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QUÈ ÉS LA POESIA 
 
La poesia és un aucell del cel 
que fa sovint volades a la terra, 
per vessar una gota de consol 
en lo cor trist dels desterrats fills d'Eva. 
 
Los fa record del paradís perdut 
on jugava l'amor amb la ignocència, 
i els ne fa somiar un de millor 
en lo verger florit de les estrelles. 
 
Ella és lo rossinyol d'aquells jardins, 
són llur murmuri bla ses canticeles, 
que hi transporten al pobre desterrat 
dant-li per ales místiques les seves. 
 
No es deixa engabiar en los palaus, 
no es deixa esbalair per la riquesa, 
en la masia amb los senzills del cor 
ses ales d'or i sa cançó desplega. 
 
Mes per sentir-li modular a pler 
la pobra humanitat està distreta. 
Qui està distret amb lo borboll mundà, 
com sentirà la refilada angèlica? 
 
L'aucell del paradís no es fa oir, no, 
de qui escolta la veu de la sirena. 
Lo cel que es mira en la fontana humil 
no s'emmiralla en la riuada tèrbola. 
 
De poetes cabdals prou n'hi ha haguts; 
cap d'ells la dolça melodia ha apresa. 
Qui n'arribés a aprendre un refilet, 
aquell ne fóra l'àliga superba. 
 
Mes l'aucellet refila tot volant, 
calàndria de l'empírea primavera, 
allí dalt entre els núvols de l'orient 
llença un raig d'harmonies i s'encela. 
 
Jo l'he sentida un bell matí de maig, 
lo bell matí del maig de ma infantesa. 
Jo l'he sentida la gentil cançó, 
per ço m'és enyorívola la terra. 
 
 
Aires del Montseny (1896) 



LES TRES VOLADES 
 

Entre la vinya i el fenollar 
amor me pres, fe'm Déus amar. 
Ramon Llull 

 
Lo matí de ma infantesa, 
quin matí fou tan hermós!, 
lo cor vessava de càntics, 
lo camp vessava d'olors. 
Jo em sentí unes ales nàixer 
i volí de flor en flor, 
a quiscuna que em somreia 
li dictava una cançó: 
si cançons no li plavien, 
li donava un bes o dos. 
 
No veia de vostra tenda, 
gran Déu, les estrelles d'or. 
Les vegí per entre els arbres, 
i adéu floretes del bosc; 
per la bresca de mos càntics 
ja no teniu prou dolçor. 
Prou veia aprés les estrelles, 
mes no us veia encara a Vós, 
del cel bellesa increada, 
robadora de l'amor. 
Ara que us veig i us abraço, 
adéu, estrelles i tot; 
per aimar a qui tant aimo 
ja no tinc prou gran lo cor. 
 
 
Idil·lis i cants místics (1879) 



LO COLP 
 
Lo món me creia feliç, 
l’enveja em feia la gala, 
mes jo perdia el cantar 
com a l’hivern la calàndria. 
Dormien en sol mortal 
les cançons en la meva arpa, 
en ella i en lo meu cor 
que anava arronsant les ales, 
quan lo colp de vostra mà 
fa deixondir la meva ànima, 
com los aucells adormits 
en los niuets de la branca, 
al sentir baix en lo tronc 
una forta destralada. 
 
Flors del calvari (1896) 
	



SUM VERMIS 
 
Veieu-me aquí, Senyor, a vostres plantes,  
despullat de tot bé, malalt i pobre,  
de mon no-res perdut dintre l'abisme.  
Cuc de la terra vil, per una estona  
he vingut en la cendra a arrossegar-me.  
Fou mon bressol un gra de polsinera,  
i un altre gra serà lo meu sepulcre.  
Voldria ser quelcom per oferir-vos,  
però Vós me voleu petit i inútil,  
de glòria despullat i de prestigi. 
 
Feu de mi lo que us plàcia, fulla seca  
de les que el vent s'emporta, o gota d'aigua  
de les que el sol sobre l'herbei eixuga,  
o, si voleu, baboia de l'escarni.  
Jo só un no-res, més mon no-res és vostre;  
vostre és, Senyor, i us ama i vos estima.  
Feu de mi lo que us plàcia; no en só digne  
d'anar a vostres peus; com arbre estèril,  
de soca a arrel traieu-me de la terra,  
morfoneu-me, atuïu-me, anihilau-me. 
 
