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Filial  
 

 

 

 

Sofreixo, mare, perquè he perdut aquella immobilitat que 
  em feia retrobar-te,  
perquè et sento tan present i tan llunyana. 
Ets com una ombra de frescor estesa damunt tòrrides 
  estepes desolades, 
com una flor badada dins un pou de misteri, 
com una illa encadenada al somni d’un fantàstic mariner… 
 
Hauries de tornar, mare, íntegra com un pleniluni. 
Però no sé com cridar-te, 
ja no puc fer-te venir, tranquil•la absència enyorada: 
t’has allunyat per sempre dels meus ulls. 
El temps em volta amb guerra i morts dures, implacables 
com marbre il•luminat, 
però tu romans arraulida dins el silenci madur de la  
meva sang. 
 
¿Fins a quin punt ja no sóc aquell que es menjava les  
flors de les acàcies 
i dibuixava ocells als vidres entelats d’hivern? 
¿Fins a quin punt les orenetes em són estranyes,  
ignoro les coccinel•les 
i he oblidat l’herba groga dels camps? 
Vine, torna, mare! 
Bufa el gebre dels meus parpres, 
ressuscita besos al meu front. 
Oh, vine abans que l’alba em dugui de nou gust de sol 
a la boca! 

 

 

AGUSTÍ BARTRA, De L’arbre de foc (1936)  
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EL FILL AL FRONT  

 

On ets?  

Aquell dia tancares la porta com sempre i com mai.  
Hauries pogut dir: "Tornaré aviat." O bé: "Fins a la nit, pare."  

Sense tu, els meus dies passen lents, com bèsties cansades.  
Amb el negre martell de les esperes clavo a les nues parets del 
temps les imatges del teu  record encès.  
Sento l'aire del teu somriure sobre cada nova arruga de la meva 
cara, i amb la meva veu d'heura marcida pujo fins a l'alt bronze de 
la teva vida.  

On ets?  

Dorms? ¿Quins torturats paisatges baixen dels teus ulls en cerca de 
figures de somnis?  
¿Quins freds de mort brusca nien a les teves mans honarades?  

Et veig entre milers, entre milions, individual i anònim fragment 
d'història en marxa,  fill meu...  
Descanses, infant i imità, com una fulla i com una muntanya.  
Prop teu, sobre l'espiga de lluna de la teva baioneta, brilla la 
papallona de la llibertat.  

 

 

 

 

AGUSTÍ BARTRA, De L’arbre de foc (1936)  
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TORNO DE L'ALTA NIT, EN TEMPS DE GUERRA  

 

 

El vent udola baixant dels cims. Duc al pit frescor de tenebres.  
No sé quina amenaça o perill em sotja i em fa bategar el cor i posa 
ales al meu cos fatigat.  

Córrer! Cap a on? No hi ha Nord, ni Sud, ni Est, ni Oest!  
Només córrer! Córrer, sense sentir-me ja córrer, entre una follia 
d'arbres i estrelles.  
Podria aturar-me el record d'un bes o el d'una mà que un dia va 
acariciar-me els cabells.  
Una veu amiga podria embridar la meva cursa nocturna.  

I, tot d'una, la joia!  
Esquinçant vels de mort, una alegria vital esbatega dins meu, com 
un ocell colpit de llum   nova.  
Brolladors de música s'aixequen de totes les meves passes,  
tot el que ara toqués s'estremiria amb una por esclava,  
i ja veig, enllà de l'últim arbre, la Rosa on dormen el Nord, el Sud, 
l'Est i l'Oest...  

       

 

 

 

 

  AGUSTÍ BARTRA,   1937  

 

 

 

 



 5 

La ciutat llunyana (1936) 

 

Ara que el braç potent de les fúries aterra  

la ciutat d’ideals que volíem bastir,  

entre runes de somnis colgats, més prop de terra,  

Pàtria, guarda’ns: -la terra no sabrà mai mentir. 

  

Entre tants crits estranys, que la teva veu pura  

ens parli. Ja no ens queda quasi cap més consol  

que creure i esperar la nova arquitectura  

amb què braços més lliures puguin ratllar el teu sòl. 

  

Qui pogués oblidar la ciutat que s’enfonsa!  

Més llunyana, més lliure, una altra n’hi ha potser,  

que ens envia, per sobre d’aquest temps presoner, 

  

batecs d’aire i de fe. La d’una veu de bronze  

que de torres altíssimes s’allarga pels camins,  

i eleva el cor, i escalfa els peus dels pelegrins. 

