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el Bosc

Un espetec de branca… el bosc té fremiments d’espant;

un tro improvís com un destral ens sobta.

Hem perdut les engrunes que ensenyaven 

el retorn, febles certeses, se les van empassar

ocells de pega que velen els estels amb llargues ales. 

¿Retrobarem les nostres

tristes veritats entre les branques,

rere les tremoloses fulles o sota els arbres,

on van morir els cants de l’estació que duia

un enganyívol sabor sobre els seus llavis,

o molt a prop de coves consiroses?

El temps s’ha begut la sang dels dies feliços

i queden només lents els presagis d’una profunda fosca

i un cansament de nen malalt que crida de tant en tant

i espera que s’alleugi finalment la febre.

I com és de llunyana avui la càlida

llum de la casa, groga

flama olorosa de pomes tardorenques

i de raïm pansit d’antigues festes mortes. 

Un vent que punxa com punxen les espines

d’un esbarzer esquerp l’envolta i amaga.
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Ja no podem trucar a la vella porta,

ni hi ha un estel per a adreçar l’incert vaivé dels passos. 

Podríem preguntar quina és la via,

si tinguéssiu la veu per una resposta.  

Potser, un cop perduda la sendera,

podem trobar mil altres caminois,

o bé grans carreteres,

però no aquella que de l’abans conserva

intacta la tebior de la carícia.

L’orientació es perd dins de la fosca, 

marxem d’esma i al fons de la consciència un buit

que ens fa sobresaltar: gola de llop,

que ens alena al costat i mai no se sacia.

Si els fantasmes amagats rere de l’ombra 

prenen cos i del nostre s’apoderen, 

acabarem el camí perdent-nos tristos 

en el barranc que té braços d’esglai.  

No truquen, ni esperen que se’ls obri,

per emparar-se de totes les estances,

els fantasmes amagats rere de l’ombra,

perquè ja l’ombra és dins de les estances.
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tardor de fum i atzur

Tardor de fum i atzur,

ala veloç de gaig, sobtada, ametlla tendra

dels diumenges somorts de llunyaníssimes

hores on s’amaga la llum de la infantesa,

on ocells adolorits de veu molt feble, 

de la teulada estant, guaiten el vespre.  

El vol de la tristor porta amenaces d’una pluja que triga, 

i un improvís caure de l’ombra ens treu paraules, 

explicacions i penses que puguin descobrir 

valors recòndits.  

  

Tardor d’atzur que mor,

tarda que ens deixa, amarguíssima ala d’un adéu,      

veu que s’envola cap a un indret relliscós, de neula,

inconegut i gèlid, que ens dóna la mesura        

dels límits invencibles dels sentits.

Ara de la joventut queden uns tristos

esquinçalls enmig de les espines d’un esbarzer tossut. 

Lligat a una gansalla vola l’estel inútilment feliç.
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Em llevo aquests matins i veig que esmorzo

en una llum de reiterats dies; pardals muts 

esperen les espurnes d’un pa que s’esmicola fàcilment, 

mentre tu obris la finestra i deixes

que s’endolin els ulls per la caduca

llum sense núvols d’un cel que mai no para

de travessar-nos amb ganivets de temps.

El temps tomba de pressa arran les cantonades

com un nen que té lleugers els passos:    

un primparat braser de poca llum     

atiat pels morts, ara que és blau tot l’aire,

que et diuen: el teu estatge és aquí sota la pluja,

que té sanglots retinguts i ocells de neu.

Si fos possible aturar-se, ho faria

i quedaria amb vosaltres que guardeu 

tots els perfums que jo ja vaig perdre. 

Ja he tancat amb una doble volta

la porta que sabem que mira a fora,

on el timbal del vent desenfrenat espanta

les veloces ombres que transiten.
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existeix un indret

¿Existeix un indret on no domina

aquesta llei no escrita que fomenta

les nostres actituds, les nostres tries,

que com un virus murri debilita 

les nostres ments, tot deformant les penses,

i determina nous cànons compartits,

pautes comunes? I em turmenta el dubte, 

en aquest dia de cel de plom i pluja,

on els esquinços són apagats i rars com els somriures,

que aquest pensament que el pensament embrida,

anivellació feta sistema, explota

un irreductible component de les conductes

que sempre adoptem dia rere dia, 

un component de la naturalesa

que intentem ignorar, però que és viva

herència del primitiu ramat.

