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IntroduccIó

Aquest llibre de poemes ha estat fruit d’un paisatge molt 

concret i en homenatge a un poeta molt conegut. El paisat-

ge és el del Baix Empordà, especialment el poble de Begur, 

amb algunes aportacions properes també de Pals, Palafru-

gell, Empúries, etc. És un discurs poètic basat en el mar, 

les ones, la platja, els esculls, els espadats i tota mena de 

vegetació arbòria. 

I està inspirat en les estades (1954-1978) del poeta Joan 

Vinyoli en el poble de Begur, al llarg de vint-i-quatre anys, 

i la seva obra escrita a la contrada. 

He caminat per turons i camins de ronda, per cales i 

petites platges, he ascendit fins als miradors i he gaudit de 

l’Empordà i els Pirineus, he olorat romanís i fonolls, he 

gaudit de les ginestes i els marfulls florits, de galzerans i ar-

boços, acompanyats tots ells de roures i alzines, de sureres 

i pins pinyers. He fet de cabra salvatge i he trescat per les 

passeres de la serra. He aguaitat la posta de sol i he delejat 

ser el cap de Begur per viure més endins del mar que la 

terra que m’envolta.



14

I de tot aquest paisatge i manifestacions botàniques al 

voltant de Begur, he escrit poemes per confegir un llibre, 

inspirat en el mestre indiscutible, Joan Vinyoli.

El llibre s’inspira en l’etapa begurenca de Vinyoli (1954-

1978), de la qual es coneixen, escrits a Begur, els llibres 

Llibre d’amic i Cants d’Abelone. De la resta de poemes es fa 

difícil discernir quin va ser escrit a la població empordane-

sa. «Sunt lacrimae rerum» (Tot és ara i res, publicat el 1970) 

és l’únic poema on surt el nom de Begur.

Les estades de Vinyoli a Begur comportaven un com-

ponent hedonista notable. Als seus poemes hi ha esbarjo, 

passejades, boscos, cales i penya-segats, barques, aperitius 

al bar amb cloïsses i peixos de la contrada, graellades, cas-

tanyades, vins,1 rom cremat i rosolis, etc.

El procés d’elaboració s’ha produït al llarg d’un curs 

d’escriptura, de l’Ateneu Barcelonès, sota la direcció del 

poeta, traductor, professor, crític i assagista nord-americà, 

en anglès i català, D. Sam Abrams, i de diversos anys de 

residència estival al poble de Begur i trepitjar el paisatge 

natural i urbà del terme begurenc.

1  Als temps medievals i moderns, el vi negre rebia el nom de vi 
vermell. Després, de mica en mica, es va perdre el vermell en benefici 
del negre. (Veure poema XXII, «Vi vermell en silenci»).



vInyolI, de Begur el verS
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I

tot éS reS I ara

 («Tot és ara i res») 

Per sant-pere-regalat té fama de fer ploure 

quaranta dies seguits, si comença el tretze 

de maig. Canta un rossinyol dalt del fullatge 

dens dels boscos de sa Tuna. Tot és aquest

present i no-res. Tot esdevé verd espès 

fins als racons més llunyans.

           Els boscos?

Sí, els boscos d’alzines i sureres,

les bordes i els pallers, poblats de la humitat

ancestral que puja del subsol. El fullam

reviu per l’aigua de maig. Nodriment

dels camps eixorcs, de subsols de morts

sota la pedra rústega, prenyats de quaranta

dies de pluja sense parar.

      Res és tot i ara.
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II

alè

    («Postal a Salvador Clotas», Tot és ara i res)

Pas a pas, transcorre el temps.

No sabem d’on venim ni on anem.

                                                  Sortosos, 

aquells que minven,

als quals el cor voldria

seguir sempre viu.

I sempre hi haurà algú de qui mai

no ens privarem.

Segur que per això encara alenem. 
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III

HI Ha llàgrImeS a leS coSeS

 («Sunt lacrimae rerum», 

   Tot és ara i res)

Ai, aquells temps que anàvem sols per l’areny

i teníem davant nostre l’ample mar.

Erràvem per les Medes i el cap de Begur 

i aquest parlava en oracles mariners.

Els arrossars de Pals vivien plens d’aigua 

i ploraven amb ànima de jonc.

