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ÍNDEX DE PRIMERS VERSOS 

A l'aigua ens abracem: té el 
pubis 280 

A l'hora de la posta el vell 
camí 61 

A la terrassa de les joves nits 342 
A ple matí la Torre s'esfondrà, 239 
A ple migdia el món és tot 

en calma, 51 
A poc a poc apareixien 42 
A quin racó d'antiga mar 

vingut, 370 
A recer de la fosca, a les petites 

entrades,' 125 
A Tamariu, a casa en Pere 

Patxei, 156 
A vosaltres, els qui del 

sofriment 66 
Abelles, ardentment he 

reprimit 112 
Abracem-nos, arrossegats 282 
Àcida fruita amb un reflex 

daurat 92 
Adelerats pel somni d'un 

dellà 378 
Adéu, adéu, t'esperaré sempre, 13 
Agafem-la ben fort, la 

cantelluda 335 
Ajunto mots per fer-me 

un trampolí 393 
Al fons de tot es dreça una 

muntanya 361 
Alegria, alegria!, 370 
Algú pujà de les valls 337 

Algú va enamorar-se del 
que jo tenia 289 

Als maresmes s'aplega molta 
gent. 363 

Alt roure solitari, dels teus 
brancs 332 

Alta fúria del groc 374 
Altra vegada les primeres fulles 51 
Amaga el clos d'arcades 

altes, fràgils, 9 
Amb flonjo pas petit, com 

un infant, 134 
Amb foc humit consolida 

ej seu èxit 375 
Amb ulls de fred i plens de 

vent contemplo la 
gebrada a l'hort 238 

Amor, amor, entre vels 
d'esperança, 347 

Anem ara, en silenci, 
recobrant 395 

Apaga el foc, 335 
Aparèixer primer de cada 

cosa: 8 
Apreníem a ser un en un 

quiet 262 
Aquells dos éssers envaïen 25 
Aquest anhel exalta el 

moviment 269 
Aquest endins del blau 

de la paraula, 368 
Aquest és el camí: pel 

recremat areny, 102 
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Aquest és el meu àmbit: Cal fer lloc en nosaltres a les 
solitud, 339 coses 342 

Aquest matí m'he despertat Caminem aturats, passegem 
flairosa 270 saturats 160 

Aquest matí, quan entelava Camino per on carros 52 
el cel 171 Camino vers la fosca 52 

Aquesta nit els coloms 209 Cap altra llum, excepte 159 
Aquestes inquietes 284 Cauen les fulles corrugades 236 
Aquests xiprers 215 Cauen les ombres a la 
Aquí, ara, només arriba algú 172- torrentera. 360 
Aquí, dreta, no et moguis 164 Cels d'esperança, portes, 99 
Ara ja té un pes inefable 11 Cercàvem or i vam baixar a la 
Ara puc dir: sóc a la font mina. 261 

i bec, 397 Cerco la deu, pregunto 85 
Ara, però, només les plàcides 7 Cobrí l'ocell les muntanyes 
Arbre de càntic a'mercè 93 del mar 207 
Atapeït de gira-sols, 196 Com arribar a l'incendi pur 79 
Atio focs 224 Com que no menjo per la 
Atura el vol, eixampla't, Orió, 268 fam que tinc, 229 
Aturada en un bosc 231 Com que tinc un son de 
Aturada ja la vida, 327 llebre 343 
Aturo la imatge pura 9i Com una font, a voltes, 
Aventurem-nos un matí la paraula 53 

d'abril 283 Com una tromba 39 
Aviat, aviat ens tornarà Consola, reconforta, 154 

l'hivern 314 Corre, no caiguis, crema 
Baixem a les profundes 307 per no res, 346 
Ben bé cinc braces fondo Cremen xisclant aquests 

jeu ton pare: 369 alífers 315 
Ben sospesat, els dies 249 Damunt l'altura, feliçment, 43 
Bufen els clars i lliures De bat a bat oberta 371 