¿O són designis amagats, que avui ens escapen,

els que plantegen el motlle de les penses?

¿Hi haurà un lloc on podrem per fi salvar·nos?    

Una resseca escorça de pi, cigala trista,

que veus, muda, acabar la temporada,

un indret on es pugui parlar sens que s’entengui
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on portaran els mots des de l’inici

d’un qualsevol parlament força gastat,

on es pugui ser lliures d’aquest mollal creixent, 

on el banal es torna cos àdhuc dels mots

que amb gran deler empren els poetes, 

perquè en aquesta marea grisa que avança

hi poden ofegar també els poetes,

o, millor, hi poden viure, i molts, força tranquils, hi viuen.

Aquesta marea, que tots ens fa semblants a un prototip

que ens varen imposar: signe inequívoc  

d’ordres subliminars omnipresents,

penetra per les portes closes, tombant les febles

empares que alguns varen bastir.

La banalitat que s’alegra molt d’ella mateixa

és la nostra marca inesborrable;    

i els fills dels esclaus ja estan marcats,

i el temps de la misèria, que eixampla els seus confins,

els ha impregnat fins els vestits,

que des de lluny fan olor d’esclavitud.

Els insectes industriosos tenen lleis 

que els donen sols la fosca de la terra, 

i que els neguen el vol cap a les branques 

que pregunten al cel,
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aquell atzur desmesurat i lliure 

on vola immòbil el xoriguer petit.

També aquí es viu dins de la fosca

i tant ens fa el cel distant i blau.

Del cert n’hi ha, d’homes que són lliures,  

que empren un sedàs, o bé unes pautes

forjades per les experiències pròpies, 

que no tenen gens de vergonya del que creuen  

o del que pensen, dels seus intents o errors,   

que no volen mostrar de ser diversos 

ni volen exhibir només valors

que tenen molt de crèdit per la gent,

i dels valors posseeixen una diversa 

escala disconforme de la dels altres homes.

Del cert n’hi ha, però ben poc se’n veuen,

potser tenen finestres sempre closes

i han serrat també la porta oberta al pati,

i els fumerals són afligits, com el fogó apagat,

com les paraules d’una estació pansida.

Del cert hi ha el buit dins les altres cases

i d’aquest buit els altres són contents,   

o no veuen, potser, com ja els domina. 

Ensinistrats simis, anhelosos de consens,
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en esta fira heu cedit ànima i ment als vostres amos,

i espereu altres ordres i noves recompenses.

Ramat de bèsties obtuses, ja no teniu les urpes

i vau perdre lentament totes les dents.

Els vostres drets són caramels que l’amo

als servents adesiara proporciona.

Mengeu un pa d’injustícia i no veieu

que el vostre sou serà tan sols l’escarn.

Quan us queixeu, teniu petites queixes,

només ho feu per coses secundàries;

quan us neguen el futur calleu estordides

i deixeu que als vostres fills també s’ho negui.

¿Per què no esquinceu el filat que enreda els vostres dies?

Trampa de maga mai va ser tan forta,

ni va tenir conseqüències tan malèfiques. 

¿Per què parleu paraules que ja no són les vostres

i pensaments penseu que altres pensaren?, 

i en feu la vostra ensenya i el vostre orgull,

creient que sou en la més justa via,     

en la que aprecieu com més correcta.     

Qui sap si d’improvís descobrireu 

un dia que vam viure penjats a un fil que bellugaven

personatges mediocres,

que vam ésser emprats, peons petits  
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d’un joc que tan sols patíem,   

que vam tenir valor en la mesura

en què podien ser útils als potents,

al seu torn vils servents d’altres més poderosos.

Quants himnes ens han exaltat 

o ens han fet vessar càlides llàgrimes!  

Però ara el sèu de la retòrica traspua d’un gerro tot florit.  

¿I aquelles exaltacions ens faran molta vergonya?  

I avui hi ha qui es dóna la vergonya?      