 

MÀRIUS TORRES, de Poesies (1947)  
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Corrandes d’exili 

Una nit de lluna plena 
tramuntàrem la carena 
lentament, sense dir re. 
Si la lluna feia el ple 
també el féu la nostra pena. 
 
L'estimada m'acompanya 
de pell bruna i aire greu 
(com una marededéu 
que han trobat a la muntanya). 
 
Perquè ens perdoni la guerra, 
que l'ensagna, que l'esguerra, 
abans de passar la ratlla, 
m'ajec i beso la terra 
i l'acarono amb l'espatlla. 
 
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. 

PERE QUART, Saló de Tardor (1947) 

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/literatura/poesia/exili/pantalla6.htm
javascript:crea_finestra('popups/quarteres.htm',width=210,height=180)
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/literatura/poesia/exili/pantalla6.htm
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Els Vençuts 

 

La platja de Saint Cyprien s’havia convertit en un 
immens formiguer de refugiats que seien o jeien 
acampats damunt la sorra. Llevat de sorra, no hi 
havia res més. Ni tan sols aigua per beure, ni la 
figura d’un arbre, d’una planta, d’uns joncs, ni un sol 
pal de telèfon. Cel, mar, sorra, una sorra granelluda 
com el sauló, i la plaga de refugiats que progressava 
tot al llarg de la platja, i que deien que aviat 
s’estendria des de el cap de Biarra fins a Argelers. 
(p.162) 

 
 
 

Gairebé tothom s’havia tapat estrambòticament: 
sacs, peces de roba, papers, diaris: tot servia. Uns 
quants estàvem abrigats amb sorra fins a la cintura, 
d’altres es parapetaven a la banda seca d’unes 
petites dunes. Bastants malalts gemegaven entre 
dents, es regiraven inquiets d’un cantó a l’altre, 
tossien, deliraven. Topaves amb ulls com de gat: et 
miraven fixament quan passaves. (p.164) 

 
Era gent com jo mateix. Gent que dormia, que potser 
somniava, que patia; alguns segurament morien. No 
tenien res, cap lloc on anar, probablement cap 
conegut a qui acudir. Gent que no tan sols havia 
perdut la guerra, sinó el país, la família, la casa, i 
que després de caminar, derrotats, desfets, tot el 
que es trobaven era rescabalar-se, tot el que se’ls 
oferia era una platja solitària, freda, hostil. (p.165)  
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La platja, com un camp de batalla, l’endemà d’un 
combat: gent sinó morta, extenuada, vençuda, 
abandonada en la seva miserable sort. Multitud 
d’ombres ajagudes, distorsionades pel somni; 
d’altres estranyament incorporades i, només aquí i 
allà, algú que s’esquitllava cap al mar a corre-cuita. 
(p.168) 

 
La platja de Saint Cyprien era tot el refugi que el 
món ens oferia. Però que no se us acudeixi demanar 
un tros de pa, ni un vas d’aigua. (p.170) 

 
Les primeres ratxades del tràmpol van desplaçar la 
sorra, amuntegada a la duna sobre el sostre que 
formàvem amb el capot. La sentíem caure com una 
pedregada, igual que si estripés o arrossegués la 
tela. (p.178) 
 
Mentrestant, cada dia en morien uns quants. La 
majoria a causa dels terribles còlics que produïa 
l’aigua salina. El fred hi ajudava. I la fam, és clar. 
Costa morir només de fam, però quan es passa fam 
de debò ve un moment en que et tornes insensible, i 
la idea de menjar, se’t converteix en una mala 
obsessió. (p.200) 

 
L’endemà a penes vaig ser a temps de veure com 
els treien enrampats, morats, els ulls com de vidre, 
extraviats, incapaços de valer-se pels seus propis 
passos. Se’ls emportaren mig arrossegant-los. Van 
deixar una llarga, una fonda estela damunt la sorra 
granelluda, que lluïa amb el sol. (p.203) 
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No era pas l’idea de posseir allò que ens inquietava, 
sinó el terror de perdre el sentit de la realitat, de la 
realitat que ens procuren sobretot els objectes que 
revelen el nostre tarannà. Tenia por, instal·lats dia i 
nit sota el cel, davant del mar, damunt la sorra, que 
no arribés un moment que ens oblidéssim de tot, de 
nosaltres mateixos, del que havíem estat algun dia i 
d’allò que havia estat nostre. (p.206) 