pensaments 331 De bon matí ja sóc al 
Burgesament ens hem reunit para-sol 288 

a celebrar la castanyada, 132 De la llunyana serra 
Cada cop que estic immers 337 ponentina 52 
Cada dia, foc, travesses 98 De lluna, zero; màgica, 
Cada moment és el moment la llum 128 

de néixer 346 De qui seran aquestes 163 
Cada vegada es fa més i més De quin estar en l'interior 

flaca 357 compacte 346 
Cada vegada et veig, 248 De quina terra 201 
Caigué la nit i s'estremiren 273 De vegades els himnes 248 
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Des de quin lloc m'envolaré En arribar a la prada estesa 
demà? 350 a mitja altura, 29 

Desisteixo de ser 32 En èxtasi, dies 51 
Despunten crits de fulles En feina d'horabaixa, 

en els arbres, 377 ala terrassa 278 
Diguem-ne porta closa, 149 En fer-se fosc, foraviler, 
Digueren els dimonis: lust passejo, 334 

in action. 171 En il·lusori somnieig d'abril, 64 
Digues-me, vida, què fer 272 En la vida, tostemps 232 
Diré el contorn dels arbres En quin indret ens trobarem 

• i muntanyes, 54 demà? 351 
Diria que no tinc por, 340 En quina fosca llengua 287 
Diumenges a la tarda, 117 Encara hi ha vials per 
El dia va extingint-se 43 passejar, 378 
El gos morat, lladrant, fa Encara no s'ha dit 245 

desmaiar 114 Encenc el fanal vermell 182 
El llamp no m'ha volgut, 341 Encenc el llum. Que bona la 
El llaurador ja torna 3i claror 345 
El mar és ple, però jo em Encenen els fanals; entre 

passo dies 366 els balustres 128 
El matí magranós, 285 Engegueu el motor, 
El meu quiosc, el meu fanal, 123 estrenyeu la fredor 236 
El que jo sóc és un Enllà de l'hort on el silenci 

concupiscent, 173 pesa, 190 
El silenci crepita feréstec. 202 Ens dèiem l'un a l'altre: 262 
El sol ponent arbora els Ens hem anat guanyant 213 

àlbers 3i Ens tornàvem de foc 263 
El somni amb tu es conlliga, 12 Ens vam quedar a les illes 223 
El vent d'aram tremola Ens vàrem perdre en el pas 242 

sobre les muntanyes. 233 Era en el fons del corredor 260 
El vespre apaga el crit Era un vell, solitari camí 

innumerable 26 serpejant entre tàpies, 332 
Els dies em fugen com Eres on eres, 283 

peixos de colors, 193 Errant a la ventura 89 
Els grans jardins s'esborren És alta l'herba dels solars 189 

sota l'aire... 17 És ara que s'eleva de les cases 50 
Els nens que juguen i la gent 121 És ara, quan la tarda va 
Els records ho són tot i fonent-se, 35 

l'incessant 219 És bo de tenir llàgrimes 
Em mires com un entomòleg 211 a punt, tancades 194 
En aquest banc hi passaríem 214 És encara de nit. Demà 316 
En arribar a l'indret 231 És hora, ja, de dir 230 
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És lluny de mi tota fragància 32 Ha passat a trenc d'alba, 155 
És més endins que la paraula' He aturat el vol de les 

brolla, 83 •estrelles, 309 
És un malson tenir sempre He caminat fins a arribar al 

al calaix, 387 profund 83 
És, doncs, així que neixen He caminat les terres grogues 115 

els poemes? 359 He dit adéu al vesper al 
Escolta'm aquests crits 211 conjur; 80 
Escolta'm, sempre més He inquirit per l'incendi 195 

escoltaràs 244 He lluitat amb un àngel 100 
Espera'm, torno de la nit 213 He menjat amb delit els 
Ésser poeta: bastir 336 dàtils de Palmira, 290 
Està molt bé que facis 161 He naufragat en una mar 
Estranyes flors, aquestes profunda: 257 

