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Voler nou, saber vell,
refila el nostre ocell.
Saber vell, voler nou:
tonada enterca ens mou.
	
Amb	llei	de	pell	arribem	a	l’entranya,
retrunyir	de	muntanya.
Dringa	cascavell!	Que	això	és	saber	vell!
Perd	cap	i	perd	cor,	i	s’afanya.
Morim	per	ell.
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 Refraccions 
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 Dos Cors per una Bèstia 
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 Poesia completa 1982-2014
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 Camp de Bard 
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 Dormir mil anys
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Solemnes exèquies

Hem assistit al funeral del nostre amor.
L’esquela no ha sortit a cap diari.
Jo volia dir el respons
però el meu discurs
era un embull incomprensible.
Tu també ho has provat
i no sé si és que no et sentia
o potser no ho entenia 
però els mots que proferies
semblaven el repic 
d’una màquina d’escriure.
(Un so més antiquat que el del teclat d’ordinador.)
I és que és això, que s’ha fet vell
el nostre amor. No ha mort
precisament d’inanició,
que era de vida.
Vam abocar-hi molt de tot,
i al final era un obès
que no es movia del sofà de casa,
amorrat a les pantalles,
i amb prou feines deia res.
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No sé si és que s’ha fartat del seu cos,
o, simplement, de nosaltres.
I, per cert, t’has fixat que al funeral
no hi ha vingut ningú?
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Coses que es diuen

–Deies de venir a viure amb mi
i vas venir a morir amb mi.
No era aquest el pacte.
Els anys s’han escolat com una piula verda.
Els fills són pares.
Els àcids s’han fet bàsics,
i ni amb crosses sabem fer reals
eternitats d’aquelles que somiàvem.
Així, vols que et digui una cosa?
Ara són només paraules poc gràcils,
xerrameca poètica de la pitjor espècie
la que som capaços de confegir.
I encara, segons com, sort de les crosses,
trist suport material a un mal de l’esperit
que ha castigat l’excés de trampa.
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Abril, o millor Maig...

Abril, abril, abril, o millor Maig.
Una flor que pots collir, ensumar i llançar
en tres actes roïns p’rò necessaris
per al bon funcionament
de la teva rutinària
felicitat.

Abril, abril, o millor Maig.
I un raig d’enteresa t’assalta
quan penses en una vida nova 
que de res no és taula rasa 
sinó pacient consecució 
d’alguna intuïtiva convicció
que no trontolla.
Amor a un proïsme amb cara i ulls,
a qui vols mirar sense amagar cap ombra.
Amor a tu, a aquell, a aquesta que s’ha embadalit de 

veres...

Abril, o millor Maig,
Primavera amb majúscula esperança, 
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entre petites alegries 
i lucideses vanes.
Abril, abril etern
que no vol mirar l’estiu caldós, eixorc i estèril
que s’apropa.

No vols veure cremar el bosc de l’any 
que corre per les venes,
que t’ha donat un saber fer pragmàtic,
ben après i ben exercitat
en l’àvid meravellament
de l’empènyer dies tot ruminant eternitats.

034-122117-DRET MIRACLE.indd   19 12/01/16   15:27




