
 
Nabí – Josep Carner 

Inici del cant IV  
 
(Jonàs dins de la balena)  
 
Ni el pèlag que s'abissa ni el vent ja no em fan nosa.  
Mon seny en la fosca reneix.  
Ja só dins una gola més negra, millor closa;  
i crec, dins el ventre d'un peix.  
 
S'han esvaït, d'una bocada a l'embranzida,  
ma petitesa, mon esglai.  
Re no em distreu, dubte no m'heu, desig no em crida:  
Déu és el meu únic espai.  
 
(De Nabí, 1941)  

 

   



Salvador Espriu 

A Cementiri de Sinera (1946), Salvador Espriu evoca un món perdut, la seva Sinera 

mítica des del record. Sinera és el nom que s'identifica, en l'obra d’Espriu, amb 

Arenys de Mar, d'on procedeix la seva família i lloc dels estius del poeta. 

Tanmateix, a La pell de brau (1960) el poeta expressa un somni de futur en llibertat, 

de convivència i de pau per als pobles d’Espanya. 

 

Cementiri de Sinera 

Quina petita pàtria 
encercla el cementiri! 
Aquesta mar, Sinera, 
turons de pins i vinya, 
pols de rials. No estimo 
res més, excepte l'ombra 
viatgera d'un núvol. 
El lent record dels dies 
      que són passats per sempre. 

 

La pell de brau 

XLVI 

A vegades és necessari i forçós 
que un home mori per un poble,  
però mai no ha de morir tot un poble 
per un home sol:  
recorda sempre això, Sepharad.  
Fes que siguin segurs els ponts del diàleg 
i mira de comprendre i estimar  
les raons i les parles diverses dels teus fills. 
Que la pluja caigui a poc a poc en els 
sembrats 
i l'aire passi com una estesa mà 
suau i molt benigna damunt els amples 
camps. 
Que Sepharad visqui eternament  
en l'ordre i en la pau, en el treball, 
en la difícil i merescuda 
llibertat. 

   

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=79966


Pere Quart ‐ Corrandes d'exili 

Pere Quart escriu uns versos que prenen caràcter de document històric a Saló de 

tardor (1947). És al començament de la postguerra quan l’autor inicia una 

trajectòria de vint anys a l’exili. Les seves paraules reflecteixen el sentir de tot un 

poble que veu “una esperança desfeta”. 

 

Una nit de lluna plena 

tramuntàrem la carena 
lentament, sense dir re. 
Si la lluna feia el ple 
també el féu la nostra pena. 
 
L'estimada m'acompanya 
de pell bruna i aire greu 
(com una marededéu 
que han trobat a la muntanya). 
 
Perquè ens perdoni la guerra, 
que l'ensagna, que l'esguerra, 
abans de passar la ratlla, 
m'ajec i beso la terra 
i l'acarono amb l'espatlla. 
 
A Catalunya deixí 
el dia de ma partida 
mitja vida condormida; 
l'altra meitat vingué amb mi 
per no deixar-me sens vida. 
 
Avui en terres de França 
i demà més lluny potser, 
no em moriré d'enyorança 
ans d'enyorança viuré. 
 
En ma terra del Vallès 
tres turons fan una serra, 
quatre pins un bosc espès, 
cinc quarteres massa terra. 
"Com el Vallès no hi ha res". 
 
Que els pins cenyeixin la cala, 
l'ermita dalt del pujol; 
i a la platja un tenderol 
que bategui com una ala. 
 
Una esperança desfeta, 
una recança infinita. 
I una pàtria tan petita 
que la somio completa. 

 

[Versions musicades per Immigrasons , Ovidi Montllor , Lluís Llach: 
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Titol?autor=458&titol=1082 ] 
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Elegia segona 

A partir de les referències a la Grècia clàssica, a l’Atenes democràtica, Riba, en 

aquesta segona elegia, estableix un símbol de llibertat, un ideal que cal recuperar 

en el futur. A les Elegies de Bierville (1943), Súnion es converteix, en el seu exili, en 

una llum que guia tot un poble en la foscor. 

 

Súnion! T'evocaré de lluny amb un crit d'alegria, 

tu i el teu sol lleial, rei de la mar i del vent: 

pel teu record, que em dreça, feliç de sal exaltada, 

amb el teu marbre absolut, noble i antic jo com ell. 

Temple mutilat, desdenyós de les altres columnes 

que en el fons del teu salt, sota l'onada rient, 

dormen l'eternitat! Tu vetlles, blanc a l'altura, 

pel mariner, que per tu veu ben girat el seu rumb; 

per l'embriac del teu nom, que a través de la nua garriga 

ve a cercar-te, extrem com la certesa dels déus; 

per l'exiliat que entre arbredes fosques t'albira 

súbitament, oh precís, oh fantasmal! i coneix 

per ta força la força que el salva als cops de fortuna, 

ric del que ha donat, i en sa ruïna tan pur. 
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