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“De la inseguretat sorgeix la temença. La temença al fracàs. La temença 

a precipitar-se. La temença a quedar en evidència. La temença a ser 

jutjat. La temença a veure's vulnerat. Confiar m'és difícil, i expressar- 

me encara més. Els pensaments se'm desordenen, com buscant una 

sortida. I el que puc fer és escriure. Potser és per això, que escric: per 

intentar entendre allò que em passa. I la incomprensió em porta a la 

observació, a restar callat. I observar em genera més dubtes, més confusió. 

Com dir allò que no soc capaç de comprendre. I et pregunto: ho hauria 

de comprendre?” 



 

 

Capítol 1 

L’ANHEL 
 
 

 
 

 

I. Paraules silencioses 

 
T'escric el que no et dic: 

 
les paraules són les mateixes, 

el missatge és idèntic. 

Però no t'ho dic: t'ho escric. 

 
 

Perquè quan parlo amb tu, 

em falten les paraules. 

Perquè quan penso en tu, 

em sobren els versos. 

 
 

Perquè sense tu, 

res no capeixo. 

Perquè quan sóc amb tu, 

no m'atreveixo. 

 
 

II. Sense títol 

Delitós el dia, 

traïdora la nit, 

que amb sa foscor 

il·lumina el camí. 



La lluna revela 

la realitat 

que encofurna, 

el sol ominós. 

 
 

Desperten ensems, 
 

els pensaments, les reflexions; 

s'aixeca de bursada, 

l'amor. 

 
 

No cedeix a la llum, 

em percaça a la foscor, 

el somni encisador 

de tu i jo. 

 
 

No m'allera dormir, 

em fa cavil·lar. 

Maleït el somni, 

maleït el desig. 

 
 

Les estrelles observen 

aquest fenoment amb zel; 

sembla que capeixin 

allò que no entenc. 

 
 

Que baixin elles, doncs, 



que em dilucidin les raons 

d'aquest deliri amarg, 

alhora que dolç. 

 
 

Vull escapar, vull fugir 

a allà on no hi ets. 

Però, omnipresent, ets a tot arreu: 

pobles mon pensament. 

 
 

Rosa tuixegosa 
 

que tenyeix de vermell, 

em delecta amb sa aroma 

i em torba la ment. 

 
 

Desperto arran del somni 

i prenc consciència. 

Em sento un il·lús 
 

que sucumbeix a la quimera. 

 
 

Una altra nit consumada, 

una altra batalla perduda: 

els ulls secs, 

els coixins molls. 

 
 

Sentiment evasiu 

que escapa a la raó. 

Qui pot entendre 



l'amor? 

 
 

III. Una declaració desesperada 
 

I escriuré mil cartes més, tot i que no siguin enviades. I continuaré estimant-te en secret, tot i 

que això em mati l'ànima. I seguiré mirant-te amb el meu mig somriure, sense que desxifris què 

està passant pel meu cap. I et preguntaré si ho hauria de comprendre, i t'enfadaràs per no dir-te 

el què, i és que l'única raó que no entengui res ets tu. I continuaré somiant i imaginant allò que 

després mai no passa. I no pararé de cridar-te a la cara, amb els ulls ben oberts i la boca tancada, 

que t'amo, que no puc fermar la ràbia que la por em provoca, que aquestes paraules no 

serveixen per res si no les sents de la meva boca. I que si aquesta boca meva, al seu torn, és 

lluny de la teva, perdo el seny. 

 
 

IV. Ser 
 

Si ets un xopet, 

una altra ronda. 

 
 

Si ets la nit, 
 

que no arribi el dia. 

 
 

Si ets la pluja, 
 

que els carrers s'inundin. 

 
 

Si ets una fulla, 
 

que no sigui caduca. 

 
 

Si ets la mort, 

que em matin. 



Si ets un llibre, 
 

que sigui La història interminable. 

 
 

V. Un somni 

Ulls foscos, 

mirada clara: 

seductora. 

 
 

Full blanc, 

fina pell: 

pàl·lida. 

 
 

Vaig al mar 
 

i observo el vaivé: 

no vens. 

 
 

Tan a prop, 
 

asseguda al meu costat: 

tan llunyana. 

