
Cementiri de Sinera (1946) 

 

 

 

II 
 
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. 
 
 
 
 
 
IV 
 
Els meus ulls ja no saben  
sinó contemplar dies  
i sols perduts. Com sento  
rodar velles tartanes  
pels rials de Sinera!  
Al meu record arriben  
olors de mar vetllada  
per clars estius. Perdura  
en els meus dits la rosa  
que vaig collir. I als llavis,  
oratge, foc, paraules  
esdevingudes cendra.  
 
 
 

  



 
 
 
 
XXV 
 
A la vora del mar. Tenia  
una casa, el meu somni,  
a la vora del mar. 
Alta proa. Per lliures  
camins d’aigua, l’esvelta  
barca que jo manava. 
Els ulls sabien  
tot el repòs i l’ordre  
d’una petita pàtria. 
Com necessito  
contar-te la basarda  
que fa la pluja als vidres!  
Avui cau nit de fosca  
damunt la meva casa. 
Les roques negres  
m’atrauen a naufragi.  
Captiu del càntic,  
el meu esforç inútil,  
qui pot guiar-me a l’alba? 
Ran de la mar tenia  
una casa, un lent somni.  
 
  
 
 
 
XXVI 
 
No lluito més. Et deixo  
el sepulcre vastíssim  
que fou terra dels pares,  
somni, sentit. Em moro,  
perquè no sé com viure.  

 

  



Les cançons d'Ariadna (1949) 

   

JA MAI MÉS NO PODRÉ DORMIR 
 

Homenatge a José Luis L. Aranguren. 
 

Avui el cel 
és ja només 
ofec, buidor, 
ploguda nit 
al mar, al camp, 
dolenta mà. 
Com que no puc 
mai més dormir, 
faig del meu llit 
por de presó. 
A poc a poc, 
com un aflor 
sense perfum, 
sense color, 
creix, de l'arrel 
del pensament, 
l'última mort. 
Dalt, al teulat, 
urpes de gat 
esqueixen llargs 
drapots del glaç 
del sentiment. 
N'estic content 
i veig el fum 
de l'extingit 
ram del neguit 
de llibertat. 
Indiferent 
al temps, el vent 
de zenc, mesell, 
em bat, penell, 
rovell enllà 
del brut llindar 
d'un moll dolor. 
Negat al plor, 
al plany, al crit, 
estès al llit, 
malalt, romput, 
venut, vençut, 
perdut, obsés 
de mi, diré 
-asprosa fam 
d'un àvid clam- 
que no podré 
mai més dormir. 

  



EL MEU POBLE I JO 
 

A la memòria de Pompeu Fabra, 
Mestre de tots. 

 
Bevíem a glops 
aspres vins de burla 
el meu poble i jo. 
Escoltàvem forts 
arguments del sabre 
el meu poble i jo. 
Una tal lliçó 
hem hagut d'entendre 
el meu poble i jo. 
La mateixa sort 
ens uní per sempre: 
el meu poble i jo. 
Senyor, servidor? 
Som indestriables 
el meu poble i jo. 
Tenim la raó 
contra bords i lladres 
el meu poble i jo. 
Salvàvem els mots 
de la nostra llengua 
el meu poble i jo. 
A baixar graons 
de dol apreníem 
el meu poble i jo. 
Davallats al pou, 
esguardem enlaire 
el meu poble i jo. 
Ens alcem tots dos 
en encesa espera, 
el meu poble i jo. 

 
 
  

  



INDESINENTER 
 

Homenatge al Dr. Jordi Rubió. 
 
Nosaltres sabíem 
d'un únic senyor 
i vèiem com 
esdevenia 
gos. 
Envilit pel ventre, 
per l'afalac al ventre, 
per la por, 
s'ajup sota el fuet 
amb foll oblit 
de la raó 
que té. 
Arnat, menjat 
de plagues, 
aquest trist 
número de baratilli, 
saldo al circ 
de la mort, 
sense parar llepava 
l'aspra mà 
que l'ha fermat 
des de tant temps 
al fang. 
Li hauria estat 
senzill de fer 
del seu silenci mur 
impenetrable, altíssim: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
va triar 
la gran vergonya mansa 
dels lladrucs. 
Mai no hem pogut, 
però, desesperar 
del vell vençut 
i elevem en la nit 
un cant a crits, 
car les paraules vessen 
de sentit. 
L'aigua, la terra, 
l'aire, el foc 
són seus, 
si s'arrisca d'un cop 
a ser qui és. 
Caldrà que digui 
de seguida prou, 
que vulgui ara 
caminar de nou, 
alçat, sense repòs, 
per sempre més 
home salvat en poble, 
contra el vent. 
Salvat en poble, 
ja l'amo de tot, 
no gos mesell, 
sinó l'únic senyor. 

