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L’illa misteriosa



I voldries posar-hi 
paraules. Però es 
mostren esquives,
ara ocultes al fons
d’aquest jo que,
de sobte, se’m fa estrany.

montserrat abelló

Al campanar, ben cairat, de la vila:
signe fàl·lic, a prop d’un terrat solitari.

jordi pàmias

Pots rompre aquests versots i tot seguirà igual.

bartomeu fiol

Potser només ets l’ombra rient i fugitiva
d’un desig obstinat a habitar dins la ment,
i t’he cenyit entorn amb carn de pensament
i amb sang de mes batalles t’he fet encesa i viva.

carles riba

Bebo de una fuente pequeña,
mi sed es mayor que el océano.

adam zagajewski 
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La vida sempre venç: ets tu qui bades
Des de la flor a l’arrel que trontolla
L’esforç de resistir, la llum inversa.

L’ou sense centre palpa la buidor 
Del nàufrag amb tentacles d’ectoplasma.
Vigiles el perdó de l’altra porta.

L’ull que és proper com una encesa clapa
De boira baixa pesa l’horitzó.
La lentitud d’una font de mercuri.

Escolta la figura de la pell.
La curvatura de l’amor, la fletxa
Que no arriba ni a tocar la forma.

T’has d’embrutar, perquè res no s’espera
De l’ombra que projectes. Quin niu de pols
És la utopia? El retorn incrèdul

Que ha forçat la sordesa de la fàbrica.
I aquest bri que depassa el llindar llòbrec
De la façana, encara dempeus

• • •
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• • •

Avisa del final, cargol amunt,
Sobre les màquines plenes de cables.
El cor del ritme, la moneda a la mà

Del nen que espera el canvi, el vertigen
Imprevisible del destí, camins
Esborrats de memòria bastarda.

La pell del rèptil que muda, 
Cada cert temps al peu de cada llàgrima.
Sort dels colors quan aixeques la vista.

I encara decideix de quin costat 
Caurà el metall, el so de l’efemèride.
No deixeu que cremin els angles morts.



Dos sisos lluents
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Hobbes

Els malvats són cruels però no metòdics,
de lluny se’ls veu el llautó, la vanitat
pot més que l’objectiu i els perd la pressa,
al final són víctimes de mentides
pròpies que amb la nostra complicitat
s’engrandeixen fins a diluir deliris 
en un mar d’intencions que inunda el llit.
Els malvats no poden fer com nosaltres:
tenir paciència per destruir el món.
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Els daus
Déu no juga als daus

albert einstein

A Joan Ponç

Dos sisos lluents confirmen l’èxit proclamat.
No hi ha xifra més alta en una sola tirada.
És el moment de retirar-se, prendre els guanys
i fondre’s fora de l’abast dels ambiciosos.

Molts han fet això, 
i ara es troben entre ruïnes
de temples oblidats 
on només hi nia el buit.

Però ell, no voldria temptar la sort?
Sentir el que senten els mancats de fortuna? 
Juga amb els mateixos daus, 
no hi ha trampa possible
a l’univers.

D’antuvi va considerar
l’atzar com una bella conseqüència d’ordre superior
al destí o al caos, o bé a ell mateix,
i en perdre el que ha guanyat,
el seu misteri és còsmic.
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Marcians

Han tornat a la Terra només per vacances,
visiten els amics i aprofiten l’oferta
d’algun paratge paradisíac on passar 
uns dies agradables. 

Aquí rau l’origen:
animals i vegetació exhalen bellesa
salvatge mentre s’expandeixen els sentits.

Sovint pensen en la jubilació, un lloc 
on viure els darrers anys fora de les colònies.

Contemplen al computador les diferents
opcions extraordinàries dels avis somrients,
que juguen com infants amb una gran pilota 
inflada amb l’aire d’un planeta lent i ingràvid,
un somnífer pels marcians que no reconeixen
el paradís com una variant de l’infern.
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Hanoc

Porten la duresa del formigó
gravada als somnis que, inclements, controlen.

Van calculant el cop i riuen amb tu
per semblar de confiança. Pots sentir
les urpes lluents que et podrien clavar
si no fossis condescendent i amable.

Què poc sabem de la condició humana.
Uns primitius cruspint-se les deixalles
que altres bèsties abandonen al bosc.

No és aquest, doncs, el nostre gloriós preàmbul?

Depredadors porucs que escampen proves
per despistar, de tan evidents, minven
el seu efecte sorpresa.

És com sempre:
un cos inert deixa el foc en herència
i el més sospitós pren el tió de terra.

De Déu només resta la cicatriu.
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Cant espiritual

Senyor, tenim una conversa pendent.
Va ser en algun punt del camí que em vaig
despistar. Ara, un record llunyà em torna
al lloc perdut de la cruïlla, on te’m vas fondre.
Si em demanessis què he fet tot aquest temps
no t’ho diria, car sols m’has deixat viure
la set, el llòbrec escorxador i l’àrida
muralla de pedres sense traç. Nirvana
és el teu silenci en Crist? 

Així m’ho demostres.
Tenim una conversa pendent, i em toca 
sentir-te. He dit massa la meva set.
I bec d’altres fonts més escasses. Senyor,
no crec en res, s’ha endurit la tendra carn
amb l’espera i el dur treball de cada dia.
Què se n’ha fet, de tu? No et trobo a cap banda.
Per això em vas fer créixer? Jo era el xai.
En sóc un més, Senyor? Prepares la llenya
mentre et reclamo amb la corona de punxes
en flama i en el mateix lloc de la cruïlla.
Senyor, l’amor era el parany, tu, l’excusa.
Sempre és tan subtil la teva voluntat.
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Cultura
A la Montserrat O.

La gent no es mor, senzillament, forma les baules
d’una llarga cadena que arriba fins a mi,
l’arrossego sense adonar-me’n.

Sento el pes
del primer germà assassinat; la remor buida
de reis i profetes amb l’aura de misteri
que els havia donat el poder; el vell 
pastor que ningú no va conèixer, potser
ni tan sols va existir; passavolants de vida
pausada, ni bons, ni malvats, la majoria
més aviat indolents.

La gent no es mor, s’aixeca
de les seves tombes i avança en direcció
recta a la nostra única vida que reclamen
com a pròpia. A casa els cedeixo un espai
fosc, on ells abandonen l’ànima i la cullo
impacient com un pinsà. Quan dormo els somnio
a la llarga cadena perduda en la distància
i vaig fermant la baula.

Parlo en el seu nom.
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Pedra

Recull la xarxa amb cura, el mestratge
es demostra en el detall. Saber destriar
els peixos de les herbes, els crustacis 
del llim.

En arrossegar la captura 
s’ha d’anar en compte, no es pot ser brusc,
les cordes resisteixen una tensió constant,
algunes s’han de reparar a la platjola.
I és llavors, quan assegut, observa 
que el tramat no emboliqui els nusos,
que els ploms ben distribuïts
al llarg dels peus no s’afluixin,
que el casc de la barca resti ben polit,
sense fuites, ni bonys.

El més fidel company i el pitjor deixeble,
entossudit en el desacord, recorda 
que la xarxa ha de ser tan ferma 
com convincent: els humans no són peixos,
per això, nega i nega i nega, per afirmar-se
en el propi caràcter. Només el cap hi arrela.