que he trobat 272 He pressentit la maduresa 94 
Et fascinava la silent fatiga 12 He retingut aurores en llur 
Et parlaré sempre baix 190 vol 137 
Ets una tarda fosca amb He sortit a voltar pels carrers 215 

crits vermells 212 He vist al lluny la serra 
Fa mal, desassossega, 153 blava 42 
Fa un dia clar, però l'han He vist anar i he vist tornar, 

precedit 150 de lluny 234 
Faig de no res, amb mots, Hem caminat solcuits per 

un provisori 391 graves remorejants, •281 
Falcons del cor, alceu-vos Hem d'encendre fanals 310 

a la caça 269 Hem suportat el vent groc, 260 
Feliç dolor el del qui viu 260 Hi ha dones 247 
Fessis un toc, una mínima veu 1 22 Hi ha un silenci pietós, 14 
Floreixen i moren els dies, 63 Hissen la corda amb la 
Flors en la vida, i úniques, són galleda plena 130 

els pobres. 78 Ho saps que tinc un violí de 
Fons primigeni, fosc, fira, 159 

inviolable... 268 Hoste meu, dorms a la 
Força callada, continguda, 58 galeria; 264 
Fosc en la nit, tot sol, em I crit d'ocell, i vol d'ocell 

mires i t'escrutes 318 de branca 10 
Gall que cimeges en la torre I ja no sabem res, 285 

més alta, 102 I la campana 6 
Gaudim, ara, gaudim a I la natura em crida 5 

gratcient 344 I la pagesa va i les cull, 330 
Grallant a les fosques 224 I les aigües avancen 203 
Greu, enfosquida, lluny, 221 I ploraves antany. És ara 18 
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I què cercaves en la tesa nit 55 La mort no és una cosa 200 
I què faré de mi 270 La nit passada anava per 
I què faré de tantes 183 les vinyes 225 
I seguiré el camí que les La nit té un pes feixuc 

paraules 85 malgrat el vol 308 
Il·luminat 216 La poesia allunya de les 
Incendi poderós i crepitant, 143 aparences. 184 
Innecessari, si 120 La posta baixa per la 
Insistia com un madurar 15 carretera blava de 
Instal·lat ja de temps en una .198 muntanyes, 237 
Intensament, mot lila, La posta fugia 44 

m'apareixes, 369 La roba estesa, molla, 122 
Intentaré de dir la llum de La terra cobra el delme. 

la foscúria 312 • No parlem, 246 
Interrogar les flors 94 La teva llum és verda, lluna, 28 
Inventarem un sol 243 La vella prima, cara eixuta, 
Ja l'aigua neta, ja totes les d'ulls 125 

branques 118 Lentament passegeu 11 
Ja no és llur temps, i les mans Les flors, les veus... En 

que eren fondes 17 l'aturada estança 21 
Ja no invisible, de molt lluny, 329 Les gerres d'alabastre a la 
Ja soledat, ja fronda, 259 barana 393 
Ja tots estem acomodats a la Les onades bateguen sota 

tartana, 158 el vent, 116 
Jo crec que podem fer el que Llisca l'aigua del riu i no podem 

vàrem dir, 194 banyar-nos 360 
Jo no sóc més que un arbre M'ajup el temps i l'obsessiu 

que s'allunyà del bosc, 79 treball 141 
Jo sé que està molt amagat, 241 M'alegrava d'anar sentint 
Jo sé que tinc una tirada pel bosc 33 

als somnis 315 M'endinso pel teu àmbit, 
Jo sóc una manera de ser crit 141 primavera 101 
Jo, ara, visc en el jardí quadrat 119 M'entelo com un vidre pel 
L'amor ha fet un àpat de baf de l'atmosfera 286 

