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Els vents
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Xaloc

Xaloc és un vent
que la gent no reclama.
A l’hivern és molt fred
i a l’estiu té una flama.

Pobret el xaloc
que ningú no l’estima…

Per què no deixeu
que li cante a la lluna?
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Gregal

Gragal, greagal i graecale,
redei com s’embolica
el vent de gregal.

Només perquè els grecs
dugueren el vent
en barca de rems.

Greacale, greacal i gregal,
quin nom més bonic
si fóra un pardal!



Tramuntana

Tramuntana no té pena
de gelar els ametlers.
Quina pena tramuntana
que no et volen els cellers.

Tramuntana és de Morella
o d’Agres, jo no ho sé.
Ara només vull tapar-me,
que tramuntana ja ve.



12 

Migjorn

Aquest vent 
és vent benigne
i jo li tinc sentiment
perquè a la Ribera del Xúquer
arriba suau i molt lent.

Encara que al Maestrat
agafa el nom de morisc
un altre nom solem dir-li
que també és molt bonic.

No sol bufar pel vespre
ni tampoc pel de matí
però per molt curt que siga,
recordeu…, és xativí.



Ponent

Ponent i llevant
els dos van ballant.
Ponent és terral
i sol ser dolent.

A la posta, si és roja
no feu cap ximpleria,
que el vent de ponent
ja farà bogeria. 
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