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Nabí 
de Josep Carner

(Fragment del cant I)

Llavors per tres anyades malsegures 
desferen l’hort la pedra i les malures 
i el blat se’m va neulir; 
em robà les ovelles de la pleta 
un príncep que la tenda tragina per l’areny; 
i jo, ferit d’una sageta, 
farfallava com un que no té seny.

* * *

(Fragment del cant VI)

Tot és follia, 
córrer i estar, vetllar i dormir; 
tot és engany de vides condemnades: 
donar-se i escometre i resistir.
Sacerdotessa havia estat de l’Alba 
damunt turons daurats: 
és erm el lloc que enfistonà la vinya 
i tots els meus parents són coltellats.
...¿Sou el captaire que en la festa enuja 
i encara amb do —perquè de tot s’està— 
de fer venir la pluja 
o bé d’esquivar el núvol cel enllà?
¿O sou el foll que el càstig nou celebra 
per a un país poblat de gent i verd 
i parla d’un sol déu —i trem de febre, 
ple de tuf miserable del desert?

«Mallorca»
Francesc de Sales Aguiló
 
(fragment)

Ja tornaràs a ésser nostra.
T’ho prometen els teus fills.
Aquells que per estimar-te 
estan lluny de tu, sofrint; 
disposats a alliberar-te 
donant la cara i el pit, 
per posar-te altra vegada 
en les mans dels mallorquins. 
Tu tornaràs a ésser nostra: 
T’ho prometen els teus fills.
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Poesia i exili

a durant la Guerra Civil (1936-1939) començaren les 
disposicions contra la llengua  i la persecució i la repressió 
política, que varen tenir com a resultat la desintegració del 
circuit literari català que hi havia aleshores i la disgregació 
de la major part d’intel·lectuals cap a l’exili. L’experiència 
de l’exili i l’estranyesa pel contacte amb una altra realitat 
que sentiren els exiliats han aportat a la literatura catalana 
dues de les obres poètiques més importants de la seva 
història: Nabí (1940), de Josep Carner, i Elegies de 
Bierville (1943), de Carles Riba. També fruit d’aquesta 
experiència són dues altres obres destacables, escrites 
des de l’exili: Saló de tardor (1947), de Pere Quart 
(pseudònim de Joan Oliver), un llibre elegíac i intimista, 
però compromès, i Ecce homo (1968) d’Agustí Bartra, 
que ens presenta un Ulisses diametralment oposat al de 
Riba. Per altra banda, de l’exili a Mallorca incloem un 
fragment del poema «Mallorca», de Francesc de Sales 
Aguiló, aparegut el 1937 a la revista editada a Barcelona 
Mallorca Nova, abans que no començàs el seu exili. 
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Corrandes de l’exili
(de Saló de tardor)
Pere Quart 

Una nit de lluna plena 
tramuntàrem la carena, 
lentament sense dir re... 
Si la lluna feia el ple 
també el féu la nostra pena. 
 
A Catalunya deixí 
el dia de ma 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 bategui com una ala. 
 
Una esperança desfeta, 
una recança infinita. 
I una pàtria tan petita 
que la somio completa.

Elegies de Bierville
Carles Riba

II

Súnion! T’evocaré de lluny amb un crit d’alegria, 
 tu i el teu sol lleial, rei de la mar i del vent: 
pel teu record, que em dreça, feliç de sal exaltada, 
 amb el teu marbre absolut, noble i antic jo com ell. 
Temple mutilat, desdenyós de les altres columnes 
 que en el fons del teu salt, sota l’onada rient, 
dormen l’eternitat! Tu vetlles, blanc en l’altura, 
 pel mariner, que per tu veu ben girat el seu rumb; 
per l’embriac del teu nom, que a través de la nua garriga 
 ve a cercar-te, extrem com la certesa dels déus; 
per l’exiliat que entre arbredes fosques t’albira 
 súbitament, oh precís, oh fantasmal! i coneix 
per ta força la força que el salva als cops de fortuna, 
 ric del que has donat, i en sa ruïna tan pur.

Ecce homo
Agustí Bartra

Segona elegia
(fragment)

Descendint cap als homes la llibertat m’ungí   
       d’aurores, 
en les ires del ram, les roderes del tro 
i el lívid horitzó menjaire de flagells.
Sintaxi de la bala sobre els murs de la mort.
Foc! Focs! Oh portes, en carrers anònims, 
ajagudes com velles prostitutes!
Tots els espantalls aplaudien l’absència de   
       collites.
De l’oest arribaven
silenciosos trens de cotó xops de sang.
Fàl·lics esclats dels furiosos bronzes, 
i l’Ombra agemolida en la secor dels cups,
on les nafrades llunes devoraven llurs sines...

Per escales vermelles
el sol
baixava fins als salzes,
plorant.
Era el temps del clau negre ensorrat a les temples  
                de la flor,
boques dures cercaven els vels de la farina,
i la meva mà dreta trobava un cor d’oliu
en el mort infinit de les escumes.
Amb un bes fraternal vaig anar-me’n devers les   
       vastes sangs, 
destraler de silenci a les cames unànimes, 
obrer de meteors contra la vanitat 
del brollador.