 
 

Veig quelcom: 

m'avança veloç 

i et duu al costat. 

 
 

És el temps, 

fill del diable, 



que marxa. 

 
 

Marxes amb ell, 
 

però no hi puc fer res: 
 

la paüra em mata. 

 
 

I desperto després: 
 

on ets, 

on seràs? 

 
 

Si quan desperto, desapareixes... 

Vull viure somiant. 

 
 
 

Capítol 2 

L’ESDEVENIR 
 
 

 

 

VI. Un petó a l’autocar 
 

Vaig poder corroborar en una mil·lèsima de segon, que com jo pensava, els seus llavis eren d'un 

altre món. Es retirà avergonyida, jo encara més. I el que no sabia era que per a mi era un somni 

complert, però per a ella un simple fet més. I cada cop que la veig, recordo aquell moment. I he 

d'abaixar la mirada, allunyar-me’n, per no cedir als meus impulsos i besar-la, tot i que sé que mai 

no m'atreviria a fer-ho. Però en realitat, aquell bes es repeteix cada nit, a cada somni, a la meva 

ment. Recordo la textura, recordo la punta del seu nas tocant-se amb la meva, recordo el 

sorollet dels llavis en separar-se... I no puc més. No puc més. Sóc el nen a qui mostren el 

caramel i l'hi retiren immediatament. No vull més que sentir el sabor del caramel, l'aroma que 

desprèn, treure-li l'embolcall i menjar-me'l dolçament. 



VII. Caiguda lliure 
 

Tot es mou, 
 

i estem quiets. 

Res no ens mou: 

estem quiets. 

Frena, frena… 

 
 

Que caiem. 

 
 

VIII. Una direcció 
 

Les parpelles fent pampalluges 

deixaven entreveure una mirada, 

sense esclarir, però, què deia: 

cap a on mirava. 

 

 
IX. L’espera 

 
Cerca sa mirada 

 
en el reflex de la lluna. 

Busca els seus ulls clars 

entre l'escuma. 

I no hi ha res. 
 

No hi ha mirades. 
 

Les pedres han quedat enterrades. 
 

I la lluna no surt 
 

per reflectir els seus ulls, 

abans curiosos, 



entre l'escuma. 
 

El riu ha esdevingut una bassa 

d'aigües estancades. 

Els ulls són cecs, 

la lluna s'amaga. 

Viva, sí, 

però morta per dins. 

Fa dies que espera 

que no arribi la nit. 

 
 
 

 

Capítol 3 

L’ABSÈNCIA 
 
 

 

 

X. Ara que no hi ets 

Recordaré sempre tes paraules, 

les nostres mans agafades, 

ara que no pots recordar. 

 
 

Escriuré les teves històries, 

els teus contes i faules, 

ara que no pots parlar. 

 
 

Faré les teves receptes, 

prepararé els teus àpats, 

ara que no pots cuinar. 



I no seràs tu sinó el cel: 
 

tes ulls uns núvols 
 

que destil·len vives llàgrimes. 

 
 

I acaronant la terra amb l'espatlla, 

mirant amunt com et deixes caure, 

permetré que em reguis. 

Perquè ja no pots florir, 

però ets immarcescible. 

 
 

La llavor que en mi deixares 

creixerà amb la teva pluja 

per arrelar-se a la terra 

que en un temps fou casa teva. 

 
 
 

 
XI. Foc 

 
Crema lentament la teva pell, 

provoca els teus últims alès 

i no hi pots fer res. 

 
 

Gairebé no respires, 

gairebé no ets viu... 

Se t’endú amb el fum, 

l’ocell que sobrevola el niu. 

 
 

I la gent plora i plora 



en veure-ho tan clar... 
 

Les teves cendres ho demostren: 

la teva absència ho evidenciarà. 

 
 

Perquè fa pocs dies 

encara et vèiem; 

i ara ets una pols grisa 
 

que s’esfuma a un més enllà 

que més aviat és aquí: 

Entre nosaltres. 

Cremant. 
 

Matant. 

 
 
 

XII. Última estació 

 
Sento a la llunyania 

els seus esbufecs. 

Sento a l’esquena 

la seva tremolor. 

Sento a les vies 

la olor a carbó. 