nosaltres. 126 M'estic sempre a la borda 
L'entreveies 222 que he bastit 3 V 
L'equivalent de què? 319 M'exalta de vegades 333 
L'udol vermell travessa la M'he d'anar consolant 223 

forest, 113 M'he perdut en els teus 
La gent és un perfet, il·limitat 389 grans ulls, 120 
La llum diamantina se'm M'he tornat cel 

presenta 333 llampurnejant i crido. 269 
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M'he tornat una bola de billai ' 375 No devastaren mai el temps, 19 
M'he tornat una gran roca 328 No diré mai, no diré mai 
M'he transformat en flor 199 l'amor, 371 
Mai no et rendeixis. 231 No diré pas que he malversat 
Mai un respir no passarà 13 la vida, 244 
Mai-més i Sempre són No el riu quiet de les paraules, • 97 

germans 390 No encara ple de la grandesa 15 
Maldestres, ranquejant, No evocaré mai més els dies 292 

corren els negres 203 No hi és: la mort se la va 
Malfia't sempre de la endur. 288 

recurrència 335 No hi vagis més, encara no 
Manquen xiprers vora la hi són tots. 168 

tomba 41 No hivernaré en els soterranis 309 
Massa m'atardo, i no perquè No ho trenquis: és possible 218 

l'esperi 377 No inverteixis en causes 220 
Mathilde, Bernhard, Barbara: 165 No la cançó perfecta sinó 
Matraca girant, vas de fosca, 154 el crit 49 
Me'n ric de mi, de tot me'n No oblidis el migdia 187 

ric, 341 No pas tots els matins, 238 
Mentre el riu de la tarda No pas tots els matins, 237 

s'escola a poc a poc 165 No puc seguir vogant pel 
Mesclem altre cop 185 mateix llac. 35L 
Mimoses lluny; són les No sé per on camino, 

de l'altre 186 sé només 236 
Mira: jo sóc una paret. Els pares No sempre les etapes de la 

van alçar-la 182 vida 388 
Mira'm la cara encesa 344 No sóc del vent ni de la flama; 62 
Molins de vent 339 No sóc l'onagre sinó l'ase, 135 
Molts jardins amb peònies, 240 No sols en els replecs 90 
Morir d'un llamp és el que No t'enarti l'octubre: prefereixo 

vull, 340 l'agost, 197 
Morir, dormir, no sé 188 No temo ser capdavanter 
Moro seguint el rastre de la del son 347 

lleona ferida, 286 No tinc ara temps 250 
Munts informes de runa, 119 No tornis, alba de la joventut. 317 
Nat a les ombres, he clamat 82 No tremolis de fred. No 
Ningú no hi creu, ja gairebé tremolis de res. 201 

ningú 270 No triguis, mort, és de nit 347 
Nit sense brisa. Les quatre. 328 No turmentis les branques, 287 
No deixis mai de visitar No vaig trobar-te, viarany 

drassanes 345 secret 60 
No desvetllis, oh tu, qui siguis, 318 Només per tu l'íntim calfred 8 
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Novembre, fes-me de 
company, 233 

O lluny, o prop? Daurada vaga
ment, 68 

Oh bell destí per un cel que jo 
ignoro! 37 

Oh moridora encesa d'aquell 
tracte: 19 

Oh sempre encara primigeni 84 
Oh sol daurat d'uns altres dies, 33 
Oh, estrènyer les mans on 

batega, 38 
Oh, la conversa! No la sents 126 
Oh, que jo mai no pugui ser 39 
Ombres, records, paraules 250 
On amb l'abella brunz la. 

