
1. Encetar el vers
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Encetar el vers

Tal vegada 
la tinta que crema 
dins del bolígraf
no bastarà per escalfar la por
i profanar el silenci.
He trobat, no sé com,
el desllorigador de les paraules,
i ara, quan només cal
encetar el vers,
encara no sé cert
si vull o no saber
a on em voldrà dur
la meva desmemòria.



2. Mudar de pell
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Les paraules

No em sabia diferent;
l’amor igualava contorns,
els còdols rodolaven
barrejats en l’escuma. 
La ignorància del propi cos
com una promesa de silenci
en el transitar ingràvid 
per dies de sols permanents.

Però res no és etern,
la consciència és un pols
intermitent d’imatges
vives que muden de pell.
Amb traïdoria es fan presents
com l’única veritat,
emergeixen del no-res
i se’m claven les paraules.
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L’hora de l’àngelus

La mare atén,
reconcentrada,
els consells d’Elena Francis.
És l’hora de l’àngelus
a la ràdio...
Sortir de l’escola,
pujar els graons 
a gambades
de dos en tres.

Enyoro la nina 
que no vaig ser.
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A la platja dels taps

Hem anat a jugar 
a la platja dels taps, 
n’hem fet munts
per mides i colors:
mig litre, un litre,
lleixiu, salfumant...

Ens conformàvem
amb molt poca cosa, germà,
perquè savis
—encara que innocents—, 
sabíem la tristesa 
de les coses boniques, 
de les càlides tardes 
al sofà de la mare.

La felicitat és un tatuatge
gravat en la memòria de la pell,
on el pas del temps
no hi té accés.
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I ara que som grans
i culpables confesso,
no sense dolor, que duc
el teu amor enganxat
a la sola de les sabates.
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La pèrdua

De quin color és el meu dolor?

El silenci em fa invisible,
text blanc sobre fons blanc,
el no-res ofegat dins la mina
eixorca d’un bolígraf  fred.

Tots els colors alhora i cap,
esvaïts somriures i mirades,
només un cos inert, la caixa 
de ressonància per al dolor.

Res dins el mirall, 
desdibuixada espero impacient
un reflex que em ressusciti,
una llum que mai no arriba.

On anem quan deixem 
d’existir en l’altre?


