
POEMES DE JOAN MARAGALL 
 
 
L'ODA INFINITA 

Tinc una oda començada  
que no puc acabar mai;  
dia i nit me l'ha dictada  
tot quant canta en la ventada,  
tot quant brilla per l'espai. 

Va entonar-la ma infantesa  
entre ensomnis d'amor pur;  
decaiguda i mig malmesa,  
joventut me l'ha represa  
amb compàs molt més segur. 

De seguida, amb veu més forta,  
m'han sigut dictats nous cants;  
pro, cada any que el temps s'emporta,  
veig una altra esparsa morta  
i perduts els consonants. 

Ja no sé com començava  
ni sé com acabarà,  
perquè tinc la pensa esclava  
d'una força que s'esbrava  
dictant-me-la sens parar. 

I aixís sempre, a la ventura,  
sens saber si lliga o no,  
va enllaçant la mà insegura  
crits de goig, planys d'amargura,  
himnes d'alta adoració. 

Sols desitjo, per ma glòria,  
que, si algú aquesta oda sap,  
al moment en què jo mòria,  
me la diga de memòria  
mot per mot, de cap a cap. 

Me la diga a cau d'orella  
esbrinant-me, fil per fil,  
de la ignota meravella  
que a la vida ens aparella  
el teixit ferm i subtil 

I sabré si en lo que penses,  
-oh poeta extasiat!-  
hi ha un ressò de les cadences  
de l'aucell d'ales immenses  
que nia en l'eternitat. 

Poesies (1895) 

 



             LA VACA CEGA 
 
Topant de cap en una i altra soca,  
avançant d’esma pel camí de l’aigua,  
se’n ve la vaca tota sola. És cega.  
D’un cop de roc llançat amb massa traça,  
el vailet va buidar-li un ull, i en l’altre  
se li ha posat un tel. La vaca és cega.  
Ve a abeurar-se a la font com ans solia;  
mes no amb el ferm posat d’altres vegades  
ni amb ses companyes, no: ve tota sola.  
Ses companyes, pels cingles, per les comes,  
pel silenci dels prats i en la ribera,  
fan dringar l’esquellot, mentres pasturen  
l’herba fresca a l’atzar... Ella cauria.  
Topa de morro en l’esmolada pica  
i recula afrontada... Però torna,  
i baixa el cap a l’aigua i beu calmosa.  
Beu poc, sens gaire set. Després aixeca  
al cel, enorme, l’embanyada testa  
amb un gran gesto tràgic; parpelleja  
damunt les mortes nines, i se’n torna  
orfe de llum sota del sol que crema,  
vacil·lant pels camins inoblidables,  
brandant llànguidament la llarga cua. 
 

  Poesies (1895) 
 



     JOAN GARÍ 
 

I 
 
A la muntanya miracle 
una llegenda ha florit: 
la llegenda del diable 
i de Fra Joan Garí. 
Fra Joan fa penitència 
enfilat a dalt d'un cim. 
Li duien una donzella 
que tenia els mals esprits. 
 
Montserrat, muntanya santa, 
la muntanya de cent cims. 
 

II 
 
Fra Joan dintre la cova 
estava fent oració: 
Riquilda se li presenta 
vestida de temptació. 
Fra Joan clou les parpelles, 
mes la veu contraclaror. 
 
Montserrat és ple de boira: 
Riquilda és un raig de sol. 
 

III 
 
Després del pecat tan gran 
ell resta bocaterrosa. 
Riquilda és timbes avall, 
Montserrat és net de boira. 
Fra Garí veu els abims 
i les cames li tremolen. 
Si prova de redreçâ-s 
cau de mans una altra volta. 
Joan Garí ja no és un sant, 
Joan Garí ja no és un home, 
que és una fera dels camps 
que per Montserrat pastora. 
 

IV 
 
Al cap d'anys de terrejar 
sent una veu d'ignocència: 
«Aixeca’t, Joan Garí: 
la teva sort és complerta: 
ja pots alçâ els ulls al cel, 
que ja ls tens prou plens de terra.» 
 