soledat 6 
On cessa tot, al centre del 

silenci, 398 
On ets, on ets, infància 

daurada? 54 
Pàl·lid esquinç entre la boira 

l'arbre 18 
Palpen les piques baptismals 248 
Palpo la pell d'un bou 

acoltellat 317 
Parlàvem, esperàvem, 263 
Passejo sense pensar en res 

que no sigui 185 
Pel cel encapotat, ni un raig 

de sol. 313 
Per molt que ens abracem 

i que ens omplim la boca 243 
Per on camino lluny de tu, 

presència? 259 
Per ones de la vida, sense fi, 53 
Per què paraules? Aquest blau 

intens 395 
Per què, Llorenç, fill de la nit, 

amb fressa 358 
Per què, mot arribat encara 

sense 396 

Per triomfals que siguin les 
vacances 319 

Per un call dur, sense tornada, 143 
Per un sinistre foc al meu 

pinar 342 
Perfectament recordo els dies 

de la farinera abandonada; 241 
Perfectament recordo que 

venies 241 
Permanència feliç 

de l'aparent, 365 
Però els homes, com fabuloses 22 
Plena de veus, de clares veus, la 

tarda 96 
Plenes de greix, enlaire, 

desvalgudes, 124 
Podíem haver anat 217 
Por d'envellir: matem el corc 

amb pura 170 
Pot ser cosa dels ulls, 161 
Pourquoi cette lumière? 

Parce que moi, j'ai vu 299 
Pous, galeries, corredors 

de la nit, 283 
Probablement no podré mai 191 
Puc abraçar, puc devastar una 

boca 166 
Pugem ara a la barca 314 
Puja una veu a l'hora del 

capvespre 376 
Quan a vegades penso, 319 
Quan al capvespre bufa 

el foranell 366 
Quan de vegades entres on 

la vida 169 
Quan de vegades entro, 139 
Quan Diumenge s'acosta 115 
Quan és hivern, la posta 

promet els dies bells 29 
Quan feia, ric d'infància, 

a clar de nit, 334 
Quan ja per entre els pins 101 
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Quan la bellesa en un cor Reneixo de les cendres? Sóc 
simple posa 58 amor 349 

Quan per la vall del vespre Rera la casa no hi anessis mai, 109 
descendim 363 Res no atura la immortal 25 

Quan se sent fer-se S'amaguen crits darrera 
l'harmonia 40 els arbres. 154 

Quan sóc ran de l'abisme, Sé l'altre sols, vull l'altre 
què em reté? 364 fins no ser 144 

Quanta de vida, quanta, 281 Se m'han tornat les coses 226 
Que després de tants anys 291 Secreta veu, inunda'm, 
Que la roca dels ecos no sobrepassa'm, 269 

conjuri 87 Secretament anaven 
Que plena de dolor 209 a trobar-se 56 
Que segura l'ombra del bosc 35 Sembles a punt com de sorgir 26 
Què significa en veritat 399 Sempre allí, sempre allí, vora 
Que sol i estrany aquest camí 27 el barranc, 93 
Què som? Tan sols una Sempre de nit, confusament, 90 

memòria 65 Sempre en camí per 
Que vanament, coses, floriu, 40 la planura 86 
Què vol dir la nit dels amants? 17 Sendes, camins em criden 82 
Quedem-nos abraçats damunt Senyor de grans alífers 

la sorra 313 que planaren 133 
Quedem-nos asseguts en algun Separo la cortina de granets 122 

banc 175 Serres morades que us dreceu 43 
Qui cerca avarament 91 Set de vida més alta 56 
Qui gosa encara dir: «Sóc», 316 Si de nit les bruixes 372 
Qui no té por i estima a la Si lentament, a l'hora grisa, 

vegada 340 buido, 131 
Qui s'ha perdut a si mateix i en Si pel mateix carrer 114 

orba 60 Si tant rosega el corc, 
Qui va deixar l'estèril port 81 emprova't la disfressa 392 
Quina fúlgida lira, quin llaüt 142 Sigues fidel 67 
Quina paraula, 184 Sóc al replà d'anar passant 
Quina roca segura per al crit 99 els anys' 167 
Quina xarxa finíssima separa 376 Sóc ara en avingudes 
Quins dies, ah, quins dies 361 de novembre 49 
Redossada en la nit 80 Sóc el pastor sempre despert: 
Rei mal cofat, emperador vigilo 329 

vestit 129 Sóc la paraula encesa 
Remor llunyana dels camins prop teu 277 

que llisquen 34 Sóc la tardor, com un núvol 
Remorejaren, altes, 261 em fonc, 30 
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Sóc un alt forn tot ple Tira't el cèrcol de manera 162 
de mineral 350 Torna'm, ah, torna'm als anys 245 

