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1 Aviat serà tard 

Títol 

Comença amb A. 

Hi ha una sèrie de glosses ordenades alfabèticament per la primera lletra del títol. El costum d’ordenar 

versos o poemes alfabèticament ja ve d’alguns psalms (37, 111, 112, 119, 145). Una revifada esplèndida es dóna 

en diversos llibres de Miquel Bauçà. També Bach va ordenar els preludis i fugues del Wohltemperierte Klavier 

en l’ordre correlatiu dels tons de l’escala (do major, do menor, do sostingut major, do sostingut menor, re major, 

re menor, etc., fins al si major, si menor; total: 24 preludis i fugues), cosa que ve a ser una transposició musical 

de l’ordre alfabètic. 

 

Lema 

Sac de gemecs = Carpeta de reclamacions a morosos. 

 

Poema model 

 

XIII 

 

Bon dia, bellugueig i blau marí, 

platja i sorra calenta, 

alga, escardot, fonoll i romaní, 

i ruda i menta. 

Perfum de les muntanyes i del mar. 

Sol rabiós, bon dia; 

sol que no deixes obrir bé l’esguard. 

Aigua del mar, cridòria i alegria. 

Aigua del mar, bailet desvergonyit, 

negre de pell i blanc d’escuma, 

onada tremolosa com un pit, 

aigua mandrosa que llepa i ensuma. 

Platja, per tu sempre és dejorn, 

sempre es veu una vela i una noia. 

Platja que cremes com un forn, 

eterna joia! 

Cap a la platja camina el meu cor, 

que té set de blavor, la sang dejuna, 

cases d’argent i vinya d’or, 

som entre dotze i una. 
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Bon dia a tu, i a tu, i a tu, 

i al bot que arriba, 

i a aquella galta i a aquell colze nu, 

i a aquell xisclet i a aquella perla viva! 

Platja calenta, gràcia i desgavell, 

traïció d’onada, 

platja calenta, morenor de pell, 

i trena mullada. 

S’ha despullat una que vol i dol, 

i un arc d’escuma li ha florit a l’esquena, 

platja, migdia, follia de sol, 

oblit de tota pena. 

Vine, Maria, pell de tremolí, 

braços mullats, perfum d’aigua salada. 

Vine, Maria, brot de llessamí, 

gavina cansada… 

No t’eixuguis aquesta trena d’or; 

ja l’ull poc a poquet se’t desentela, 

jeu dolçament, que t’entri el sol al cor 

mentre passa la vela. 

 

Josep Maria de Sagarra 

 

Edició consultada: 

Cançons de rem i de vela. 

Obra poètica. 

Barcelona, Selecta, 1947. 

 

 

Nota 

Vaig tenir la paciència de posar música a aquest poema, allà en el passat remot del 1963. No és estrany, doncs, 

que, a l’hora de confegir la llista dels poemes model, aquest fos un dels escollits. 
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