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COFFEA ARABICA 
 

“Jo alternava en dos cafès de Montparnasse […] De sobte, Macià, 
Unamuno i tota la resta se’n tornaren a casa, i aquell mateix dia 
arribaren els infants i les infantes, els comtes i els marquesos amb 
les seves joies, els seus caniches, els seus majordoms, i la 
«emigración española» tornà a instal·lar-se a París, tot i que amb 
els papers invertits.“ 

Sándor Márai. 

 
Direm que preníeu cafè, la Lola i vós, 

hongaresos al París des années folles, 

contemplant, enriolats, 

com canviaven d’atuells i de rumb 

els exiliats del sud. 

 

A glops intensos, o a petits xarrups, 

en bevíeu, de ben segur, 

d’aquest estimulant negre espès que 

–qualitats organolèptiques a part– 

 solem desar al trinxant, 

per remuntar l’alè, 

als països sense presses. 

 

Després, fugits enllà, 

potser ja no us calia. 

Al capdavall, 

llevat d’escriure en magyar, 

se us veien pocs capteniments. 

(semblava que l’exili us provava…) 

 

Ho hauríem cregut si en aquell matí encès,  

–lluny de París i els cafès– 

no haguéssiu posat fi a un sofriment 

de quatre dècades. 

El passat ens pot agafar brutalment,  



A qualsevol hora i com vulgui. 
I en cos i ànima som seus 

László Kálnoky. Record sufocant. 



 

Matricaria chamomilla 

  
Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, 
Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn, 
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, 
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht? 
J.W. von Goethe 

Kennst du das Land, wo die Kanonen blühn? 
Du kennst es nicht? - Du wirst es kennenlernen. 

Dort stehn die Prokuristen stolz und kühn 
in den Büros, als wären es Kasernen. 

E. Kästner 

 

 

A la terra on florien els canons, 

i allà on, per sort, ho fan els llimoners 

entre menta i poliol, 

et trio a tu. 

I entre Kästner i Goethe, 

escullo sempre Böll. 

 

L’Erich m’estripa per dins, 

i per joves Werthers 

ara tampoc no estic... 

M’autoprescric, doncs, de l’Heinrich, 

relats en novena anual, 

i a glops petits. 

 

Als límits del païr, 

són tan carminatius com tu: 

pessigolleig amarg, i bouquet dolç, 

alleugen tedioses digestions, 

en expulsions suaus, 

com la tasseta de Kamillentee 

després dels àpats.  

 



¿Per què es buiden de pressa els carrers i les places  
i tothom va tornant a casa molt pensívol?  

És que s'ha fet de nit i els bàrbars no han vingut.  
I uns homes arribats de la frontera  

han dit com ja, de bàrbars, no se'n veuen enlloc.  
¿I de nosaltres ara què serà sense bàrbars?  

Aquesta gent alguna cosa bé resolia.  

Kavafis. Traducció de C. Riba 
 

Vitis vinífera 

 

La hi duguéreu vosaltres, els d’Hel�las! 

Que la glòria no vagi  ara 

 –Veni, Vidi, “Vitis”–  

a aquells homes fornits de les  sandàlies, 

que romanien i romanitzaven 

fa ben bé divuit segles 

quan l’estiu era etern. 

 

Vinguéreu dels primers, 

–si en sou, de murris! – 

amb aquells ceps tan retorçats, 

milers d’anys abans  

la paradoxa francesa 

n’encimbellés les qualitats. 

 

De vosaltres n’aprenguérem  

els usos sagrats 

més quotidians: 

tancar tractes, 

segellar amistats, 

plorar amants... 

(Per a mesures dràstiques, 

 ja teníem als bàrbars.) 

 
 

 
 


