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1. Hi vaig anar 
No estava encadenat. Em vaig desfer del tot i 
                                                            [hi vaig anar. 
Cap a uns plaers que mig eren reals, 
mig giravolts del meu cervell, 
vaig anar, dins la nit il·luminada. 
I vaig beure uns vins forts, d’aquells 
que beuen els valents del goig. 
 

2. Una nit 
La cambra era vulgar i miserable, 
oculta alts dalts d’una taverna equívoca. 
Per la finestra es veia el carreró 
Estret i brut. Arribaven, de baix, 
les veus d’uns quants obrers 
que jugaven a cartes i que reien. 
 
I allí, damunt del llit plebeu i humil, 
vaig obtenir el cos de l’amor, vaig tenir els  
                                                                         [llavis 
sensuals i rosats de l’embriagament— 
rosats d’un embriagament tan fort que, fins i  
                                                                              [tot 
ara, que escric, passats tants anys!, 
a casa, sol, em torno a embriagar. 

 

3. Al goig 
Joia i aroma de la meva vida 
és el record dels moments 
que he trobat i que he fet meu 
el goig tal com jo el volia. 
Joia i aroma de la meva vida, 
per mi sol, que he detestat 
de satisfer-me amb amors de rutina. 
 
 

4. Lluny 
Voldria dir-lo, aquest record... 
Però ja està tan apagat... gairebé res no en  
                                                                   [queda— 
de tan lluny com roman, en els primers anys  
                                                                  [juvenils. 
 
Una pell com si fos de llessamí... 
Aquella tarda d’agost—¿era l’agost?—... 
A penes si recordo els ulls; eren, em penso,  
                                                                      [blaus... 
Ah, sí, ben blaus; un blau com de safir. 

5. El seu origen 
L’acompliment del seu plaer anòmal 
s’ha fet. Del llit s’han aixecat, 
i es vesteixen corrents sense dir res. 
Surten a part, d’amagat, de la casa; 
i mentre van mig inquiets pel carrer, sembla 
com si els fes por que en ells alguna cosa  
                                                                       [indica 
quin és el llit on jeien no fa gaire. 
 
Com, però, hi ha guanyat la vida de l’artista. 
Demà, passat demà, o dintre d’uns anys,  
                                                               [s’escriuran 
els versos plens de força que aquí han tingut  
                                                          [el seu origen. 

6. He dut a l’Art 
Rumio, aquí assegut.   Desigs, sensacions, 
és el que he dut a l’Art—   coses mig  
                                                             [entrevistes, 
cares, contorns del cos;    d’amors no satisfets 
alguns records incerts.   Que del tot m’hi  
                                                                 [abandoni. 
Sap com afaiçonar   Formes de la Bellesa; 
quasi insensiblement   arrodonint la vida, 
associant imatges,    associant els dies. 
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7. Al vespre 
 
De qualsevol manera, no hauria durat gaire.  
                                                                  [Ben palès 
M’ho fa la pràctica dels anys. I, amb tot,  
                                                          [massa cuitosa 
la Sort va interferir i ho va aturar tot. Res: 
curta va ser al bella vida. 
Però, que fortes, les sentors del bes, 
i que exquisit, el llit on ens vam ajaçar, 
i a quin delit els nostres cossos vam donar. 
 
Un eco d’aquells dies del delit, 
un eco d’aquells dies m’ha passat a la vora, 
i de la nostra joventut un xic del foc encès; 
m’ha caigut a les mans una carta, i l’he pres, 
i l’he llegit i rellegit fins que s’ha fet fosc. 
 
I he sortit al balcó, melancòlicament— 
he sortit a esbarbir-me el cap, mirant,  
                                                                   [almenys, 
un poc de la ciutat tan estimada, 
un poc del moviment del carrer i les botigues. 
 

8. Recorda-ho, cos... 
 
Cos, recorda’t no sols de com vas ser estimat, 
no solament dels llits on et vas estirar, 
sinó també d’aquells desigs que resplendien 
per tu en els ulls obertament, 

que tremolaven en la veu—i algun 
obstacle fortuït els va fer inútils. 
Ara que tot és ja dins el passat, 
sembla quasi com si també t’hi haguessis 
lliurat, a aquells desigs—com resplendien, 
recorda-ho, en els ulls que en tu es fixaven; 
com tremolaven en la veu, per tu, recorda- 
                                                                     [ho, cos. 
 

