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el món restava quiet mentre no ho dèiem
suspès en un fil d’aire en l’arc de llum
el dring de la rosada en una fulla
el trèmolo vibrant que la sosté
el món restava quiet llavor de faula
el món prenyat de món el món potència
que espera i que es dilata i que s’adorm
pantalla on es projecten meravelles
quan ho vam dir el món es va escruixir
amb una força que ningú sabia
la carn feta paraula un vel esquinça
la veu es trava mentre el cos xerrica
el món es va escruixir i en l’estropici
s’alçaven veritats com trencaclosques
que ens agullonen l’aire i executen
el tall que esqueixa el món i ens en separa
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la sang no parla transmet i circula
la sang no escolta s’infecta i ressona
la sang reclama un tall que li permeti
rajar la sang no reconeix semblances
barreja carns diverses en un cos
confon les veus que es volen distingides
la sang expressa veus que la paraula
només sap indicar la sang reclama
un tall perquè s’escrigui un document
amb llenguatge de carn 
¿quin document
podria articular la veu d’un cos
que vibra en el gemec el crit secret
del ventre la inquietant clivella fosca
la tèrbola marea el trepidant
calfred pel tall que s’anticipa? ¿quina
paraula pot copsar la densitat
real d’un cos que parla i que no sap
allò que diu? 
en el seu flux indòcil
la passió desborda les paraules
i raja oberta contamina el cos
perquè el món i les coses s’abalancen
per les venes la llengua posseeix
aquell que parla habita la seva ànima
i el mou com un autòmat virtuós
16
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la llengua posseeix aquell que parla
i desitja i es lliura als seus designis
i es desfà en la paraula i descobreix
una ànima en la runa posseït
per la llengua a la cerca del melic
del somni 
la paraula vehicula
alguna cosa indissoluble esquiva
real opaca una veritat
transmesa en els mateixos sons corfosa
en els morfemes viva com un plasma
que amara l’estructura i el sentit
la sang no crida es llança en l’embranzida
la sang no escriu escampa el seu misteri
la sang no pacta imposa el seu destí
de carn que no remet ni ret l’espasa
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FINS A DESAPARÈIXER

Aquesta vora tersa, humida, túrgida:
un altre cop aquesta vora on llisquen
les paraules i es fonen. I desfer-me,
dissolt en l’aire, imperceptible, anònim,
desprès de les imatges, dels afectes.
Et creus que la paraula és gratis, vàlida
per ella sola. Quin projecte albires?
Quina és la teva estètica? Com penses
vincular-te amb el món i no parlar
de caminar pel bosc? Dius que són verdes
i fuges. Qui pogués tenir la veu
més deseixida, més distant, capaç
de copsar les anècdotes més simples,
descriure-les en els detalls precisos
i mostrar-ne el sentit profund — com qui
no vol la cosa i mantenint l’enigma.
Tot passejant, em trobo un ocell mort,
un petit rapinyaire, sense cap;
les ales, disposades a l’atac,
immòbils, rígides, i separades
del cos. Un pugilista fragmentat.
Em dic: No soc capaç de sostenir
el joc de forces que relliga els mots
i els actes, les imatges i els aguaits.
Millor no ser-hi. Com si jo pogués
triar. I dic que són verdes i fujo.
18
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Aleshores, el buit en pau amb ell
mateix, el lloc on cessa el moviment
i on s’aturen els fluxos d’energia.
Reclòs en lloc segur, arrecerat
de la sorda tempesta que només
ocorre perquè l’altre vol alguna
cosa de mi. S’aturen tots els fluxos.
Defineixo una asímptota en què els mots
pengen d’un fil. No arriba l’aire. Poso
a prova la incertesa d’una llum
que parpelleja sola i en silenci.
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