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Al dellà de l’enlloc,

no t’espera cap ganxo

per penjar-hi els pecats

ni platets de balança

disposats a acollir

les teves bones obres.

El sentit del que és just

ja fa temps que hi grinyola.

Èac, rei pietós,

Minos i Radamantis,

inflexibles germans,

de molt ençà no saben

com es pot distingir

el Tàrtar de l’Elisi.

També ells són parcials

en aquell món de mones.
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Mentre et sigui llegut

de trepitjar la terra,

aquest tros de no-res,

el glop de llum i d’aire

que els déus et van donar,

conrea, doncs, els cossos,

celebra amb els sentits

el lloc on l’ull descansa,

estima’t el passat

com si fos viu encara,

i fes de cada mot

una darrera casa.







Conreu dels Cossos
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Desforestada,

m’he netejat de pedres

i he fet terrasses

perquè hi conreïn sègol

i hi pasturin les vaques.

No hi ha cap làrix,

ni isards ni llops ni erminis

al meu prat dòcil:

sols aquella recança

de quan salvatgejava.

c
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Si no hi ha pedres,

bastir amb la terra cases

i aixoplugar-se.

Si no hi ha terra,

saber conrear l’aigua,

creure en l’espera.

Si no hi ha aigua,

pentinar amb els dits l’aire,

respirar fondo.

Si no hi ha aire,

trobar en el foc l’inici,

la llar, la febre.

I així anar fent

de la necessitat

virtut. Aprendre.

c
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En tornalls llauraré

la meva tanca magra,

amb arada ben plena

contra la roca dura.

Quan hauré esterrossat

i cavat les llobades,

senyaré bé els cellons,

agrimensora estoica,

no fos que em desviés

a l’hora de sembrar.

Em penjaré a l’espatlla

la senalla d’espart:

amb el puny tot obert

espargiré paraules

i amb el cabestre al cap

passaré la barrera

per tal que la llavor

penetri dins la terra.
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No sé pas si el poema

em creixerà per dintre

i amb la saó adequada

s’oferirà als meus ulls.

Però el sol m’haurà colrat

la pell, la veu, la pensa,

i l’airet del matí

em desfarà els garbulls.

c
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Ara que la ventada

ha traspalat les terres

i ja no discerneixo

ni cavallons ni solcs,

des de la pols proclamo

que birbaré l’antera

per fer-hi un clot menut

on amollar llavor.

I esperaré la pluja,

que tard o d’hora arriba.

c


