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Els textos segueixen l’ordre en què apareixen al cedé i
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track 3 inclou un segon text que sí porta el títol de
l’original del poemari.
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poètica de la tala 1
 
Anar a buscar homes com aquell qui se'n va a tallar arbres.
Escriure com qui està a punt d'anar a arrasar tot un bosc
sencer. Poètica de la tala. Caps rodant. Branques en
caiguda lliure. Plom. El plom de la sega. I un text des del
final, després de tot.

(Dins La caça de l’home. Edicions 62.)
 



 
aria da capo
 
un home arriba-arriba tard
és tard i està cansat
està malalt
arriba tard-
 
vol dir alguna cosa
alguna cosa d’ell
que el faci digne
alguna cosa digne-o d’ell
 
no pot-és tard
és massa tard i està cansat
està malalt
arriba tard-

(Dins Decaure. Editorial Lumen.)
 
 



poema deu
 
Ara, que som ben esclaus del desig, que campem com aquells
 llops afamats d’una latitud més fonda, sabem
que hem desistit de les nostres renúncies. Ara, la nostra
 veu sí que ens mana i els nostres llavis—cecs—s’hi sotmeten.
No tremolem, no patim, som distància sorda en un
 món impedit per la gravetat —per tota la boira:
Passen les veus amb agulles pel coll. Així cusen les pors,
 velles mentides, mal dites per nosaltres, al nervi.
Homes voluntaris! Paga la pena que celebrem sempre derrotes
 com la d’avui. Vet aquí la nostra única carn
feta de pactes. Nosaltres, però, no podem respirar
 més. Refusats per la gran certesa, ja somiem
altres fronteres més vives. Senyors, és la guerra, la pròpia
 guerra que espera. Amunt els cors!, que el mot no fa el pas.
 
(No obstant això, el ferro acull els homes,
 el brot més pàl�lid disposat a entendre
 alguna cosa més. Llavors, la primavera,
incontinent, encercla les espatlles
 que més han resistit la seva irrellevància.
 Més val així: allà, els miserables fent
el llit —tacat d’hereus— a empemptes.
 Aquí, nosaltres mossegant la mà que ens dóna.
 Creieu-vos-ho! No espereu els antics,
això és el món: i sense ganes es
 desplaça —estès—  cap a la porta de sortida,
 mentre nosaltres encarem el dia.)
 
(Dins Les execucions. Editorial Lumen.)

aria
 
de vegades potser senyor
només potser
per sota terra o per on sigui
m’arrossego una mica
i potser
de vegades una mica passen coses
senyor les coses que m’esperen
em passen sota terra
 
(les coses que no dius senyor)
 
(Dins Decaure. Editorial Lumen.)



la caça de l’home
 
Pots néixer cec al món:
arrossegant les dents per casa
i fer les paus amb el soroll.
Pots caminar descalç,
com si patissis tot el Cel
o avergonyir-te dels batecs
perquè simulen destrucció.
I encara pots –si comptes-
reproduir la carn que crema:
un altre rastre que s’inclina,
semblant al fum dels justos
o al compromís amb cada pèrdua.
Pots fer-ho tot, que tot ha començat.
 
(Fragment de La caça de l’home. Edicions 62.)



 
L’home i el llenguatge
 
Aquesta és la trista història d’un home. L’home estava
obsessionat amb el llenguatge, però ell no ho sabia. Fins
avui, havia estat una persona afable i havia tingut una
vida tranquil�la. Ara, ja vell, deixaria de treballar i es
dedicaria a no fer res en particular. Tornaria per última
vegada amb les mans a la butxaca cap a casa, on
l’esperarien els seus fills, les seves petites coses i la
casa per recollir-lo. Però tornaria amb l’estranya
convicció que encara li faltava fer alguna cosa perquè la
seva vellesa conclogués amb dignitat. I això és el que va
fer. Entre les coses, entre les mostres d’amor i enmig de
la casa va començar a preguntar per la seva vida. La gent
que l’estimava va començar a parlar, les coses van parlar,
ell mateix va començar a parlar i l’amor va desaparèixer
misteriosament. Substituint-lo, va aparèixer la catàstrofe
en forma de follia, el mal triomfà amb la por i l’home, tot
sol, es va enclaustrar en el dol. El seu escenari s’havia
enfonsat. Aquest és, doncs, el final de la trista història
misteriosa d’un home que intentà abordar la divinitat, que
es va voler plegar a la seva animalitat i que acabà
compadint-se en la seva humanitat. Només el final de la
trista història d’un home.
 
(Dins La caça de l’home. Edicions 62.)



velar fricativa sorda

Al damunt dels nostres cants, la llengua. La llengua. La
llengua, un dels enemics més necessaris que s’omple de
pols. I, en el nostre cas, la llengua catalana convertint-
se en un dels enemics necessaris més perillosos. Perquè no
ens podem refiar d’una llengua amb la qual no podem riure
ni tossir. Amb una llengua així, un sol remei, comportar-
nos-hi, amb ella, fraudulentament, mafiosament. I tot, per
fer-nos més triomfants.

