
breviari de la muntanya (1958)
d’Agustí Bartra

En aquests apunts —notes soltes, esbós de dietari— presos per Agustí Bartra durant una estada, ara ja fa vint-i-quatre anys, en 
una cabana del peu del Popocatèptl, l'eficàcia de l'escriptura es combina amb ¡'especial força suggestiva d'allò que és fragmentari. 
Amb referències vàries, situen el poeta no solament en ¡'anécdota biogràfica sinó també en la seva activitat intel·lectual i de 
creador, en la seva atenció per a la terra del seu exili, en la seva relació amb el poble i amb la cultura en els quals sempre 
s'ha mantingut arrelat, en la seva actitud interrogativa, indagadora, davant la natura i el temps.

Ni un resquill de sol en tot el dia. La muntanya ha estat contínua-
ment oculta per una gran barrera grisa de núvols. Els dos gossos, 
Vagabundo i Conquistador, a penes s'han deixat veure per la 
cabana... Al migdia, faig un curt passeig pel bosc mullat i silen-
ciós. Al llindar, de tornada, esqueixo un branquill florit d'una gran 
mata de mimosa. Una a una, separo les perfumades boletes, que 
servo dins la mà closa. Poc després, enmig d'un camp, em deturo 
un moment a comptar-les. Tantes com anys tinc. Lentament, 
deixo caure les boletes sobre la terra. Demèter somriu...

Aquell arbre, allà, mullat de pluja i vermell de crepuscle, espera 
Tambada de la nit entre un déu fàl·lic i l'Àngel...

La consciència de la naturalesa fecundada és sempre religió.

Segle XX. Déu s'ha quedat sense idees.

El profundament tràgic en la testa de Laertes mort dibuixada per 
Bartolí rau, en part, en el contrast entre la testa mateixa, a pri-
mer terme, i tot el que s’estén fins a la línia de Thoritzó marí. 
La testa del vell camperol està, no merament sense vida, sinó 
totalment, definitivament morta, pesada, massissa d’arrel i de 
roca, tancada a tot l'extern, com un cim abrupte sota el cel i els 
astres de Teternitat, i ensems misteriosament externa com una 
cosa abandonada sense remissió: un fruit que es podreix damunt 
la terra, un tronc, una crisàlide... El prototípic, tel·lúric i racial, 
és transcendit per una profunda consciència d'acceptació còsmica 
al no ésser, a tot ço que es tanca en l’absoluta perfecció del 
cercle. Tot el que més enllà de la testa es clou en necessària 
circumstància —la figura d'Ulisses d'esquena, les dones que plo-
ren, un grup de cases i el mar— sembla un escenari irrisòriament 

temporal on es desenrotlla Túnica acció transcendental i infinita-
ment repetida...

Dibuix de la meva testa fet per TAlberto. Hi veig el meu rostre 
de sempre reflectit per una aigua sense temps.

Ferocitat de la blancor: Albatros.

•Muchas veces se han visto inmensas bandadas de albatros sobre 
el corrompido cadáver de una ballena o un cachalote: cuando se 
encuentran así no se ocupan de nada más que de arrancar peda-
zos de carne y tragárselos inmediatamente. Se les ha visto tan 
ensimismados que han podido ser muertos a palos. Su digestión 
rápida les obliga a pasar la vida comiendo... Jamás atacan a un 
hombre si se halla en tierrat pero no sucede esto cuando está 
nadando. Entonces se arrojan sobre él y le sacan los ojos... 
Cuestra gran trabajo matarlos, pues tienen gran resistencia vital. 
Para conseguirlo se introduce en el cerebro una aguja de coser 
velas, pero se ha dado el caso de escaparse y echar a volar uno 
que tenia clavada en la cabeza una aguja de 16 cm. de largo.» 
(D.E.H.A.).

Jo: Mal temps, eh?

El camperol: Sí. És que mor la lluna, i mor amb aigua.

No existeix cap poeta del mar. Ni tan sois Homer.

Només Tortodòxia de la collita. Ordre en el foc.

He obert la porta de la cabana. Al llindar, amb el cap entre les 
potes, dorm Conquistador, rodona taca blanca als meus peus.
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