 
Pitjor que bèsties. Nosaltres no teníem ni estable, ni 
corral, ni cau, ni llodriguera. Allà a Saint Cyprien, on 
vivíem sense recer ni sostre, sense una mala paret 
que com a mínim aturés el vent.  Ni la terra no 
podíem tocar, ni soplujar-nos sota un arbre, amoixar 
un bri d’herba, un jonc, no tal sols beure uns glops 
d’aigua que no fos amargant i salada. (p.207) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  XAVIER BENGUEREL,  Els vençuts  
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 He buscat en el meu trosset de món com podia 
ajudar, i aquesta nit he portat un bol de sopa 
calenta a un sense sostre que dormia en un caixer 
a prop de casa ... Ja sé que només és una gota 
dins la immensitat d’un mar i que una flor no fa 

estiu, però de moment he començat a caminar pel camí 
correcte. (p.19) 

Ja sóc una dona gran, molt gran, que encara no fa 
gaire temps creia que tenia feina per fer ... i en aquesta 
lluita he deixat els millors anys de la meva vida, els de la 
joventut i els de la maduresa.  
 La vida s’escapa i abans de partir voldria que el nostre 
llegat, el meu i els dels meus companya, fos profitós. I 
m’agradaria poder connectar amb les generacions, 
compartint la meva vida i les meves memòries amb una 
clara vocació pedagògica. No oblidi que sóc mestre. Però 
no des de la meva veu ja tremolosa perquè sóc l’única que 
queda viva, sinó des de la lletra impresa, la que no mor 
mai. 
 De nena ja vaig aprendre el significat de les paraules 
llibertat, igualtat, solidaritat, de jove vaig lluitar per 
defensar-les i ara de gran continuo pensant que cal 
preservar-les per arribar a una societat justa, més humana, 
i sobretot més pacífica. 
 Continuo reivindicant les mateixes coses que l’any 
1937, que ningú sigui jutjat ni pel seu origen, ni pel color de 
la seva pell, ni per la seva llengua, ni pels seus ideals ... 
que els recursos del món es reparteixin equitativament, 
perquè a ningú no li falti el menjar, perquè les religions no 
siguin barreres, perquè a ningú li trepitgin 
la dignitat. 
 A tot això no hi he renunciat ni hi 
renunciaré mai, seguiré defensant-ho fins 
al dia que em mori. (p.142) 

ELISABETH EINDENBENZ  



 11 

La pell de brau XLVI 

 

 

A vegades és necessari i forçós 
que un home mori per un poble,  
però mai no ha de morir tot un poble 
per un home sol:  
recorda sempre això, Sepharad.  
Fes que siguin segurs els ponts del diàleg 
i mira de comprendre i estimar  
les raons i les parles diverses dels teus fills. 
Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats 
i l'aire passi com una estesa mà 
suau i molt benigna damunt els amples camps. 
Que Sepharad visqui eternament  
en l'ordre i en la pau, en el treball, 
en la difícil i merescuda 
llibertat.  

 

SALVADOR ESPRIU, La pell de brau (1960) 

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/literatura/poesia/exili/pantalla5.htm
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Elegia segona 

 

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 a 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 ha donat, i en sa ruïna tan pur. 

 

 

CARLES RIBA, Elegies de Bierville (1943)  

 

 

 

 

javascript:crea_finestra2('popups/sunion.htm',width=227,height=250)
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em van traure una nit amb un camió i em van dur 

pels carrers de la meua ciutat, clara roma! 

pels camins dels afores, devallaven uns presos 

i ran de camí els afusellaven, aqueixa hauria 

estimat que fos la meua sort! ho vaig veure tot. 

ho recorde tot, amb horror. al remat, només 

restava jo sol al camió, i em van dur amb rialles 

a aquest lloc on espere I espere dels déus un ajut. 

jo no sé el que ha passat, jo no sé res de res. sols 

recorde uns assassinats, unes fosses comunes, 

el tret de gràcia. sols recorde la meua muller 

i la meua filla. no sé res. sols invoque debades. 

