar... Com si foscor...
et dura de nou la flor...
junt... al seu cor... ¡¡el Faller!!
I acaben les meues mans,
d’escriure’t la devocio...
que a tu et te ma Comissio...
¡¡¡MARE DELS BONS VALENCIANS!!!

Pepe Monforte i Tudela
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A TU, AMPARADORA

Deu te salve, Maria, va cantant
la veu del poble que al resar t’aclama.
Mare de Deu i de les vergens, Verge;
Mare de Crist i sa divina gracia;
Mare de la purea, sempre pura;
Mare divina de l’amor que es flama.
Fidel en l’amor que ens aconhorta;
Compendi de virtuts; goig i esperança.
Salut dels qui sofrixen en els cossos;
consol dels qui sofrixen en l’anima.
Tu, com la brisa de la serra, pura;
tu, com l’aigua del remans, molt clara;
Mira en dolçor al poble que t’invoca
i riu i plora i als teus peus et canta
i omplint-te de pirops, foll es torna
perque sap que es aixo lo que t’agrada.
Obri els teus llavis que la rosa imita
desfullant al somriure ta fragancia
i prega al Fill que als braços acarones
que no nos deixe, que Valencia es flama
que s’encen quan per sa Mare vibra
perque la du en el cor enraïlada.
Ampara als valencians, Amparadora
i fes que cada home, cada casa
tinguen la pau, l’amor en sa familia
i no manque en la taula una fogaça.
Venim a Tu pregant-te que no oblides
a esta terra bonica i esforçada,
que en tremolors d’amor, feliç i tendra,
baix del teu mant humilla s’arrogancia.
Te preguem per la terra i per nosatres,
que lluixca la llum de l’esperança
i enamorada l’anima, per vida,
la tingam als teus peus agenollada.

Angels Morera i Serrano
Valencia, març 1998



¡MARE D’ESPANYA! ¡SOL DE VALENCIA!

¡Mare d’Espanya!
¡Sol de Valencia!
¡Ta pau divina torne a regnar!

* * *

Poema genial fet simfonia
escrit per a cantar-te veritats,
Mareta d’Inocents Desamparats,
quan fores coronada Reina i Guia.

Despres d’un grapat d’anys d’esta canço
cantant-te Sol d’Espanya i de Valencia
enguany lluixes Mare en mes potencia,
al recordar-te en ta coronacio.

Puix son Setantacinc anys de Patrona
velant, Mare Amorosa, als valencians;
els fills que al fer enguany tan dolç balanç
t’oferixen, de cor, atra corona.

Corona de paraula i sentiment
per tot lo que Tu has fet durant tants anys.
Reblida de fervor per tot l’afany
de fer del valencià un poble conscient.

Corona que en un acte sensitiu
el poble t’oferix, junt a la flor
i la fonda pregaria, feta plor,
puix mirant-te, Patrona, se sent viu.

Corona on es l’amor la pedreria
enfilada en la fe, en lloc de l’or.
Corona que està feta en tot lo cor
per tot lo que Tu ens dones cada dia.

Puix Tu nos proporciones l’esperança
de viure un dia units, com a germans,
i no com hui nos trobem els valencians
mirant-nos de reüll, sens confiança.
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Perque eres, ya fa temps, la llum que ens guia
en mig de la foscor en que nos trobem
tractant de que entre tots, a la fi tornem
a ser un poble gran i en harmonia.

Tu ens dones eixe orgull d’enhorabona,
que sols se conseguix tocant la gloria,
quan Valencia va ser, segons l’historia,
del mon civilisat, paraula i trona.

Ta presencia enfortix, i s’evidencia,
l’orgullos sentiment del poble pla
que lluita per a ser sols valencià
davant del gran atac que es fa a Valencia.

Perque eres com la font de l’aigua clara
que refresca el sentit quan trau la set,
deixant-nos l’espirit mes pur i net
quan te mirem Mareta, cara a cara.

Puix lo roïn mirant-te queda fora
ya que eres sols purea i devocio,
i al fer-te des de dins una oracio
l’espirit s’allumena com l’aurora.

Tu vius en nostre cor, Geperudeta,
fent d’ell un atre altar de nostra Fe.
Tu vius en nostre cor, donant l’ale
que ens porta cap a Tu, dolça Mareta.

Per tot lo que Tu eres, i et sentim,
llancem el nostre prec, fet oracio,
al ritme que te canta la canço
quan musica i poema es fan sublim.

* * *

Entre bells ritmes de ma canço,
mesclats als versos d’un madrigal...
¡Reina meua! ¡Mare meua!
Sent ton bes immaculat.