9. Grisos 
Examinant un òpal més aviat grisenc, 
m’he recordat de dos bonics ulls grisos 
que vaig veure; deu fer vint anys, d’això... 
.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 
 
Ens vam estimar tot un mes. 
Després se’n va anar, crec que a Esmirna, 
a treballar-hi, i no ens vam tornar a veure. 
 
Deuen estar marcits—si viu—, aquells ulls  
                                                                      [grisos; 
deu estar devastada, la cara, tan bonica. 
 
Memòria, guarda-me’ls tal com eren. 
I, memòria, tot allò que puguis, d’aquest  
                                                               [amor meu, 
allò que puguis, torna a dur-m’ho, aquesta  
                                                                             [nit. 

 

10. A romandre 
 
Devia ser la una de la nit, 
potser dos quarts de dues. 
 
                                       En un racó de la taverna; 
darrera de la partió de fusta. 
Sinó nosaltres dos, el local era buit. 
L’il·luminava un llum de petroli, amb prou  
                                                                       [feines. 
A la porta, el cambrer dormia, curt de son. 
 
No ens hauria vist ningú. Però, a més, 
estàvem fins a tal punt excitats 
que ja no érem bons per cap precaució. 
 
Van ser, els vestits, mig descordats—no eren  
                                                                       [gaires, 
en la calda d’un juliol diví. 
 
Goig de la carn 
entre vestits mig descordats; 
nuesa de la carn, un instant—visió 
que ha traspassat vint-i-sis anys; i que ve 
a romandre en aquesta poesia. 
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11. Els cavalls d’Aquil·les 
 
Quan van veure Patrocle occit, que tan 
valent havia estat, i fort i jove, 
es van posar a plorar, els cavalls d’Aquil·les; 
es va indignar, la seva condició immortal, 
davant de l’obra de la mort que veien. 
Van moure el cap i van fer anar la crinera a una  
                                                                [banda i l’altra, 
van batre el sòl amb els seus cascos, i van plànyer 
Patrocle, a qui sentien exterminat—inànime— 
ara una carn abjecta—l’esperit dissipat— 
sense defensa—sense buf— 
cap a l’immens No-res tornat des de la vida. 
 
Dels seus cavalls va veure Zeus les llàgrimes, 
i se’n va doldre. «A la boda de Peleu», 
va dir, «hauria hagut d’obrar amb més seny; 
hauria estat millor que no us hagués donat, 
desgraciats cavalls! Què hi feu, allí, 
entre la pobra humanitat, que és la joguina del  
                                                                                 [destí. 
Vosaltres, que no aguaiten la mort ni la vellesa, 
hi patiu massa, enmig del temps. En els seus  
                                                                            [tràngols 
l’home us ha embolicat». —Amb tot, les seves  
                                                                          [llàgrimes 
davant la mort irrevocable 
vessant seguien, els dos nobles animals. 
 

 

12. Deslleialtat 
 
Fou quan casaven Tetis amb Peleu 
que Apol·lo s’aixecà de l’esplèndida taula 
de les bodes i felicità els nuvis 
pel brot que sortiria de la seva unió. 
Va dir: «Mai no el prendrà cap malaltia 
i tindrà vida llarga». —Va dir això, 
i Tetis s’alegrà moltíssim, perquè els mots  
d’Apol·lo, que era entès en profecies, 
li van semblar una garantia pel seu fill. 
I quan es va fer gran, Aquil·les, i era 
glòria de Tessàlia, la seva gran bellesa, 
Tetis es recordava d’allò que va dir el déu. 
Van arribar, però, un dia, uns vells amb noves 
i van contar la mort d’Aquil·les davant Troia. 
I Tetis s’esquinçà els vestits de porpra 
i es treia del damunt, i els va tirar 
a terra, els seus anells i braçalets. 
I enmig dels seus laments va recordar el passat; 
i preguntà què feia, el savi Apol·lo, 
per on rodava, aquell poeta que tan bé 
parlava en els convits, on parava, el profeta, 
quan li mataven el seu fill tan jove. 
I els vells li van respondre que era el mateix  
                                                                              [Apol·lo 
que, en persona, havia baixat a Troia 
i junt amb els troians havia mort Aquil·les. 