Veniu a mi, congoixes del martiri,  
veniu, oh creus, mon or i ma fortuna,  
ornau mon front, engalonau mos braços.  
Veniu llorers i palmes del Calvari,  
si em sou aspres avui, abans de gaire  
a vostre ombriu me serà dolç l'asseure'm.  
Espina del dolor, vine a punyir-me,  
cuita a abrigar-me amb ton mantell, oh injúria;  
calúmnia, al meu voltant tos llots apila,  
misèria, vine'm a portar lo ròssec.  
Vull ser volva de pols de la rodera  
a on tots los qui passen me trepitgen;  
vull ser llençat com una escombraria  
del palau al carrer, de la més alta  



cima a l'afrau, i de l'afrau al còrrec.  
Escombreu mes petjades en l'altura;  
ja no hi faré més nosa, la pobresa  
serà lo meu tresor, serà l'oprobi  
lo meu orgull; les penes ma delícia. 
 
Des d'avui colliré los vilipendis  
i llengoteigs com perles i topazis  
per la corona que en lo cel espero.  
Muira aquest cos insuportable, muira;   
cansat estic de tan feixuga càrrega;  
devor'l lo fossar, torne a la cendra  
d'on ha sortit, sum vermis et non homo.  
Jo no só pas la industriosa eruga  
que entre el fullam de la morera es fila  
de finíssima seda lo sudari.  
Jo me'l filo del cànem de mes penes;   
mes, dintre aqueixa fosca sepultura,  
tornat com Vós, Jesús, de mort a vida,  
jo hi trobaré unes ales de crisàlide   
per volar-me'n amb Vós a vostra glòria. 
 
Flors de calvari (1896) 



La meva ànima està trista, 
Catalunya del meu cor, 
tants dies que no t'he vista! 
tants mesos ha que t'enyor! 
 
Lluny de tu, què se me'n dóna 
de les flors ni dels jardins? 
Ton amor és ma corona, 
tos rebrolls mos gessamins. 
 
Per mi no té llum lo dia, 
no té la nit un estel; 
mos estels, oh pàtria mia! 
se quedaren en ton cel. 
 
Mos somnis en tes arbredes, 
en tes lires mes cançons, 
se quedaren on tu et quedes, 
bressol de mes il·lusions. 
 
Fent lo cant de les cigales 
lo meu cor volant, volant, 
ha sentit caure les ales 
que mai més li tornaran. 
 
Si alguna ploma li'n brota 
seria, pàtria, al sol teu, 
si pel maig, que tot rebrota, 
pogués trobar-s'hi el cor meu. 
 
He pujat a una alta serra, 
de la serra he vist el mar; 
mar que toques a ma terra, 
si m'hi volguessis tornar! 
 
Qui pogués desfer los passos 
i arribar, pàtria, a ton port! 
Qui pogués dormir en tos braços 
més que fóra el son de mort! 
 
 
De la sèrie «Lluny de ma terra», Pàtria (1888) 



LOS DOS CAMPANARS 
 
Doncs ¿què us heu fet, superbes abadies, 
Mercèvol, Serrabona i Sant Miquel, 
i tu, decrèpit Sant Martí, que omplies 
aqueixes valls de salms i melodies 
la terra d'àngels i de sants lo cel? 
 
Doncs ¿què n'heu fet , oh valls!, de l'asceteri, 
escola de l'amor de Jesucrist? 
On és, oh soledat!, lo teu salteri? 
On tos rengles de monjos, presbiteri, 
que, com un cos sens ànima, estàs trist? 
 
D'Ursèol a on és lo Dormitori? 
La celda abacial del gran Garí? 
On és de Romualdo l'oratori, 
los palis i retaules, l'ori evori 
que entretallà ha mil anys cisell diví? 
 
Los càntics i les llums s'esmortuïren; 
los himnes sants en l'arpa s'adormiren, 
la rosa s'esfullà com lo roser; 
com verderoles que en llur niu moriren 
quan lo bosc les oïa més a pler. 
 
