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l’obra poÈtiCa d’antoni rovira i virgili

i. la poesia CoM a aCtitud vital

1. De la infantesa joiosa a l’exili penós

De ben jove Rovira i Virgili excel·lí com a periodista, contribuí a 
crear revistes i intervingué activament en la política catalana. Tot 
això ho havia pogut fer gràcies al món cultural del camp tarragoní 
en què havia crescut. D’infant, s’havia fet gran entre les botigues 
del carrer Major de Tarragona, el port internacional més meridional 
de Catalunya; havia fet estades a les muntanyes de Prades en un 
masia rere el monestir de Poblet; havia pogut admirar, des d’una 
caseta a l’Arrabassada, la monumentalitat de la Tàrraco romana i 
tot el blau de l’antiga Mediterrània. Tots aquests records d’infantesa 
no l’abandonaren mai.

Però quan les tropes feixistes prengueren el control de 
les institucions catalanes i es proposaren d’eliminar tot el món 
intel·lectual català, Rovira i Virgili hagué d’emprendre el camí a 
l’exili, sense gairebé res, per fugir de la repressió i la mort. Molts 
es dirigiren, llavors, a la Catalunya Nord, des d’on es dispersaren. 
Poetes consagrats com Josep Carner, Agustí Bartra, entre altres 
figures de la creació artística, miraren de refer com pogueren la 
seva vida en indrets allunyats, o bé decidiren, posteriorment, de 
retornar a la pàtria. 

No fou el cas de Rovira i Virgili, que continuà lluitant, molt a la 
vora de la seva filla, a l’altre costat de la frontera, per les llibertats 
arrabassades. Reclòs a la Catalunya Nord —on fou president a 
l’exili del Parlament de Catalunya— escrigué sobre la història 
dels Països Catalans, i redactà diversos estudis sobre democràcia, 
llibertat i política. Però quan es veié obligat a constatar que el 
règim franquista s’imposava i s’estabilitzava en l’espai europeu 
i internacional, Rovira i Virgili, vell, pobre, vidu i sord, consagrà 
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la Crida al Món 

   Alceu, companys, els penons agitats pel fort vent de la lluita.
Alceu els cants insistents que del cor pugen dret fins als llavis.
Digueu al món que els fidels lluitadors de la gran Catalunya
porten al pit els colors d’or i sang, vell senyal de la pàtria.
Digueu al món que al vessant llevantí de les terres ibèriques,
un poble vol recobrar el seu dret a la llibertat magna.
I si els puixants, negligents, la requesta no acullen,
ja no podran en els dies vinents acusar-lo d’audàcia
quan, deixat sol, ell tot sol amb coratge el combat recomenci
i amb esforç dur per la sang i el dolor i el valor es faci lliure.

  Montpeller, 16 d’octubre del 1946
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la Font vora la presó

   La reixa de la presó
dóna a la plaça daurada.
Al mig fresseja la font;
de dins el pres l’ha mirada.

   Aigües clares de la font,
que per quatre dolls sortiu
entre’l cantusseig joliu
a l’hivern com a l’estiu,
aigües lliures;

   aigües clares de la font
que dins la terra heu sentit
de la fosca el meu neguit
i en la llum alceu el crit,
aigües lliures;

   aigües clares de la font
que mulleu amb fresc delit
el blau càntir sobreeixit,
conhorteu bé l’afligit,
aigües lliures;

   aigües clares de la font
que al bat del sol relluïu
amb l’espurneig del raig viu,
allibereu el captiu,
aigües lliures!

Perpinyà, 4 de gener del 1948
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l’oreig entre les Canyes6 

   Quan l’oreig joguineja
  entre les canyes,
elles imiten, dòcils, 
  amb veus estranyes
el cant que dins la sèquia
  fa l’aigua mansa
i àgilment l’acompanyen
  amb una dansa.

Perpinyà, 25 de febrer del 1947

6 Vegeu Josep Carner. L’oreig entre les canyes. Barcelona: Impremta 
Nicolau Poncell, 1920.
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interior

   En el llit conjugal, el gros burgès dormia.
Ella esperava l’alba i el matiner amant:
el sol roig de l’aurora, que pel balcó entraria
com un lladregot àgil des del terrat saltant.

Perpinyà, 27 de febrer del 1947 
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els porxos enCantats

   En la minvant claror dels porxos
la teva faç em va sobtar,
imatge viva de la dona
que jo havia somniat.

   En la minvant claror dels porxos
la teva faç retrobaré
en l’hora calma de la tarda,
quan el record es fa vivent.

   En la minvant claror dels porxos
quedarà sempre la lluor
d’aquells ulls teus que van mirar-me
amb un esguard tranquil i dolç.

Perpinyà, 22 de febrer del 1947
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Cançó de l’aMor inCert 

   El foll amant,
rient, plorant,
diu a l’aimia:

   —El teu amor
¿és mal o bé,
bes o punyida?

   El teu amor
¿és fel o mel,
verí o metgia?

   El teu amor
¿és ombra o llum,
la nit o el dia?

   El teu amor,
dona de carn,
¿és mort o vida?

   El teu amor,
sia com sia,
infern o cel,
tothora em crida!

Perpinyà, 19 de setembre del 1947
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l’enCís del paisatge

   Afores de Montpeller,
a prop del Mas de la Merla,
un dematí clar i serè
que fa madurar les messes.

   En un pedrís del jardí,
els dos amics enraonen.
Temes: les lletres, les arts,
les noves de Barcelona...

   Mentre parlen, un encís
de llum i olors els penetra;
l’espectacle natural
de llurs sentits s’apodera.

   Davant d’ells hi ha el camp flairós,
ampla vall assolellada
que s’alça en suau pendent
per mostrar millor la ufana.

   Aire net sota el cel blau,
pins, xiprers, blats i oliveres;
els ceps verds dels grans vinyars
com penats s’arrengleren.

   Sobre els alts pins i els llorers
xisclen el vol d’orenetes,
sobre el roserar  vermell
brusen lluents les abelles.

   Paisatge clàssic, llatí,
de cel i terra harmonia;
miracle etern,
fet de colors i de línies.
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  Els dos amics han callat.
La visió els meravella,
i amb un silenci devot
miren la natura en festa...

Montpeller, 12 de desembre del 1945
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posta 

   El sol que va a la posta, drapat de porpra i or,
pren el mantell més regi quan és prop de la mort.

[sense data]
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Matí d’estiu

Boira lleugera, vestit de fada
desfet pel vent.

A sota l’ombra de l’albereda,
vora el doll d’aigua
m’assec content. 

Perpinyà, 10 d’octubre del 1949



Si jo trigués   a tornar a Catalunya, 
passa’m davant,   oh tu llibre d’exili! 
i en el meu nom   beneeix cel i terra, 
homes i llocs,   i la llengua invencible.

Perpinyà, 14 de novembre del 1946
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AQUESTA EDICIÓ DE
LA COLLITA DARRERA. POESIA INÈDITA

D’ANTONI ROVIRA I VIRGILI
I LA CAPSA QUE PERMET APLEGAR L’OBRA POÈTICA COMPLETA

D’ANTONI ROVIRA I VIRGILI
HAN ESTAT IMPRESES I MANUFACTURADES A VALLS

EL MES DE MAIG DE L’ANY DOS MIL DINOU

  