 

13. Ítaca 
 
Quan sortiràs a fer el viatge d’Ítaca, 
fes vots perquè el camí sigui molt llarg, 
ple d’aventures, ple de descobertes. 
Els Lestrígons i els Cíclops, l’aïrat 
Posidó, no cal pas que els temis, res 
d’això en el teu camí no trobaràs, 
si et roman noble el pensament, si excels 
és l’afecte que et torba el cos i l’ànima. 
Els Lestrígons i els Cíclops, el feroç 
Posidó, no vindran al teu encontre, 
si tu no els portes ja dins el teu cor, 
si el teu cor davant teu no fa que es drecin. 
 
Fes vots perquè el camí sigui molt llarg. 
Que siguin molts, els matins de l’estiu 
que, amb quin delit, amb quina joia, a uns ports 
arribaràs que mai no havies vist; 
als mercats dels fenicis fes escala 
i compra-hi els articles excel·lents, 
corals i mareperles, ambres i ebens, 
tota mena d’olors voluptuoses, 
d’olors voluptuoses tant com puguis; 
moltes ciutats egípcies visita 
per aprendre-hi i aprendre-hi dels seus savis. 
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Tingues Ítaca sempre al pensament. 
El teu darrer destí és arribar-hi. 
Gens no apressis, però, la travessia. 
És preferible que duri molts anys; 
i que fondegis, vell, a l’illa, ric 
amb el que hauràs guanyat en el camí, 
sense esperar cap bé que Ítaca et doni. 
 
Ítaca t’ha donat el bell viatge. 
Sense ella, no l’hauries pas emprès. 
Res més no té que et pugui ja donar. 
 
I no t’ha estafat pas, si et sembla pobra. 
Savi com t’has tornat, amb tant de món, 
ja hauràs comprès què volen dir les Ítaques. 
 

14. Termòpiles 
 
Honor a aquells que, a la vida que tenen, 
han decidit de guardar-hi Termòpiles. 
Mai d’allò que és el deure no movent-se; 
justos i equitatius en tots els actes, 
però amb dolor i amb llàstima, altrament; 
despresos sempre que són rics, i quan 
són pobres, en la mica encar despresos, 
encara socorrent tan bé com poden; 
en tot moment dient la veritat, 
però sense odi envers els mentiders. 
 
I més honor que mai els és degut 
quan preveuen (i són molts que ho preveuen) 
que acabarà sortint un Efialtes 
i que a la fi els medes passaran. 

 
15. Idus de març 
 
De les grandeses tingues por, ànima meva. 
I les ambicions que covis, si no saps 
com vèncer-les, sigues prudent a perseguir-les, 
i cautelós. I, en tant que vagis endavant, 
vigila i premuneix-te cada vegada més. 
 
I quan arribaràs al punt més alt, Cèsar per fi; 
així que adoptaràs la faç d’un home anomenat, 
vigila més que mai que, en ser que pel carrer  
                                                                              [aniràs, 
tota una autoritat enmig del teu seguici, 
si es dóna el cas que et ve, sortit d’entre la gent, 
un qualsevol Artemidor, que duu una carta 
i et diu corrents: «Això, llegeix-t’ho de seguida, 
són coses importants que t’interessen molt», 
no deixis d’aturar-te; no deixis d’ajornar 
reunions i afers; no deixis d’acomiadar 
la munió dels que et saluden i et fan homenatge 
(sí, ja els veuràs més tard); que s’esperi el mateix 
Senat, inclús, i tot seguit, llegeix-te-les, 
les coses serioses que ha escrit Artemidor. 