(inèdit)



poem
 
què va passar aquella nit
aquella nit
què va passar aquella nit a casa
què vas notar
recorda
què va passar que vas balbucejar tot sol
hi havia por
aquella nit de por a casa
recorda aquella dolça nit
què va passar aquella nit
la nit que vas desaparèixer
recorda
recorda tu i la nit
i fes-ho ràpid
perquè alguna cosa va passar

(Dins Què ha estat això. Pagès Editors.)



poema tres
 
Aquí tenim el temps i aquí tenim el temps
Amb els seus dits voltant pel coll
Per prendre i repartir la pena
Aquí també us necessitem
Vosaltres sou els nostres amos
Vosaltres que dormiu —dormiu
Nosaltres us necessitem
Així com un final la seva corda
Vosaltres ens necessiteu
Ens heu de fatigar la boca
Amb moviments que són sintàctics
Perquè pugueu dormir amb ordre
Perquè vosaltres feu la son de l'ordre
Que som nosaltres o vosaltres
Els vostres verbs cedits pel temps
Us obren portes d’aire —l’aire cala
Només els ossos cremen com les fulles
I en som uns quants que recollim
Tempestes d’aire entre les mans
Pels vostres pensaments de presa
La presa per poder dormir
La presa per purgar els vostres fills
Enfront de l’escamot de l’ànsia
 
Aquí tenim el temps i aquí tenim el temps
Amb els dos dits prement el coll
Nosaltres dolorosos per vosaltres
Nosaltres els impracticables
Un munt de sorra com a manta
I roses avançant per l’ombra
Vosaltres sou els que habiteu
El vent després anivellant-vos
Cap flaire rega aquesta vida
Mentre ningú faci cap gest
Tots els pecats seran arrenglerats
En geometria i providència
Enfonsarem el front al pols
Serem turons com palla vella
Tot deixarà de ser com és
No hi haurà pietat per res
I un riure entomarà la seva veu
Així ha de ser i així ha sigut.
 
L'ocell ha estat ben abatut.
Fem una bossa amb el llençol.
 
(Dins Les execucions. Editorial Lumen.)



 
Finestra
 
Per la seva única finestra aconsegueix veure la paret muda
del davant. Si fa un esforç pot arribar a intuir el cel
però, quan alça els ulls, tan sols aconsegueix veure la
paret muda del seu davant. És tot el que veu quan alça els
ulls de la taula a la paret muda del seu davant per la seva
única finestra. De la taula a la paret quan alça els ulls i
de la paret retorna a la taula quan els plega. Poques
vegades fa l’esforç d’arribar a intuir el cel. S’estima més
deixar els ulls inquiets a la taula o a la paret reposant.
És en aquest estat que la seva capacitat per anul�lar
qualsevol percepció és més gran. Per això deixa els ulls
reposant en una o altra superfície. Malauradament, però, la
llum del dia o de la nit l’obliga sempre a continuar
l’insultant exercici de vida. Si la llum del dia o de la
nit creix la paret perd els contorns i, quan la veu,
s’alegra. Si la llum del dia o de la nit mor la paret
guanya relleu i, quan la mira, s’entristeix. Li passa el
mateix amb la taula però al revés. Llum que creix, taula
que clareja, tristesa. Llum que mor, taula que s’esborra,
felicitat. D’aquesta forma, amb un breu moviment a plom
dels seus ulls, alterna els seus breus sentiments de
benaurança i calamitat, que encara no pot evitar.
 
(Dins Què ha estat això. Pagès Editors.)



Germans
 
Al meu germà, que volta els quaranta i fa més de vint-i-
cinc anys que pateix una depressió diagnosticada, li he
vist l'ànima aquest vespre, mentre plovia, quan després
d'acariciar massa estona el seu gat domesticat ha agafat de
dalt l'altell el Sagrat Cor i l'ha començat a netejar
escrupolosament amb un drap i un neteja vidres, damunt la
taula. El meu germà estava tan capficat en la seva tasca
que ha fet com qui no se n'adona que l'estan observant. Una
hora netejant els peus descalçats, els dos dits
victoriosos, l'estela dels cabells i la túnica rosada per
després, en acabat, ficar-se la Santa Imatge dins el pijama
-el meu germà es passa tot el dia amb el pijama posat per
casa-, com si la segrestés, i anar-se'n a la seva
habitació. L'he seguit i no ha tancat la porta, i ha estat
per aquesta raó que he pogut veure com es llençava per la
finestra amb les mans al baix ventre. Crec, sincerament,
que tot plegat ho ha fet, com sempre, només per cridar
l'atenció i perquè en el fons sabia que l'estaven mirant i
ens volia provocar. Que Déu el perdoni i, d'una punyetera
vegada, el tingui amb Ell.
 
(inèdit) 



 
Dissabte
 
Segurament tu no vas veure res. La desolació feia de filtre
i la gravetat havia abandonat. Cel i Terra no eren res més
que parts del vell abocador. Cartró mullat de front, res
per omplir. La runa era el baix relleu hostil. Allò que
abans havia estat cosa, allò que abans havia ocupat un
lloc, ara relliscava abatut cap endarrere. I en canvi, res
no es movia. Tot desert, gens de pols ni més enllà. No vas
saber... tu no vas poder distingir entre les pedres i els
ossos. És clar que qualsevol olor ajudava en la confusió:
el resclosit semblant al de cases de mares, àvies o les
velles germanes. Ja se sap, ossos i pedres. A la fi, un
soroll detonador que no es va acabar, un soroll final.
Però, segurament, tu no vas veure res. No vas sentir res.
Segurament, tu no vas veure res. No vas sentir res. Després
de tot, el món s’havia acabat. Allà, al teu davant. La
immensitat arrasada. El Benaventurat. L'analogia repetida.
Dissabte.
 
(Dins Les execucions. Editorial Lumen.)



 

 
 
Poètica de la tala 2
 
Un dia, sense cap motiu aparent, va voler desaparèixer. I
llavors, finalment, va mirar de començar a intentar
explicar-se.

(Dins Decaure. Editorial Lumen.)

 


