
J.V. FOIX 

Sol i de dol 

  

Sol, i de dol, i amb vetusta gonella,  

em veig sovint per fosques solituds,  

En prats ignots i munts de llicorella  

I gorgs pregons que m'aturen, astuts.  

I dic: On só? Per quina terra vella,  

-Per quin cel mort-, o pasturatges muts,  

Deleges foll? Vers quina meravella  

D'astre ignorat m'adreç passos retuts?  

Sol, sóc etern. M'és present el paisatge  

De fa mil anys, l'estrany no m'és estrany:  

Jo m'hi sent nat; i en desert sense estany  

O en tuc de neu, jo retrob el paratge  

On ja vaguí, i, de Déu, el parany  

Per heure'm tot. O del diable engany.  

 
  

  

Saber narrar en llenguatge vigorós  

Deler i desig, i plers, i, sens esforç,  

Rimar bells mots amb el ritme dels cors  

Amants o folls; i, gens fantasiós  

- Oh, dolç fallir! -, coronar de lluors  

Éssers de carn, tot oblidant els morts  

I l'ombra llur, reial, i d'un bell tors  

Reprendre el tot vital i rigorós.  

Saber sofrir sense llanguir i amar  

Sense esperar, i, essent, ardit, del segle,  

Témer i l'enuig i al nàufrag dar la mà;  

Viure l'instant i obrir els ulls al demà,  

Del clar i l'obscur seguir normes i regla  

I, enmig d'orats i savis, raonar.  
  

  

 

No pas irós, ni trist, si dellà el riu,  

Entre pollancs, veig els celatges verds  

D'un cap al tard, i d'uns mísers coberts  

El fum negrós fa el paisatge soliu,  

Pens en qui fuig pels colls, ploraire, i diu  

Que res no val, i nega l'univers,  

I del compàs i el plom tothora advers,  

I del concret, als déus clama si viu.  

Puix que un deler m'empeny; i tants d'atzars  

Em fan fruir, sense albir, alba i nits,  

Els rierols morents en prats florits,  

El ras nocturn i el cim desert, i al març,  

Els comiats d'amor en rústics bars,  

A sol colgant, entre besars humits.  

 Em plau, d'atzar, d'errar per les muralles  

Del temps antic, i a l'acost de la fosca,  



Sota un llorer i al peu de la font tosca,  

De remembrar, cellut, setge i batalles.  

De matí em plau, amb fèrries tenalles  

I claus de tub, cercar la peça llosca  

A l'embragat, o al coixinet que embosca  

L'eix, i engegar per l'asfalt sense falles.  

I enfilar colls, seguir per valls ombroses,  

Vèncer, rabent, els guals. Oh mon novell!  

Em plau, també, l'ombra suau d'un tell,  

L'antic museu, les madones borroses,  

I el pintar extrem d'avui! Càndid rampell:  

M'exalta el nou i m'enamora el vell.  

 
  

  

Jo tem la nit, però la nit m'emporta  

Ert, pels verals, vora la mar sutjosa;  

En llum morent la cobla es sent, confosa,  

Em trob amb mi, tot sol, i això em conforta.  

Negres carbons esbossen la mar morta,  

L'escàs pujol i la rosta pinosa,  

Però jo hi veig una selva frondosa,  

I en erm desert imagín una porta.  

La fosca nit m'aparenta pissarra  

I, com l'infant, hi dibuix rares testes,  

Un món novell i el feu que el desig narra.  

Me'n meravell, i tem -oh nit que afines  

Astres i seny!-. La mar omples de vestes,  

I una veu diu: "Plou sang a les codines".  
  

  

No cerc ni am aquell qui, vagarós,  

Per llacs esquerps o desertes guixeres,  

Cobert de pols, per les amples carreres,  

Clama febrós: "On vaig." I amb vers plorós  

Nega la llar dels seus i les fumeres  

De llur destí. I es fa miseriós  

D'un Més Enllà sense forma i colors,  

O pelegrí d'impossibles tresqueres.  

Mes cerc i am aquell qui diu: "Jo só",  

I té una llar, té pàtria i mester,  

I se'n fa un tot, i acata lleis severes.  

I a sol llevat, i en un propi horitzó,  

Alça el punyal i defensa el seu bé,  

Mestre segur d'enyorades banderes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERE QUART 

Saló de tardor 

  

  

CORRANDES D'EXILI  
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 Mare de Déu  

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 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 batega com una ala.  

Una esperança desfeta,  

una recança infinita.  

I una pàtria tan petita  

que la somio completa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JOAN BROSSA 
LES TEVES MANS  
Embolcallen amb vels goig i tristesa.  

Són sostre d'una xarxa de perfum,  

són els ventalls, amor, del meu costum  

i serveixen d'espasa a la sorpresa.  

M'agraden quan alegen entre el fum  

o quan remouen brins de senzillesa;  

les teves mans són alegria encesa  

i fulles d'un pomer al clar de la llum.  

Castellets de l'amor. Flames de ploma.  

Són banderetes del teu parlar. Són  

i toquen sense pes, clares d'un món  

que tu modules des dels teus Bagdads.  

Respires per les mans, amor. Són poma  

i estel saboner quan renten els plats.  

 

DESTRUCCIÓ  
Nit de gran clar de lluna. Al vespre, quan  

Vola un gall sobre el meu cap, inquiet,  

I es fan millor les canyes; quan l'imant  

Brut i vermell i el pèl llarg són un fet,  

Tot caçant mosques, una aranya gran,  

Paret avall, ens parla d'herba. He tret  

La porta de l'armari. Ombreig restant  

Amaga entre muntanyes el secret.  

Un monstre esquitxa les muntanyes, gris,  

I priva a les formigues llur udol.  

Escric damunt les aigües mon avís.  

Els catalans sentim cantar el mussol.  

Vam perdre la pregunta; i qui té sis  

Senys que es pengi i que es banyi en fumerol.  

 

18 de juliol  

 

NOCTURNÀLIA  
A Pepa  

 

Pura contra la nit la meva mà,  

Riquesa i força em tiraré a l'espatlla;  

Busco la calma en el que puc pensar  

I on recompença el plany traço una ratlla.  

L'home i el seu misteri em sol bastar,  

El sofre que copejo no m'espatlla;  

Però la suma escapa al seny humà,  

I el tro em fa trontollar i el llamp em ratlla.  

Però no dic que senti el meu error:  

-Omple't d'arrels, oh terra desatesa!  

Dialogant entorn del teu amor,  

El que retinc, ho perdo amb avidesa:  

Ni de morir com penso sento horror,  

Ni de pensar com moro em ve tristesa.  

 

 
 