  
  

   



El caminant i el mur (1954) 

  
  

ASSAIG DE CÀNTIC EN EL TEMPLE 
 
Oh, que cansat estic de la meva 
covarda, vella, tan salvatge terra, 
i com m'agradaria d'allunyar-me'n, 
nord enllà, 
on diuen que la gent és neta 
i noble, culta, rica, lliure, 
desvetllada i feliç! 
Aleshores, a la congregació, els germans dirien 
desaprovant: "Com l'ocell que deixa el niu, 
així l'home que se'n va del seu indret", 
mentre jo, ja ben lluny, em riuria 
de la llei i de l'antiga saviesa 
d'aquest meu àrid poble. 
Però no he de seguir mai el meu somni 
i em quedaré aquí fins a la mort. 
Car sóc també molt covard i salvatge 
i estimo a més amb un 
desesperat dolor 
aquesta meva pobra, 
bruta, trista, dissortada pàtria. 

  



La pell de brau (1960) 

 

III 
 
La pell fa 
de tambor 
percudit 
per les mans 
de la por, 
pel galop 
del cavall 
que no pot 
conquerir 
l’últim guany 
del repòs. 
Sepharad 
i la mort, 
cavall flac, 
cavall foll: 
tot sovint 
no destries 
el nom 
en el somni 
del temps 
dolorós. 
 
 
 
 
XXX 
 
Diversos són els homes i diverses les parles, 
i han convingut molts noms a un sol amor. 
La vella i fràgil plata esdevé tarda 
parada en la claror damunt els camps. 
La terra, amb paranys de mil fines orelles, 
ha captivat els ocells de les cançons de l'aire. 
Sí, comprèn-la i fes-la teva, també, 
des de les oliveres, 
l'alta i senzilla veritat de la presa veu del vent: 
"Diverses són les parles i diversos els homes, 
i convindran molts noms a un sol amor." 
 

  



XXXVIII 
 
No convé que diguem el nom 
del qui ens pensa enllà de la nostra por. 
Si topem a les palpentes 
amb aquest estrany cec, 
on sinó en el buit i en el no-res 
fonamentarem la nostra vida? 
Provarem d'alçar en la sorra 
el palau perillós dels nostres somnis 
i aprendrem aquesta lliçó humil 
al llarg de tot el temps del cansament, 
car sols així som lliures de combatre 
per l'última victòria damunt l'esglai. 
Escolta, Sepharad: els homes no poden ser 
si no són lliures. 
Que sàpiga Sepharad que no podrem mai ser 
si no som lliures. 
I cridi la veu de tot el poble: "Amén." 
 
 
 
 
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. 

  



Llibre de Sinera (1963) 

XXIV 
 

Quan la llum pujada des del fons del mar  
a llevant comença just a tremolar,  
             he mirat aquesta terra,  
             he mirat aquesta terra. 

Quan per la muntanya que tanca el ponent  
el falcó s’enduia la claror del cel,  
             he mirat aquesta terra,  
             he mirat aquesta terra. 

Mentre bleixa l’aire malalt de la nit  
i boques de fosca fressen als camins,  
             he mirat aquesta terra,  
             he mirat aquesta terra. 

Quan la pluja porta l’olor de la pols  
de les fulles aspres dels llunyans alocs,  
             he mirat aquesta terra,  
             he mirat aquesta terra. 

Quan el vent em parla en la solitud  
dels meus morts que riuen d’estar sempre junts,  
             he mirat aquesta terra,  
             he mirat aquesta terra. 

Mentre m’envelleixo en el llarg esforç  
de passar la rella damunt els records,  
             he mirat aquesta terra,  
             he mirat aquesta terra. 

Quan l’estiu ajaça per tot l’adormit  
camp l’ample silenci que estenen els grills,  
             he mirat aquesta terra,  
             he mirat aquesta terra. 

Mentre comprenien savis dits de cec  
com l’hivern despulla la son dels sarments,  
             he mirat aquesta terra,  
             he mirat aquesta terra. 

Quan la desbocada força dels cavalls  
de l’aiguat de sobte baixa pels rials,  
             he mirat aquesta terra,  
             he mirat aquesta terra.  