Sento sobre mi 
 

el pes dels vagons. 

 
 

Última estació. 

 
 

 
XIII. La Marina i el soldat 



«No entenc res», 

sentia lluny la teva veu 

que esmicolada 

es perdia en l’adéu. 

 
 

T’he ferit, t’he ferit, 
 

i les ferides, pregones, 

no es cusen, mai, 

amb l’oblit. 

 
 

Recordes, antany, 

les nits eternes 

quan jèiem al llit 

i et deia, fluix, 

a cau d’orella, 

que tots els dies 

clourien així? 

 
 

I no per desig, 

sinó per ban, 

haguí de marxar 

sense dir mot. 

 
 

I torno avui, 

arribo a port: 

ningú no m’espera. 

Potser és aquest 



el primer crim 

de la guerra 

 
 
 

XIV. Quan migra el sol 
 

Ja sols queda el caliu 

d’aquella dansa apassionada, 

d’aquell amor d’estiu: 

d’aquell amor festiu... 

Què se n’ha fet, d’aquelles tardes, 

d’aquells passejos, d’aquelles platges, 

d’aquells festejos, de les mirades, 

dels petons robats a les cantonades... 

Ja sols queda viu en el record 

aquell bes a trenc d’alba 

després d’una intemperant nit 

entregant-nos al desig, 

intercanviant-nos les ànimes, 

innocents com nens petits 

que juguen, riuen, fan vida 

com si aquesta no hagués de passar. 
 

Però els dies s’escurçaren 

i el sol va migrar; 

i ara cerco, en els dies grisos, 

un aixopluc pel desfici... 

Un lloc on oblidar. 



XV. Tremolo i no tinc fred 
 

Tremolo i no tinc fred. 

Perquè no tinc fred, 

però sí raons per tremolar. 

 
 

Tremola, 

s'emociona. 

Va i torna, 

però no té fred. 
 

No, no en té. 
 

És alguna cosa; 

no sé què és. 

Però no és comparable amb la calor 

ni amb el fred. 

Va més enllà de dos pols, 

va més enllà de dos mons. 

Perquè la distància no els separa. 

 
 

Tremolo i no tinc fred, 
 

l'únic que no tinc, és a tu, aquí. 

 
 

I sense tu, no sento res. 

Ni calor, ni fred. 



 

Capítol 4 

LA INCOMPRENSIÓ 
 
 

 

 

XVI. Ara 

 
Menja. 

Menja ara. 

Que potser després tindràs gana, 

i no podràs menjar. 

 
 

Fes-ho. 

Fes-ho ara. 

Que potser després en tindràs ganes, 

i ja serà massa tard. 

 

 
XVII. Eleccions generals 

 
Qui escull, no escull bé. 

 
I per no escollir bé, que no esculli. 

Però qui escull, realment? 

I si ningú no escull? 

 
 

XVIII. Res 
 

Podríem fer tantes coses, 

aquesta nit… 

I no farem res. 



Seurem aquí, al banc, 

i no ens en mourem. 

 
 

Ens mirarem, 
 

i no ens direm res. 

 
 

Els borratxos s'aproparan, 

i els engegarem. 

 
 

Tindrem set, 

i no beurem. 

 
 

Vindrà el fred, 

i l'adoptarem. 

 
 

Sortirà la lluna, 

i la ignorarem. 

 
 

I veurem que no fem res, 

que no passa res, 

i ens adormirem. 

 
 

I veurem que no fem res, 

que ja no ens passa res, 

i ens morirem. 



XIX. Conservadorisme 

 
Si els conservadors conserven, 

sí: soc conservador. 

Conservo a la memòria 

el teu record. 

 
 

XX. Una persecució 

 
Fugir. 

 
Sens ningú al darrere. 

Sense res al davant. 

Perquè no hi ha res. 

Només hi ets tu. 

Fuig també de tu, per tant. 

Fuig de tot el que és. 

Fuig de tot el que no és. 

Corre, corre, corre. 

I quan frenis, quan et cansis, 

quan siguis ben lluny, 

adona’t que no pots fugir: 

que tornes a ser allà mateix. 

Perquè tot és, 

i del que no és no es pot fugir. 