 
16. Que Antoni era abandonat pel déu 
 
Quan tot de sobte a mitjanit se sentirà 
una colla invisible que transita 
amb músiques insòlites, amb crits— 
la teva sort que ja es decanta, els teus treballs 
que han avortat, tots els designis de la teva vida 
que han resultat errats, en va no ho has de  
                                                                           [plànyer. 
Com un de fa molt temps dispost, com un valent, 
a aquesta Alexandria que fuig, digues-li adéu. 
Sobretot no t’enganyis, no diguis que era un  
                                                                               [somni 
només, i que l’orella et va confondre; 
no et prestis a tan vanes esperances. 
Com un de fa molt temps dispost, com un valent, 
de la manera que t’escau, a tu, que vas merèixer 
una ciutat així, ves, resolut, a la finestra, 
i escolta amb sentiment, però no pas  
amb cap dels plors i queixes dels covards, 
com a delit suprem, les veus, 
els instruments insòlits de la colla secreta, 
i a aquesta Alexandria que perds, digues-li adéu. 
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17. El termini de Neró 
No es va alarmar, Neró, quan va sentir 
la profecia de l’Oracle Dèlfic. 
«Dels setanta-tres anys que tingui por». 
Tenia temps de ser feliç, encara. 
Ha fet trenta anys. Prou llarg, i tant, 
és el termini que li dóna el déu 
perquè es capfiqui en perills futurs. 
 
Ara tornarà a Roma, una mica cansat, 
però exquisidament cansat, d’aquest viatge, 
que ha estat tot dies de plaer— 
en els teatres, als jardins, en els gimnasis... 
De les ciutats d’Acaia l’hora baixa... 
Ah, sobretot, el goig dels cossos nus... 
 
Això, Neró. I, a Espanya, Galba 
secretament el seu exèrcit aplega i instrueix, 
el vell de setanta-tres anys. 
 

18. Els passos 
En un llit d’eben, adornat 
d’àguiles de coral, amb son profund 
dorm Neró—inconscient, tranquil i feliç: 
florent en la fortesa de la carn 
i de la joventut la bella ufana. 
Però a la sala d’alabastre que conté 
l’antic larari dels Aenobarbs, 
que neguitosos que estan els seus Lars. 
Tremolen, els deuets domèstics, 
i proven d’amagar el seu cos minúscul. 

Perquè han sentit un soroll malastruc, 
soroll mortal que puja les escales; 
passos de ferro que els graons sotraguen. 
I ara, apocats, els pobres Lars 
cap al fons del larari s’entaforen, 
s’empenyen, i ensopeguen l’un amb l’altre, 
i és que han comprès la mena de soroll que és aquest,                       
ja els han sentit, els passos de les Fúries. 
 

19. Esperant els bàrbars 
 
¿Per què esperem, aglomerats aquí a la plaça? 
 
És que els bàrbars diu que arriben avui. 
 
¿De quan ençà, al Senat, aquesta inacció? 
¿Com és que els senadors seuen i no fan lleis? 
 
És perquè els bàrbars arriben avui. 
¿Ja quines lleis faran els senadors? 
Els bàrbars, quan vindran, les dictaran. 
 
¿Per què l’emperador tan d’hora s’ha llevat 
i seu de la ciutat en el portal major, 
dalt del seu tron, majestuós, amb la corona? 
 
Perquè els bàrbars arribaran avui. 
L’emperador s’està esperant per rebre’n 
el general. Ha preparat i tot, 
per ofrenar-l’hi, un pergamí. L’hi ha escrit 
un enfilall de títols i de noms. 

¿Per què els nostres dos cònsols i els pretors van avui 

amb les togues vermelles, les togues recamades; 
per què duen polseres amb tantes ametistes 
i anells amb lluminoses maragdes resplendents; 
per què porten avui uns bastons preciosos 
amb tot de plata i or cisellats de mà mestra? 
 
Perquè els bàrbars arribaran avui; 
i els enlluerna, els bàrbars, tot això. 
 
¿Per què no hi són, com sempre, els dignes  
                                                                          [oradors, 
a engegar els seus discursos, a dir-hi avui la seva? 
 
Perquè els bàrbars arribaran avui; 
i els fastiguegen, parlaments i arengues. 
 
D’on ve, de cop i volta, aquesta inquietud 
i aquest renou. (Les cares, que greus que s’han  
                                                                            [tornat.) 
¿Com és que en sec es buiden les places i els  
                                                                             [carrers 
i tots, molt capficats, se’n tornen cap a casa? 
 
S’ha fet de nit, i no han vingut els bàrbars. 
I hi ha gent que ha arribat de la frontera 
i diuen que de bàrbars ja no en queden. 
 
I ara, sense bàrbars, on anirem a raure. 
Prou que eren una mena de sortida, aquests  
                                                                           [homes. 
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