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Agustí Bartra, Anna Murià i Julián Meza a la platja d’Argelers, l’esce-
nari del poema «La mare sorra», durant l’època d’escriptura i publicació 
d’Els Himnes.
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I. La mort del vent
A Julián Meza

...Car passar finalment del destí a la lloança vol ales 
vigoroses

i una boca on el cant cerqui el coll de la flor
i el crit trobi en l’altura l’ordre de la bandada.
D’on véns, oh vent madur de l’alta nit?
¿Ets tu qui em llaura al rostre els foscos camps del món
o el travessen els astres que lliguen el somrís
a l’escuma incansable?
Innumerable, el cor, com l’ona de mil llavis d’aquest mar
de recomençaments,
i abrupte en sos records talment el fosc niell des d’on alça  

el seu crit,
o com un vas sonor de joia rediviva vora el mur del pou vell:
el mur canyís de les blaves campànules tremoloses d’un brusc
pes d’existència!

Oh vent dels promontoris que t’alces despullant-te,
amb la felicitat d’allò que s’obre,
o bé t’allargues infinitament com el fil de la veu
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que travessa l’agulla que broda les imatges on el record se 
salva:

nascut de les esperes eixorques de les ombres a les prades 
del cor,

¿t’has alçat, com Samsó, fet tot còlera i signe,
saltant del somni als actes enfollits d’una saba que no 

arriba a l’esclat
estel·lar de la flor?

Oh, vent, la mar t’esgota en un llit de perills,
on voldries dormir quan la benigna nit et posés a la mà
el queix d’un quart creixent...!
Però ta mort vindrà de la rauxa excessiva de ta mateixa 

força,
no pas del sacrifici de les teves set trenes
ni de la teva orbesa voltada de paranys i enyorívola d’aus,
i no veuràs la llum que avançarà devers la terra
com la cuixa brillant de la deessa...
Crea’t per darrer cop en el romboll marí de la 

metamorfosi!
Oh, mira les naixences que el teu rabent neguit enlaira de 

l’oneig —
meravellosos arbres de cristall, sollevada dolçor que ja 

plora un descens més pur de llum, fonts-núvies 

els_himnes_TRIPA.indd   20 2/12/19   9:28



21

nascudes de llur mirall romput, cabelleres d’estels 
fetes murmuri i llàgrima,

brolladors detinguts al cim de llur pujada iridescent —
oh garbes, dures garbes del dolor, oh columna de sostrada 

celeste
que somrient sondrolles...!

Enorme entre les ones adormides, espars i buit de sangs,
ara flotes, oh vent
rapat,
en el descans dels teus braços oberts i en el somni de veles 

de ta boca,
mentre, espasí de llum en la meva mirada,
la Stella Maris autumnal
et trauca el cor...!
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II. La mar i el mar
A Irene i a la memòria de Jordi

I ara la mar i el mar... Jove he sortit a veure’ls:
submisa als meus turmells, que primer toca amb llavis
de viva fredor blava i després amb flors blanques;
orgullós d’antics ferros, veloç d’anells perduts,
cercant els hipocamps amb llargs fuets solars...
Jove he sortit a veure l’ampla estrofa marina,
oh jove la meva ànima sense pes de campana
i amb la darrera puja escrita amb cicatrius!
Canto metamorfosis. Xiscla, gavina! Enterro
a la sorra daurada la meva copa d’ombra.

Em segueixes esvelta de la pluja dels anys,
dona que cures d’home l’home de focs diversos
portant-li la gran pau de l’olorosa fusta,
pujant vers els seus ulls la son plana de l’oli,
posant a les balances el vil·là del somrís...

Vine, amor espigada, a compartir l’octubre!
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III. Els fonolls
A Jacint Cuyàs

He deixat endarrere rialles de baladres
i, entre olius i rostolls,
el corriol m’allunya de la sal i les barques
i em reben els fonolls
amb joia palpitant: brusa de sentor encesa
de la meva infantesa...

Camina amb mi, sendera de la mar a Calonge,
camina amb mi, camí
sotjat de lluny per pins i ginesteres grogues
i els ulls rodons del vi:
aprendràs dels meus passos els cants de l’abordatge
del meu profund viatge.

Plena llum de setembre, gerra sense cintura
del meu dia salvat,
matrona de semences que tens les sines dures
molles d’eternitat:
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afona, amb pedra d’or, els fadrins erts i lassos,
els xiprers sense braços.

El fum, dins el cel alt, ell mateix es corona
entre vents de perills
i el bou d’ulls de mel negra sent vibrar en els seus corns
la lleu cançó dels grills...
Genet de mes imatges, segueixo la gossada
de ma sang exaltada.

Però, esperit, no corris! L’Estel sempre t’espera
entre la flor i el llot.
¿Quina certa victòria murmura entre les herbes:
«Segueix, la terra és tot!»,
oh fonolls, fonolls grocs de gronxoleig unànime
que ara sou la meva ànima?
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