Manuel Navarro i Navarro
Valencia, març de 1998
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A LA MARE DE DEU DELS DESAMPARATS

“TAMBE AHI TE PUC TROBAR”

Mare dels Desamparats...
Te veig per tots els costats
on mos ulls vullguen mirar.
Quan cau el mant de la nit
i el silenci sembla un crit,
¡tambe ahi te puc trobar!.

I quan renaix un nou dia
oint-se l’algarabia
de les aus en son trinar...
Quan veig a una mare santa
quina al seu fill amamanta,
¡tambe ahi te puc trobar!.

Si aguaite al punt mes llunta
fins a on trenca l’ocea
o a la vora de la mar,
entre les aigües blavoses
i les ones sorolloses,
¡tambe ahi te puc trobar!.

Puc vore’t per tot arreu:
En el mont, sobre la neu
o a l’ombra d’un gran pinar.
Si mire al trespol de Cel,
baix del Sol o en fonda rel,
¡tambe ahi te puc trobar!.

Entre la pluja d’argent
que escampa celos el vent;
en els llamps i el seu bramar...
Sobre els prats i les montanyes,
inclus en terres estranyes,
¡tambe ahi te puc trobar!.
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Quan contemple la Senyera;
quan perche per l’Albufera
entre junc, mata i canyar...
I fins quan l’anima dol
i el sospir se torna udol,
¡tambe ahi te puc trobar!.

Quan la carcassa es fa llum
i la polvora perfum
fent a Valencia alenar,
entre el Cel ences en flama
i els colors en amalgama,
¡tambe ahi te puc trobar!.

I si la fi m’ha arribat
per tota l’eternitat
abandonant la meua llar,
solcant el vent de llevant
i acaronat pel teu mant...,
¡tambe ahi te vullc trobar!.

Josep Navarro i Salvador
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TE CONTE MARETA

Un chiquet li està resant
a nostra Mare de Deu,
i alçant cap al cel la veu,
aixina li va contant
lo que un dia al confessor,
li digue obrint-li el seu cor.
—¿Perque soc tan desgraciat?.
se lamentava el chiquet
quan s’estava confessant.
—Puix dis-me, ¿que es lo que et passa,
perque eres molt chicotet,
i no pot ser fruita amarga
quan l’arbre es menudet?
—Vora voste, aci on me veu
vaig fer molt de mal al naixer,
encara que ningu s’ho creu
li llevi a ma mare el ser.
Si pare, yo la mati,
puix tant i tant va patir,
que ni a vore’m resisti.
I quan vaig al cementeri,
yo li rese agellonat
i li demane perdo
ofegant-me d’emocio,
en pago ad aquella maldat.
I entre plors i entre sospirs
la veig com si fora ahir
dient molt emocionada
mentres s’estava morint.—
—Ampareu-lo que es mon fill,
i de son pare sera una copia i un espill.
(Aixina m’ho han contat
es la pura veritat).



I aixina vullguera ser,
per si des del cel me veu
me puga dir satisfeta.
—Eres un home sancer,
de plaer estic repleta.—
I llavors el confessor
en veu com de tremolor
me va dir emocionat.
—Ta mare tingue rao,
com un home t’has portat,
i com no tens penitencia,
tindras que tindre pacencia,
ya conseguires el perdo,
tu no feres ningun mal,
i aci, la Mare de Deu,
t’admitix com a fill seu
i et dona la bendicio.
—Puix be fill meu, a ser
lo que ta mare volgue
sigues un home sincer,
i seras home de be.

Manolo Pastor i Medina
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CANT A LA SENYORA
DELS DESAMPARATS

Mare dels Desamparats
Senyora, al teus peus postrada,

beneix el meu pobre cant
estes humils paraules

que encara que el cor els donares
en submissio i alabança

perden el seu calit aroma
joya en ma boca humana.
Yo be volguera, Senyora,
ser cabal que desbordara
chorro d’aigua cantarina

d’aigua neta, d’aigua mansa;
ser corruco de l’ombriu bosc,

el fi cant de la cigarra.
Pero soc pobra, soc debil,

aixina i tot ma veu t’aclama.
Indigna soc de cantar-te

Mare, Senyora del meu cor;
pero se que Tu m’acceptes
en amor de tes entranyes.
Escolta’m puix Mare meua

estes humils paraules.

Hui, la Ciutat pressurosa,
en tremolor d’albades enjorns,
les teus sayes de lli plancha,
les teues faldes de filigrana.

Les flors se despertaren
—rosada transparentaven—

ruboroses se vestiren
en lo millor de ses gales.
¡Que rics brocats verts!,

¡que rojos en flamerades!
¡La Festa, hui es la Festa!