Joan Garí s'alça de mans 
com un ós quan se redreça. 
 
Visions i cants (1900) 



SEGUIT DE LES VISTES AL MAR 
 
                     III  
 
Flameja al sol ponent l'estol de veles  
en el llunyà confí del cel i l'aigua.  
La mar, inquieta, com un pit sospira  
en la platja reclosa i solitària.  
D'on pot venir la inquietud de l'ona?  
Ni un núvol en el cel... ni un alè d'aire...  
D'on pot venir la inquietud de l'ona? 
Misteri de la mar! L'hora és ben dolça.  
Flameja, al sol ponent, l'estol de veles.   
 
            Blanes, platja de Sant Francesc, 1906 
 
Seqüències (1911) 
 
 
 
 
 

    LA FAGEDA D'EN JORDÀ  
 
Saps on és la fageda d'en Jordà?  
Si vas pels volts d'Olot, amunt del pla,  
trobaràs un indret verd i profond  
com mai cap més n'hagis trobat al món:  
un verd com d'aigua endins, profond i clar;  
el verd de la fageda d'en Jordà.  
El caminant, quan entra en aquest lloc,  
comença a caminar-hi a poc a poc;  
compta els seus passos en la gran quietud: 
s'atura, i no sent res, i està perdut.  
Li agafa un dolç oblit de tot lo món  
en el silenci d'aquell lloc profond,  
i no pensa en sortir, o hi pensa en va:  
és pres de la fageda d'en Jordà,  
presoner del silenci i la verdor.  
Oh companyia! Oh deslliurant presó!  
 
                                           (18/19-X-1908) 

 
 Seqüències (1911) 
 



            CANT ESPIRITUAL 
 
Si el món ja és tan formós, Senyor, si es mira 
amb la pau vostra a dintre de l'ull nostre, 
què més ens podeu dar en una altra vida? 
 
Perxò estic tan gelós dels ulls, i el rostre, 
i el cos que m'heu donat, Senyor, i el cor 
que s'hi mou sempre... i temo tant la mort! 
 
Amb quins altres sentits me'l fareu veure 
aquest cel blau damunt de les muntanyes, 
i el mar immens, i el sol que pertot brilla? 
Deu-me en aquests sentits l'eterna pau 
i no voldré més cel que aquest cel blau. 
 
Aquell que a cap moment li digué "-Atura't" 
sinó al mateix que li dugué la mort, 
jo no l'entenc, Senyor; jo, que voldria 
aturar tants moments de cada dia 
per fe'ls eterns a dintre del meu cor!... 
O és que aquest "fer etern" és ja la mort? 
Mes llavores, la vida, què seria? 
Fóra, només, l'ombra del temps que passa, 
i la il.lusió del lluny i de l’a prop,  
i el compte de lo molt, i el poc, i el massa, 
enganyador, perquè ja tot ho és tot? 
 
Tant se val! Aquest món, sia com sia, 
tan divers, tan extens, tan temporal: 
aquesta terra, amb tot lo que s'hi cria, 
és ma pàtria, Senyor: i no podria 
ésser també una pàtria celestial? 
Home só i és humana ma mesura 
per tot quant puga creure i esperar: 
si ma fe i ma esperança aquí s'atura, 
me'n fareu una culpa més enllà? 
Més enllà veig el cel i les estrelles, 
i encara allí voldria ésser-hi hom: 
si heu fet les coses a mos ulls tan belles, 
si heu fet mos ulls i mos sentits per elles, 
per què aclucà'ls cercant un altre com? 
Si per mi com aquest no n'hi haurà cap! 
Ja ho sé que sou, Senyor; pro on sou, qui ho sap? 
Tot lo que veig se vos assembla en mi... 
Deixeu-me creure, doncs, que sou aquí. 
I quan vinga aquella hora de temença 
en què s'acluquin aquests ulls humans, 
obriu-me'n, Senyor, uns altres de més grans 
per contemplar la vostra faç immensa. 
Sia'm la mort una major naixença! 
 
                                                1909-1910 
 
Seqüències (1911) 
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