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1

Quina esplendor, quin imprecís esclat
s’aviva cada tres minuts en mi?
Cos fresc de brollador, de gessamí,
ulls nous i somiats que m’han mirat.
És el làser fulgent que toca el fat
darrere estels, cossos terrestres i
les seves mans, els ulls!, pendents de mi,
la llengua vellutada, alè besat?

O és el silenci beix de cada dia,
de demanar si és somni o veritat,
aquest record humil i encès, just nat?
On és el caminoi, on és la via
que em du a beure’m el vi en pell de l’amat?
Cos meu, tot set, beu-te’n el llim, si et tria!
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2

Tu fas aquella olor que no és enlloc
més que en la teva pell: rar hemisferi
ocult dins els encants d’un planisferi
que és cel i mar i ets tu i és feina i joc.
Jo et vaig cercant la pell a poc a poc,
perquè el teu cos el veig com un misteri:
puc estimbar-m’hi, perdre-hi el senderi,
o he de ser gel quan resti encès en foc?

Tot són espurnes quan fa més d’una hora
que he fet l’amor amb tu però tot sol.
Et puc besar per dins o just per fora?
Anhelo, nu, que es prenguin sense dol
les llengües de la nostra llengua, al vol,
i fer el roll de l’amor, per dins, alhora.
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3

Jo no em vull perdre i descobrir, després,
que el ver fou just mentida desitjada.
Vull caminar, no tenir la pensada
que això que faig fóra bo que no ho fes.
I jo no em donaria a qui em volgués
ni vaig cercant tot foll cap abraçada,
però rere la llum hi ha nova albada,
i llum vol llum, com carn vol carn, no més.

Jo no sé res, perquè el meu món és ara
i l’ara em crida a llançar-me al seu pit,
que quan ell riu el plor torna petit,
i la mel d’ell, de tan dolça, és mel rara.
I sé també, perquè amb els ulls m’ho ha dit,
que és cec l’amor; la bogeria, avara.
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4

El brollador és la mar que s’incendia,
aigua que bull i inventa sabonera
per a imitar, novella i juganera,
la lluna dels teus ulls, nit —sol, de dia.
Tastant tot el teu cos, la darreria
em diu, pels ulls, «Cos abrandat, espera!»,
i em cerca, m’interroga, m’accelera
i em besa en una pau que en mi fa cria.

Llavors, inquietuds posen alerta
els cossos nus i el seu ball de petons:
aquesta emoció és mentida?, és certa?,
batega igual que jo amb els ulls redons?,
o es perd a endevinar sensacions
que estimen pels seus ulls, la boca oberta?

sons_bruts_TRIPA.indd   16 17/1/19   11:54



17

5

La llibertat és trencar les cadenes,
o el pensament que permet de trencar-les?
És tenir un nom? Dir-se com tu, o Carles,
dir-nos els noms als ulls inflant les venes?
És travessar i no escoltar les sirenes?
O és jugar amb la cançó mentre tu parles,
i mous les galtes, i jo vull besar-les,
besar-te el pit d’espines i assutzenes?

És això, llibertat? O ho és la mà
que avança i arma somnis i fa miques
el ferro maleït del que no es fa?
Buidar d’aigua estancada tantes piques
i beure’m tot l’avui sense demà?
És viure lliure amb tu mentre m’ho expliques?
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6

Què estotjo —em dius als ulls— dins la mirada?
L’amor, s’hi amaga, el cel de la nuesa,
la por de somiar tanta bellesa
i despertar-me sol de matinada,
el teu esguard, que em deixa ous i niuada,
que em menja i que m’enrampa de tendresa,
el teu gest d’home, als ulls, l’embriaguesa
d’aquesta olor que em deixes impregnada.

Tot el que és viu dins el país secret
i tot el que no veig, secret reialme.
I la tenebra, por, que per la balma
sembra foscor per dins el nostre indret.
I aquest silenci, i el futur del fred
quan tu em deixis tot sol, jorn fosc, per Palma.
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7

Per què esperar és mil cops pensar que vius
i viure és enterrar-se dins l’espera?
Quin seny, quin foc roent, quina cantera
poden fer vius aquests desigs captius?
Quina pomada dins les cicatrius
fa alleujar coïssors a la vorera,
sulla i petita dins la travessera
de no anar enlloc i d’esperar els estius?

Aquest pas de capvespre de diumenge,
que pensa si et veuré demà, o quin dia?,
és viure en el futur. I l’ara es venja
quan els teus ulls remulls de poesia
s’allunyen del petó amb què et besaria,
i l’endemà l’amor tot sol em menja.
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