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     MATÍ D’HIVERN 

 
En mon jardí hi ha un poc de neu sota un massís 
de violetes. Dolç, rentat, el cel és llis: 
el sol sembla d’argent. Mig corren tres donzelles 
humils, rient: rient del fred. Fins a les celles 
va embolcallat un clergue pàl·lid, suau, estret. 
(Oh Déu!, per què simulen els clergues tant de fred?) 
Al camp, la jugadora de tennis, ben cossada 
pel jersei blanc, somriu, pensant a l’avançada 
com fugirà —d’uns quants vinclaments exquisits— 
la cremoreta gèlida del capciró dels dits. 
 
Auques i ventalls (1914). Text de la segona edició, 1935. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Els fruits saborosos (1906). Text de la versió definitiva, 1957.  
 



A UNA MARE DE DÉU ROMÀNICA 
 
Oh Verge plena de fe 
tan senzilla i bondadosa! 
Teniu la cara gloriosa 
i no sabeu el perquè. 
 
Oh Verge, qui esteu guaitant, 
asseguda i aturada! 
Us meravellaren tant 
que sou tota esbadellada! 
 
Radiant com un migdia, 
oberta com una flor; 
si poguéssiu fer-me un do, 
 
un que mai s’acabaria! 
Vostra admiració, Maria, 
Mare de Déu de la O! 
 
Segon llibre de sonets (1907) 
 

 

 

LA BELLA DAMA DEL TRAMVIA 
 
Si ran de la parada veieu el "tram" passar  
tot ple de "smarts" o gent de la pescateria,  
sota un gran feix de plomes eternament hi ha  
  la bella dama en el tramvia.  
 
la nua el seu ermini gelós com un serpent;  
sa gorja mal coberta la voluptat exhala;  
deurà parlar, quan parli, melodiosament:  
  és de París o Guatemala.  
 
Tot d'una que l'heu vista, s'allunya a l'infinit  
dins el brogit del tròlei i de la baluerna,  
i es decandeix llavores la flama del sentit.  
  Mes, si pugéssim, fóra eterna?  
 
Oh, no! La bella dama, de plomes sota un feix,  
val més que amb sa llegenda s'allunyi benaurada;  
si gaire l'escatíem, no fora tanmateix  
  com la copsà la llambregada.  
 
Car la beutat, o baixa quan hem pujat —ço és...  
la nostra maniobra subtil resulta vana—,  
o resta, i és de Gràcia i de segur diu "pues",  
  sollant la parla catalana.  
 
I no hi ha més manera: la dama corre avall  
o bé dispesera tot d'una pren la fila.  
Anem a peu, poetes, car la beutat defall  
  en el topant on hom s'enfila.  
 
Jovent, oh tu que cerques la joia o el renom!, 
no siguis mai fantàstic, que el dol et colpiria.  
Totes les esperances de l'avenir són com 
  la bella dama del tramvia.  
 
Auques i ventalls (1914). Text de l’edició de 1935. 
 



 
 
                       PLANY 
 
Si ella fos només una mentida bella, 
si ella fos només un somni del matí, 
al capdavall del cel potser, com una estrella, 
o com un averany al fons de tot de mi, 
 
llavores, foscament, viuria sols per ella, 
tancat mon finestral amb l’heura del destí; 
i sempre dins ma nit seria meravella 
i ja cap veu del món no la podria occir. 
 
Si ella fos només la boira de ribera, 
les gotes de ruixim que saben els esculls; 
si ella fos només l’esparsa volandera, 
seria veritat i joia de mos ulls. 
 
Però com ella riu i canta i fa sa via, 
ve-te’l aquí l’engany i la malenconia. 
 
La paraula en el vent (1914)  
 

EL DO INCONEGUT 
 
No sé què és estat 
que els ulls se m’encenen. 
És veu del passat 
o els dies que venen? 
Quin és aquest do 
que es rep i no es mostra? 
És eco d’un so, 
memòria d’un rostre, 
amor que em voldria 
o un poc de perdó 
de Nostre Senyor, 
el que beneïa 
ma vida sencera 
caient en l’abim, 
com un regalim 
de la Primavera? 
 

La paraula en el vent (1914) 

 



 



SI EM VAGA... 
 
Viuré, si em vaga encar de viure, 
supervivent d'un cant remot. 
 
Viuré amb la cella corrugada 
contra les ires, contra el llot. 
 
Viuré dreçant-me com un jutge, 
només mirant, sense dir mot, 
 
com la paret en el seu sòtol, 
com una pedra en el seu clot. 
 
Poesia (1957) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              COR FIDEL 
 
A una dolor que va al dellà del seny  
fa només l’Impossible cara tendra. 
El pur palau esdevingué pedreny:  
els murs són aire, el teginat és cendra. 
 
I, lladre d’aquest lloc desposseït,  
palpant, caient, a poc a poc alçant-se,  
el descoratjament roda en la nit,  
rapisser del record i la frisança. 
 
Jo sé d’on ve l’inesgotable foc 
que animarà la morta polseguera. 
Veig l’últim monument en l’enderroc. 
 
Jo pujaré, sense replans d’espera,  
cap al camí de l’alba fugissera 
pel tros d’escala que no mena enlloc. 
 
Llunyania (1952). Versió de Poesia (1957) 



BÈLGICA 
 
Si fossin el meu fat les terres estrangeres,     
m’agradaria fer-me vell en un país 
on es filtrés la llum, grisa i groga, en somrís, 
i hi hagués prades amb ulls d’aigua i amb voreres 
guarnides d’arços, d’oms i de pereres; 
viure quiet, no mai assenyalat, 
en una nació de bones gents plegades, 
com cor vora de cor ciutat vora ciutat, 
i carrers i fanals avançant per les prades. 
I cel i núvol, manyacs o cruels, 
restarien captius en canals d’aigua trèmula, 
tota desig d’emmirallar els estels. 
 
M’agradaria fer-me vell dins una 
ciutat amb uns soldats no gaire de debò, 
on tothom s’entendrís de música i pintures 
o del bell arbre japonès quan treu la flor, 
on l’infant i l’obrer no fessin mai tristesa, 
on veiéssiu uns dintres de casa aquilotats 
de pipes, de paraules i d’hospitalitats, 
amb flors ardents, magnífica sorpresa, 
fins en els dies més gebrats. 
I tot sovint, vora el portal d’església,  
hi hauria, acolorit, un mercat de renom, 
amb botí de la mar, amb present de la terra, 
amb molt de tot per a tothom. 
 
Una ciutat on vagaria 
de veure, per amor de la malenconia 
o per desig de novetat dringant, 
cases antigues amb un parc on nien ombres 
i moltes cases noves amb jardinets davant. 
Hom trobaria savis de moltes de maneres; 
i cent paraigües eminents 
farien -ai, badats- oficials rengleres 
en la inauguració dels monuments. 
i tot de sobte, al caire de llargues avingudes, 
hi hauria les fagedes, les clapes dels estanys 
per a l’amor, la joia, la solitud i els planys. 
De molt, desert, de molt, dejú, 
viuria enmig dels altres, un poc de cadascú. 
Però ningú 
no se’n podria témer en fent sa via. 
Hom, per atzar, un vell jardí coneixeria, 
ben a recer, de brollador ben clar, 
amb peixos d’or que hi fan més alegria. 
De mi dirien nens amb molles a la mà: 
–És el senyor de cada dia. 
 
Llunyania (1952). Versió de Poesia (1957)  
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