 

 

 

 

 

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, 1982 
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Els anys de la postguerra foren uns anys amargs, 
com no ho foren abans els tres anys de la guerra, 
per tu, per mi, per tants com nosaltres, 
per als mateixos hòmens que varen fer la guerra. 
La postguerra era sorda, era amarga i feroç. 
No demanava còleres, demanava cauteles, 
i demana pa, medicines, amor. 
Anys de cauteles, de preocupacions i tactes, 
de pactes clandestins, conformitats cruels. 
Ens digueren, un dia: La guerra s’ha acabat, 
I botàrem els marges i arrencàrem les canyes 
i ballàrem els marges i arrencàrem les canyes 
i ballàrem alegres damunt tota la vida. 
Acabada la guerra, fou allò la postguerra. 
S’apagaren els riures estellats en els llavis. 
I sobre els ulls caigueren teranyines de dol. 
S’anunciaven els pits, punyents, sota teles. 
Un bult d’amor creixia, tenaç, a l’entrecuix. 
Eren temps de postguerra. S’imposava l’amor; 
brutalment s’imposava sobre fam i cauteles. 
I fou un amor trist, l’amor brut, esgarrat. 
Un sentiment, no obstant, redimí la vilesa 
que vàrem perpetar, innocents i cruels, 
plens ja de cap a peus d’obscenitat i fang. 
Res, ja, teniu objecte. La guerra, la postguerra ... 
¿I qui sap, al remat? Sols  ens calia viure. 
I després de palpar-nos feroçment, brutalment, 
arribàvem a cas i dúiem les mans buides, 
i encara ens mirem ara les mans buides a voltes, 
i ara sentim l’espant que llavors ni sentíem 
i plorem per aquella puresa que no fou, 
per aquella puresa que mai no hem pogut viure, 
que no hem pogut tastar en cap de banda, mai. 
 
 
 

 

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, 1971  
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Tristes guerras 
si no es amor la empresa. 
Tristes, tristes 
 
Tristes armas 
si no son las palabras. 
Tristes, tristes. 
 
Tristes hombres 
si no mueren de amores. 
Tristes, tristes. 
 
 

MIGUEL HERNÁNDEZ, Cancionero y romancero de ausencias 
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DESLLIURANÇA 
 

 

A la fressa dels blindats de l’estrella blanca 

s’obriren les portes 

caigueren les filferrades 

s’il·luminaren els cors ... 

I els avets inclinaren els cons de llur fullam 

al pas del soldat de les dues pistoles. 

 

Qui no ha vist els cels esberlats de por? 

Qui no coneix la remor de la terra encesa? 

Qui no recorda la mar en la dansa dels folls? 

Oh, multitud dels damnats pels qui s’ha fet de dia! 

Tambalejant el vostre pas 

corríeu vers l’espai que es lliurava verge; 

enlluernats els vostres ulls 

trobàreu en el caqui esclats d’or pus; 

i ennuegades les vostres gorges 

cridàveu <<hurres>> amb la més feble de les veus. 

El banc de la pau ha eixugat llàgrimes de joia. 

El roig de l’odi s’ha humitejat de sang innoble. 

I germans tots, s’han besat els uns als altres. 

I les mans trèmules s’han alçat per cloure el puny. 

I els homes lliures cantaven himnes de triomf. 

I els fusells dels botxins eren trossejats contra les pedres. 

A llur retorn, sota el sol encès de noves glòries, 

s’enduien els blindats la cadena dels esclaus. 

I plorava el soldat de les dues pistoles ... 
 

JOAQUIM AMAT -PINIELLA, Ebensee, 6 de maig de 1945 
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L’HORA BLANCA 

 

A l’hora blanca del meu renéixer, 

vora el llac d’aigües somnolents, 

sota el cel d’un blau tebi i segur, 

la llibertat precisa la teva imatge. 

 

Digueu-me, oh avions que solqueu la vall, 

el sentit d’unes portes esbatanades! 

 

No vull acció per als meus muscles lassos, 

no vull espai per al meu pit viciat, 

no vull paisatges per als meus ulls miops. 

 

Deixeu-me en la solitud antiga de cinc anys, 

en el racó on la llum estrafà les figures 

en el brou conegut d’una vida sòrdida. 

 

Que a poc a poc es remogui l’aire! 

Que a pleret es perfiles els camins! 

Que siguis tu qui m’acompanyi a les meravelles! 

 

La fe ha triomfat sobre la pols de la mort, 

i l’amor, difuninant les ratlles de l’odi, 

es fa lloc en la cleda vella de cada cor. 

No em calen ja les armes que m’han ajudat, 

inútils les precaucions de l’instint vital! 

Avui puc somniar sense angoixes ni perill 

desprendre la closca que protegia el meu jo. 

 

Els avions llisquen llurs ventres sobre el llac 

com ocells assedegats de pau i tendresa. 

Jo els observo del meu renéixer. 

Com la teva imatge precisa la llibertat! 

 

JOAQUIM AMAT-PINIELLA, Ebensee, maig de 1945 (Poema redactat cinc 

dies després de l’alliberament del Camp d’Ebensee) 

 

 


