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Preludi (en mi menor)

Les metamorfosis d’Ovidi. 

La metamorfosi de Kafka.

La metamorfosi de la granota. 

La metamorfosi de la papallona.

I jo, aquí,

en aquest estat perpetu 

de crisàlide.





Ferida



No va sentir 
els passos acostar-se

i ni tan sols 
la caiguda del tall.

Lala Blay

…tan bon punt vaig incorporar-me, em vaig esclafar,
com una nina de plàstic 

abandonada vora un mur que s’ensorra
de cop.

Rasha Omran
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ProFeCia

Corrien alertades les llebres, les colobres, 

els elefants, els cérvols i els conills, 

corrien cap als indrets més encimbellats 

empeses per un pànic invencible.

Havien advertit l’alè, el lleu murmuri de la Terra, 

així s’havien escapat del gran desastre.

Però nosaltres no vam córrer, no vam buscar refugi 

i ens va caure al damunt sense clemència, 

arrossegant amb fúria present i perspectives.

Absorta per la saba de l’amor immortal

no vaig veure com s’apropava, aquella onada.
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Fi

M’hauria convertit en Xahrazad

i, embolcallada amb vels de seda blanca 

sota la claror porpra de la lluna,

t’hauria seduït amb les mil i una històries 

dels grans visirs, sultans, mariners i balenes 

per infondre’t així les ànsies de quedar-te

ni que fos cada nit una nit més.

Però ja no ens quedaven misteris per resoldre, 

cap ritual que mantingués l’embruix

i amb la darrera pàgina del nostre llibre als dits, 

vaig córrer carrer enllà, foscor a través, 

completament deshabitada.
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l’últim desig

Digues-me paraules que canviïn les estacions 
 en el breu instant del comiat…

Iehuda Amikhai

Vaig demanar-te que em besessis per última vegada 

amb una súplica indomable que em traspuava per la pell, 

amb l’afany de reanimar allò que no sabia que era mort, 

un arrabassar-li a l’amor viscut una espurna de llum.

Però aquell bes va ser tan curt, tan abrupte i tan sord, 

que va glaçar-me l’esperança als llavis.
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miratge

Em parlaves de tribus beduïnes

que creuen el desert a la recerca d’aigua, 

de pastures frondoses, de repòs,

i me’n cantaves les grandeses:

desplegar les arrels, no establir-nos enlloc, 

fer l’amor damunt l’ombra d’una acàcia 

amb l’olor resinosa de l’encens,

morir-nos en la calma de les dunes 

mentre ens bressola el vent càlid de l’est.

Com podia saber que em cobriries

de pols les paraules, la pell i la memòria?

Com podia saber-te nòmada

       en el nostre desert?
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i tanmateix

…la gent se’n va per sempre més,  
deixant un regust amarg pels espais de l’ànima.

Lluís Llach

Prometérem que creuaríem el món sencer 

en un vaixell de veles blanques

—vent dolç de dia i nits de lluna plena—, 

que nedaríem amb els peixos de la mar Roja 

amb el cos recobert d’escates brunes

i ens besaríem entre els esculls de corall,

que aprendríem dels xeics quins eren els orígens 

d’aquella poesia que ens embolcava l’ànima,

en quin racó de cel s’envolava         la llibertat.

Que ens beuríem, també, la set a Eritrea 

vestits amb la delicadesa dels nostres mots, 

l’aire ablamat i el perfum de lobèlia.

I tanmateix, ens afogàrem amb les promeses, 

nàufrags del teu amor empès a la deriva.