¡Com voltegen les campanes!
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Pels carrers del teu Poble
que adornen ta sacra planta,

Tu, Senyora, Mare meua,
hui te passeges galana.

¡Verge dels Desamparats,
Mare, Senyora del meu cor!

Vas derramant al teu pas
ta mirada d’or i nacre,
filtrant el nectar divi

de dolçors molt macerades.
Cóm besen hui els teus bells ulls;

en amor dobles l’esquena.
Qué prop, Deu meu, qué propet

la teua cara de nostra cara.

Canten hui les flors silvestres
canten les roses de grana,

cante l’olor a llimes grogues
i les dorades taronges.
Tot el poble en aleluyes

¡Voltegeu, voltegeu les campanes!
que hui la Verge nos acarona

baix el seu fermos mant d’argent.

Qué llumeners en garlandes.
Maig, qué d’aromes exhales
Hui hi ha sabor de gran cel
¡Beneida Valencia amada!

Isabel Pons
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A LA VERGE DELS DESAMPARATS, LA PATRONA DE VALENCIA

I
A MARIA, santa mare
de JESUS de Nazaret,
li pregue que nos ampare
guiant-nos pel cami dret
i en lo cel lloc nos prepare.

II
Entre totes predilecta
foreu Vos la mare electa
per a donar vida a Deu...
Nostra Patrona dilecta,
nostres precs sempre escolteu.

III
JESUS, ofert com lliurança
d’absoldre nostres pecats,
mori en creu... Foreu fiança,
la flor de nostra esperança,
MARE DELS DESAMPARATS.

IV
JESUS aplacà a son Pare,
proclama ser nostra mare
front a Joan en persona...
¡Ta protecció nos ampare
ya que sou nostra Patrona!

V
Dus-nos Pau i l’Unitat
a nostra Comunitat
tan guerrera i desunida...
Fes regnar la germandat
a voltes tan desunida.
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VI
En estos dies tan critics
allumena als sabis mitics
que treballen en consciencia
i dona llum als politics
que nos governen Valencia.

VII
Si nostra vida no es morta
lliureu-nos de senda torta,
guiant-nos per la segura...
Despres obriu-nos la porta
de la celica ventura.

VIII
A Vos, MARIA, la mare
de JESUS de Nazaret
li pregue que nos ampare
i ens senyale el cami dret...
¡I en lo cel lloc nos prepare!

Josep Puchades Segarra
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MARE DE DEU I MARE NOSTRA

¡Cor de la Fe! ¡Princesa dels arcangels
que regnes coronant el paraïs!
¡Refugi dels mortals! ¡Arrel i essencia
perfecta de virtut!

¡Consol del desterrat i de qui plora
l’oblit i la distancia del germa!
¡Causa del nostre goig! ¡Etern auxili
del pobre i l’indefens!

¡Font de l’Amor! ¡Garlanda de ventures
que adornes el cami dels pecadors!
¡Capella de gesmil i Tabernacul
immaculat de Crist!

¡Proyecta el teu Ampar sobre la terra
que marcha sense acort i entre els esculls!
¡No deixes d’inflamar la veu del poble
que sent la veritat!

La mar del mon renova l’envestida
contra la roca blanca de ton ser.
Pero, Tu estas mes nitida i mes pura
florint per dalt de tot.

Estas plena de Deu, plena de Gracia,
plena de l’evangelic espirit.
Estas viva en el temps i en la consciencia
del pensament madur.

Es per aixo que et veig i que em disponc
a dur-te dins les venes com la sanc
i et dic aquelles coses que improvisa
la meua pobra veu.

– 89 –

C O R O N A  P O E T I C A



¡Mare de les donzelles! ¡Tota Pulcra!
¡Ventre suau i verge sense mort!
¡Palau del Verp! ¡Recolze dels qui cauen!
¡Promesa dels humils!

¡Ave Maria! ¡Perla entre les perles!
¡Esposa de l’Iglesia que ens acull!
¡Mare del Bon Desig i Mare nostra
que dus camins de Pau!

¡Posa en el cor de l’home el gran deliri
de creixer com els arbres cara al cel!
I per damunt dels sabis i dels dubtes,
¡que regne el teu Amor!

Sera el moment de tindre l’esperança
com una primavera dins del pit.
¡Sera guanyar i tindre per a sempre
la teua Santa Llum!...

Anfos Ramon i Garcia
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ENAMORATS

Gojós de ser fill teu
estic damunt la terra
que m’alimenta
el sentiment de germanor
en l’inocencia.

Vivint la fe per Tu
un viu goteig d’anhels
s’ampara
baix de ton mant
generós i blanc.

Zelos d’amor per Tu
tot un sacso de mans
de cors i plors,
passeig de braços
entre suors i flors.

