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I

ROSES

Καπνίζω χωρὶς νὰ σταματήσω ἀπ᾿ τὸ πρωὶ
ἂν σταματήσω τὰ τριαντάφυλλα θὰ μ᾿ ἀγκαλιάσουν
μ᾿ ἀγκάθια καὶ μὲ ξεφυλλισμένα πέταλα θὰ μὲ πνίξουν

Γιώργος Σεφέρης

Des del matí que fumo sense parar, 
si paro les roses m’abraçaran
amb espines i pètals esfullats m’ofegaran

iorgos seferis
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CAVALLS

Cavalls, vostès els veuen! No m’obrin els ulls i mirin-los: n’es-
tan plens els vessants! Escoltin el seu renill, aquell silenci verd, 
aquella petjada. Escoltin! Tapin-se les orelles i escoltin! Als 
ulls pàl·lids de la roca, com hi colpeja el núvol més blanc! Lle-
pin-la! No obrin la boca i llepin-la! Trèvols de set fulles i flors 
de neu en plena tardor, abocant-se a l’abisme de l’animal in-
finit. Agafin-la! No amb les mans. Agafin-la. Premin-la con-
tra el seu pit com si fos el fill volgut de la seva entranya. Do-
nin-li la salabror de l’astre i mullin el seu polze en el rierol 
que té una capa de gel verd, com si fos una botella de vidre. 
Els somriurà! Abans de trencar-se, ell els somriurà! No amb 
els llavis, no! Amb l’ànima que se li havia refugiat dins dels 
ossos.

Poema de la Vall d’Aran.
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ROSA A L’ESGLÉSIA

Tot quedà en soledat. La soledat es cobrí de roses i l’Infinit 
congelà els pètals vellutats. D’aquell silenci en va néixer el ca-
dàver d’un arbre amb l’ombra d’una au negra que sobrevolà 
una església abandonada per déus i homes, on hi era ella, la 
Rosa.

Jo vull per ella:
Vull que els seus resos facin fullar l’arbre. Vull que l’església 
s’ompli d’ocells que resin amb becs i ales. Vull que els nens hi 
vagin amb erugues i paraules inventades. Vull que l’amor dei-
xi de ser un lament vora l’horta. Que resplendeixi la façana 
on les roses amunteguen les seves boques petites, malaurades. 
Que el món aturi la seva bogeria de pètals i d’angoixa, que 
totes les papallones muntin el llom de l’euga fosca i grossa. 
Vull que la séquia surti del seu llit i camini per aquest sender 
sense tornada.
Jo ho vull per ella.

Edifici abandonat de Lleida.
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JOVE PARELLA

Estic en un quadrat de llum. Fa molt de fred. No tinc ni un 
any. No sé res de mi. Dos joves em miren amb molt d’amor i 
sento que els necessito. Fa tant de fred. Ells són pobres. Tinc 
la pell suau com el gel. L’home jove, preocupat, surt del qua-
drat de llum i hi torna amb un gibrell petit i una veu transpa-
rent. La dona hi està d’acord. Encén la veu. La veu és alcohol 
de cremar i fa una gran flama. Hi apropen el meu cos, perquè 
jo em moc però no em desplaço. L’aixada de la fosca talla 
l’arbre de la mort i, damunt d’ ell, els nostres cors bateguen.

Carrer Germans Albitos, Lleida.
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INVOCACIÓ

A tu t’invoco, petit germà meu sobre el teu llit de mort. Tirat 
a sobre, allí deixat, embolicat en draps i més draps i petits 
vestits de nounat i plorant sempre. Tan petit. Tan allargassat 
I petit. Ros com el sol, absurd com les coses que es mouen 
entre dues fronteres i fan dubtar de tota realitat. Fràgil com el 
gel que cobreix el llac i no pot suportar ni el pes de l’au migra-
tòria pocs segons. Blanc i trist, com si algú hagués deixat dins 
seu una llarga condemna. Tímid i poruc animal humà que 
vas néixer amb l’alè de la mort a templa i templa, fins que te’n 
vam poder arrencar, a tu t’invoco!

Clínica del Perpetuo Socorro, Lleida. 
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