Sóc un amb les coses 37i Tornem a ser 212 
Sóc un arbre retort 337 Tot calla, tot es resisteix; 271 
Sóc un conill de bosc Tot és adversitat i.malefici 136 

escapolint-me 343 Tot és de pedra, però si 271 
Sóc un humil conreu ple Tot és per ser donat i no 

de saó, 61 t'ho vol ningú, 273 
Sóc una cleda en el serrat, 89 Tot és quiet, només una 
Sol davant teu, encesa destral 50 

ilunyania 66 Tot just hem arribat 311 
Sol és qui no té ningú 336 Tot para, tot acaba en 
Soledat que m'envoltes, aquest rígid 133 

flotant, 37 Tot són preguntes 181 
Som a l'acabatall 246 Tota la nit, al Uosat, 152 
Som com la festa que Tota la selva 110 
' amb la nit s'acaba, 66 Totes les sendes moren 84 
Som en el gorg? Les aigües Tots ho sabem: la vida 235 

em cobreixen ni Trapezis del matí: cordes 
Són llaguts 0 balandres 219 fulgents, 110 
Són lluny la festa i la flor, 12 Trasbalsa la bellesa com el vi 57 
Són poques les paraules 170 Tu sola, dreta, més arran 
Sordejo, però 240 del plor 18 
Sovint, sovint, com per Ulls aclucats, vam oblidar 292 

la dreta escala 62 Un alt marge ens empara 277 
Sovint, sovint, l'home s'oblida 45 Un altre cop vols agitar 
Tan sols la flama 331 les aigües 307 
Tant erro, foll, per un camí Un altre cop, graó rera graó, 352 

de foc, 144 Un altre hivern i cada cop 
Tant s'incrementa com més va més àrid: 400 

cremant 365 Un amb les coses, emportat 
Te n'has anat. De quina set puc vers on? 95 

beure? 366 Un home està 189 
Temps perdut. Temps perdut. Un lloc desert on no vigila 196 

Temps perdut. 230 Un sol obstacle ens priva 
Temps, no te'n vagis 192 de ser joves: 192 
Tènues branques fullades, Una dona asseguda 

florides 18 en el pedrís, 95 
Tèrbols, avui, confusos, Uns han tingut la copa 

em travessen 53 de la vida 55 
Terres daurades de la fantasia, 44 Va caure el llamp. 
Tinc por de gairebé 181 Després em vaig alçar 
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Va ser clement la intimitat 
d'octubre, 357 

Va ser prou clar 
que ens acollissin 310 

Vague ninot, esquinç de boira, 
crit 136 

Vaig anar al moll a aprendre 
de mirar 168 

Vaig devorar distàncies dia 
i nit. 279 

Vaig tot seguit a coure aquelles 
menges 397 

Val més caure en un pou 232 
Vam arribar al peu 

d'una ardent muntanya 262 
Vàrem emprendre un llarg, 

difícil, 261 

Vares tenir la copa de la vida 59 
Vares venir fins on jo dormia 259 
Vénen les cabres d'olor 

fosca, 234 
Vent de tardor, vent solitari, 38 
Vermell i groc són arrencats 

una nit 114 
Vetlla encara el meu pas petit 

34 
Vindrà la mort r els ulls 

m'arrencarà: • 364 
Visc a les fosques, 156 
Visc en silenci. 235 
Viure, morir, perdent-se l'un en 

l'altre, 57 
Xacrós, feble de cames, 

l'arquitecte 359 
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