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A la meva mare. Urgent
A totes les ànimes del mar
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Ne consentia la mar esser nadada

Ovidi: metamorfosis

qué es este espacio que somos

una idea fija

una leyenda infantil

hasta nueva orden

no cantaremos el amor

hasta nueva orden

Alejandra Pizarnik
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Poètica i

Amb les paraules que s’enduen els morts, 

ja impronunciables, se’n van les frases del 

consol. Tot torna estrany, sinó l’intent de 

recordar-les; i així he anat perdent possi-

bles pensaments que m’ajudessin a cons-

truir una poètica assenyada amb el nom 

exacte de les coses. 

Però sempre la poesia ha anat per davant 

de jo, com un part en forma d’escriptura.  
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aMoR



12

divan

quantes mares hauré de matar

per matar la mare?
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reconèixer que la mare no estima

és el treball de la vida i la mort
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destruir l’edifici amatori

pronunciant en veu alta

tot allò que callàrem d’infants
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neguit 

confio al lliri de febrer 

—obscura llàgrima morada—

a contracor d’infant
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llibres heretats

hi passo els dits

ciència cega de les coses
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em desperta la mort

el fluid que nodreix

els abusos del verb
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un estrip al llençol de la mortalla

un delicat rebrot de l’avidesa

es fonia amb el llit nupcial
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fruit de gastament la dona prenyada

dona en si mateixa fruit de gastament
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donar a llum

haureu de tancar els ulls

mentre jo empenyo

lluitar per desfer el nus

mentre jo empenyo

perquè allò que ens uneix

no ens acabi matant
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d’uns a altres braços

la vela fent camí

com l’aire que mou

les fulles més verdes

i al fons del fons

sospeso la paraula 
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tornarà mai aquell repòs

de l’amor a mitja tarda?
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m’ajauré al sol

per mostrar-li la ferida
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la foscor de la platja

i la rossa mirada

del teu sexe imprecís
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avorto cada dia sense sang

al peu dels arbres
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els ferits d’amor

furguen la ferida
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només els vells

de mirada franca

cerquen al mirall

per trobar-hi els trets

de quan eren petits