Farcits del rostre teu,
els meus germans de nom
—agenollats—
coven el prec i el teu amor,
Tu, Mare dels Desamparats.

Ferits de cels per Tu,
este meu gran poble sancer,
sincer,
mirant-te als ulls,
de Tu s’enamora.

Emili Ridocci
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VERGE SANTA I BONDADOSA

Verge Santa i Bondadosa.
Mare dels Desamparats.
Tu que eres pluja copiosa

d’amor i de caritats,
fes que no nos falte l’aigua

per a la set aplacar.
Eixa set que nos ofega

a tos fills els valencians,
i que esta clamant justicia

per a tanta iniquitat.
Tu que eres mar de clemencia

i ampar en tota afliccio,
i eres balsem d’indulgencia

i sospir de devocio,
no t’oblides de Valencia

i otorgar-li proteccio.
Que no prospere la trama

tan indigna i alevosa
d’eliminar nostra parla

de forma tan deshonrosa.
Tu coneixes la manera

que el teu poble t’ha aclamat,
de forma plana i sincera,
en tendror i en humiltat,
pero de sempre mareta
en el mes pur valencià.

En eixe idioma parlaren
els nostres antepassats.

D’eixa forma te pregaren,
Mare dels Desamparats.
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I eixa es la forma que sempre
desigem seguir parlant,

en la llengua que heretarem
i que es nostra identitat.
Lliura’ns Mare volguda
d’eixa ferida tan gran,

que esta afligint-nos la vida
i el cor sagna de constant,

i concedix-nos l’ajuda
que tant estem desijant.

Jesús Serrano i Navarro

o





Auca





Auca en dotze socarrats
que conta i nos alliçona

del perque es nostra Patrona
Mare dels Desamparats.

Socarrats: Felicitat Motta
Versos: Pere Delmonte Hurtado
Fotografies i cessio dels drets de reproduccio: Joan Romero i Moya

L’HISTORIA D’UNA ADVOCACIO
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A U C A

Va ser el Pare Jofre
qui a un foll donà proteccio
i en un quaresmal sermo
a les consciencies mogue.

Pronte els prohoms mes sabuts
en Llorenç Salom per guia

feren una Confraria
i el Rei firmà els Estatuts.
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S’uniren ad ells les gents
i de l’ilusio inicial
naixque el primer hospital
per als folls i els inocents.

Tambe l’hospital un jorn,
per als infants que abandonen

els pecats que no es mencionen,
els obri els braços del torn.
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A U C A

La Verge, piatosa historia,
nos diu que uns angels la feren
copiant la cara que veren
plena de gracia en la gloria.

El poble tot la visita
sabent que els angels l’han fet

en el bell Capitulet
que fora abans pobra ermita.
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Per ser dels Desamparats
molt mes que dels rics la Mare,
la fa que amorosa ampare
als que son ajusticiats.

Son maternal magisteri
l’eixercix per sagrat dret
fins al mateix Carraixet

on està el trist cementeri.
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A U C A

Valencia va a l’ampar d’Ella
per sigles fidel a Deu
i agraint-li l’amor seu
li dedica una Capella.

Per fi un dia la corona
el poble davant del Rei

mes que abans, per fe i per llei,
fora ya Mare i Patrona.
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Hui el Trasllat es una festa
d’apoteosic fervor
on Valencia el seu amor
a la Verge manifesta.

I en una pluja de flors
la porta per sos carrers

i li ofrena en sants delers
sentiments d’ulls i de cors.



Apendix documental





Retrat del Cardenal Reig
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Image original de la Mare de
Deu dels Desamparats, en la
plaça de Tetuan, molt prop
del lloc a on anava a ser
coronada.

L’alcalde de Valencia,
En Joan Artal, porta la
corona oferida per
Valencia a la Mare de
Deu dels Desamparats.
L’acompanya el
President de la Diputa-
cio Provincial, Sr.
Jiménez de Bentrosa.
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Moment de l’imposicio de la Corona a
l’image de la Santissima Verge.

Alocucio del Cardenal E. Reig i Casanova instants abans de cenyir la Corona sobre el cap de
l’image de la Mare de Deu.

A P E N D I X  D O C U M E N T A L

El Cardenal Reig rep de mans del Sr. Alcalde
la Corona que Valencia havia confeccionat
per a la seua Patrona.
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Medalla commemorativa de la Coronacio Pontificia de la Mare de Deu dels Desam-
parats. Anvers i revers.

L’image de la Mare de Deu
dels Desamparats, despres
d’haver segut Coronada,
fon depositada en l’altar
major de la Catedral de
Valencia, per a presidir els
cults extraordinaris de la
gran semana mariana.
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de Deu dels Desamparats,
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