Dels romàntics altars no en queda rastre, 
del claustre bizantí no en queda res: 
caigueren les imatges d'alabastre 
i s'apagà sa llàntia, com un astre 
que en Canigó no s'encendrà mai més. 
 
Com dos gegants d'una legió sagrada 
sols encara hi ha drets dos campanars: 
són los monjos darrers de l'encontrada, 
que ans de partir, per última vegada, 
contemplen l'enderroc de sos altars. 
 
Són dues formidables sentinelles 
que en lo Conflent posà l'eternitat; 
semblen garrics los roures al peu d'elles; 
les masies del pla semblen ovelles 
al peu de llur pastor agegantat. 



 
Una nit fosca al seu germà parlava 
lo de Cuixà: -Doncs, que has perdut la veu? 
Alguna hora a ton cant me desvetllava 
i ma veu a la teva entrelligava 
cada matí per beneir a Déu. 
 
-Campanes ja no tinc- li responia 
lo ferreny campanar de Sant Martí-. 
Oh!, qui pogués tornar-me-les un dia! 
Per tocar a morts pels monjos les voldria; 
per tocar a morts pels monjos i per mi. 
 
Que tristos, ai, que tristos me deixaren! 
Tota una tarda los vegí plorar; 
set vegades per veure'm se giraren; 
jo aguaito fa cent anys per on baixaren; 
tu que vius més avall, no els veus tornar? 
 
-No! Pel camí de Codalet i Prada 
sols minaires i llauradors: 
diu que torna a son arbre la niuada, 
mes ai!, la que deixà nostra brancada 
no hi cantarà mai més dolces amors. 
 
Mai més! Mai més! Ells jauen sota terra; 
nosaltres damunt seu anam caient; 
lo segle que ens deu tant ara ens aterra, 
en son oblit nostra grandor enterra 
i ossos i glòries i records se'ns ven. 
 
-Ai!, ell ventà les cendres venerables 
del comte de Rià, mon fundador; 
convertí mes capelles en estables, 
i desniuats los àngels pels diables 
en eixos cims ploraren de tristor. 
 
I jo plorava amb ells i encara ploro, 
mes ai!, sens esperança de conhort, 
puix tot se'n va, i no torna lo que enyoro, 
i de pressa, de pressa, jo m'esfloro, 
rusc on l'abell murmuriós s'és mort. 
 



-Caurem plegats- lo de Cuixà contesta- 
Jo altre cloquer tenia al meu costat; 
rival dels puigs, alçava l'ampla testa, 
i amb sa sonora veu, dolça o feresta, 
estrafeia el clarí o la tempestat. 
 
Com jo, teia nou-cents anys de ma vida, 
mes, nou Matusalem, també morí; 
com Goliat al rebre la ferida, 
caigué tot llarg, i ara a son llit me crida 
son insepult cadavre gegantí. 
 
Abans de gaire ma deforme ossada 
blanquejarà en la vall de Codalet; 
lo front me pesa més i a la vesprada, 
quan visita la lluna l'encontrada, 
tota s'estranya de trobar-m'hi dret. 
 
Vaig a ajaure'm també: d'eixes altures 
tu baixaràs a reposar amb mi, 
i ai!, qui llaure les nostres sepultures 
on foren Sant Miquel i Sant Martí-. 
 
Aixís un vespre els dos cloquers parlaven; 
mes, l'endemà al matí, al sortir lo sol, 
recomençant los càntics que ells acaben, 
los tudons amb l'heurera conversaven, 
amb l'estrella del dia el rossinyol. 
 
Somrigué la muntanya engallardida 
com si estrenàs son verdejant mantell; 
mostrà's com núvia de joiells guarnida; 
i de ses mil congestes la florida 
blanca esbandí com taronger novell. 
 
Lo que un segle bastí, l'altre ho aterra 
mes resta sempre el monument de Déu; 
i la tempesta, el torb, l'odi i la guerra 
al Canigó no el tiraran a terra, 
no esbrancaran l'altívol Pirineu. 
 
Canigó (1886) [afegit el 1901 com a epíleg] 
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