El castell del rei Begur es concertava 

amb les torres de defensa i els fars propers

per llançar a la nit un cant de llums

rasants. Les barques dels pescadors

els donaven suport fins que, a l’alba,

quan tothom dormia, els gavians xisclaven

més fort que les campanades de l’església

i, afamades, despertaven la gent.

Ai, aquells temps de platja i llàgrimes. 
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IV

el Bar FrIgola

El bar Frigola al bell mig de Begur 

era tot un símbol de poble. Els vells

pescadors i el poeta treien el cap a migdia

a fer un bon aperitiu. Sota estrelles de sang, 

els perdedors de la guerra es refeien. Davant seu, 

començava la pujada al castell. Era essencial

que no manquessin les cloïsses, amanides

amb llimona i pebre. Entre el dubte per

escollir un vermut o un vi, tots s’estimaven més 

un blanc de la terra. 

        Els arbres es clivellen, 

el vi entra amb moderació i el fem nostre.

Amb força de ciclop ens alenteix els sentits

i esdevinc un gira-sol que creix al femer

i, brut fins a l’arrel, em parla amb veu de tenora

i ballo sardanes el diumenge al capvespre.
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V

XarXeS

  («El cremat», A hores petites)

Les idees brollen clares en aquesta terra

d’alta mar i platges breus. Vinyoli pescador 

treia peixos del mar parant xarxes de versos

i en tenia tants que omplia paneres.

«Pere Patxei, prepara’ns un cremat»,

deia el poeta i, ell, mestre de la nit

de Tamariu, feia mixtures de rom, 

entre sorres de mar picat i records

que apropen de puntetes els monjos morts.
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VI

omPlIr d’aIgua la vIda

(Epíleg de Domini màgic)

Ens hem quedat asseguts llarga estona

en la fredor del pedrís de l’església.

Les campanes sonen al ritme del temps

mentre els minvats arbres de la plaça juguen

amb el vent que esbufega i mou les fulles.

Quedem-nos llargament asseguts  

i escoltem el so dels tocs vesprals.

Deixem que passi el temps mentre confegeixo

mots. Tot s’ha buidat ja;

haurem de tornar a omplir d’aigua la vida.
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VII

el callat

   («Algú m’ha cridat», El Callat)

Aquell arbre que penja de l’espadat

va ser cridat per la veu encisadora 

d’un mar agitat, un mar que s’il·lumina

a la nit i on les paraules són flames

que propaguen la veu marina i em criden.

Sol i captiu del vent, les meves arrels

són poc fondes i s’amaren de solitud.

He tingut por de ser abatut per l’oratge 

de la tarda. Ara visc dominat per l’insomni.
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VIII

vInyolI a Sa tuna

(«Veu del promontori», El Callat)                           

 

Et veig venir, poeta cansat,

pel camí antic que puja de sa Tuna.

Ets com l’arbre que surt del bosc

i que parla «amb veu de mar fonda».

Prop del mar, el vent et castiga les fulles

i beus solitud i silenci d’espadat.

La veu vespral del mar tanca sempre

el teu silenci i omple de llum la nit.

El cap de Begur, des del Semàfor,

et ressegueix les petjades.

Has estat l’amo de camps i tises fumeres,

els arrossars t’han acompanyat sovint,

però ara les teves passes duen insomni. 
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IX

leS PedreS velleS

   («Diumenge», El Callat)

Pedra, magisteri latent, talaia d’aligot.

Cau de vents i de calors abismats,

cimal invertebrat de marbre albat.

Soc ric en secrets de les pedres velles,

monestirs postrats amb els seus murs 

plens de guaites i defenses; i túnels

per escapar vers un mar que guspireja.

En el silenci del meu mutisme, callo i escolto.

En el capvespre de llums tremoloses,

zel de colors nocturns, fantasmagòrics,

callo i escolto. I després d’una lluita constant, 

                                                         entre l’esca i la roca, 

sorgeix el foc que madura en nosaltres.
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X

el vent lIlóS

   Vagarejo a l’atzar

entre ziga-zagues de capvespre. 

Soc fill del foc i de les ombres vençudes,

porto el vent de la paraula amb mi

i el de la comalada m’acompanya

fins arran del penya-segat.

Entre aurores i mots que cremen,

nous somnis encriptats de vent parlaran

de les pors de la nit i del cor a la fosca.

I quan arribi a la terra rogenca,

encesa per un incendi forassenyat,

el vent lilós que ve del fred de la nit

em trencarà vibrant i apagarà l’ombra.

 




