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Miquel Àngel Llauger (Palma, 1963) és 
poeta, traductor i crític literari. Des del 
1986 ha publicat nombrosos reculls de 
poemes; els darrers, A la Gran Babilò-
nia (2011), La gratitud (2014), Zooscòpia 
(2018) i Fourmillante (2018, premi de poe- 
sia Sant Cugat a la memòria de Gabriel 
Ferrater), i els infantils Volen quan volen 
(2017) i A d’armari (2019). També ha fet  
alguna incursió en la narrativa i en la 
poesia satírica. Ha traduït Edward Lear, 
Edgar Lee Masters i Ted Kooser, entre d’al-
tres. És vicepresident per les Illes Balears 
del PEN Català. Forma part de l’equip de la 
revista digital Veus baixes i és el creador 
i mantenidor del web de poesia traduïda 
Anostrats. Ha escrit crítica per a publica-
cions com Reduccions, Núvol, Randa, El 
Procés o el diari Ara Balears. Amb Llum 
de cançó ha obtingut el lixè premi de poe- 
sia Ausiàs March de Gandia.
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ACORD

Abril 2020, a la memòria
de Bartomeu Capellà

Si cerques paraules
que rimin amb mort,
és fàcil que vulguis
escriure dissort
o que alcis un íntim
larari al record
dels dies que reien.
Jo assajo l’acord
de vida i de pena
i trio conhort.
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AHIR

Que je disparaisse afin que ces choses que je vois 
deviennent, du fait qu’elles ne se ront plus choses 
que je vois, parfaitement belles.

simone weil, La pesanteur et la grâce

Amb quina traça, l’or pacífic
d’aquestes minves de gener
i el llenç dels blaus de la badia
deien que el món pot ser tan bell
com la promesa que no acaba
de dir quin és l’oferiment.

Tornat al joc de gravideses,
pens que el cristall de la claror
podrà perfer la seva gràcia
aprofitant que ja no hi som.
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ALBAT

Creevelea Friary

Em despert en la nit i faig poemes
dins el cap, que després no arrib a escriure
i amb les hores de llum s’esfilagarsen.
Ara record uns versos amb un frare
que s’aixecava amb l’alba per lloar
el Creador en l’esplet de criatures
tant de pèl com de ploma que corrien
pel seu regne de boires i de verds.
S’asseia vora el riu i si entreveia
un salmó entre l’escuma recordava
la llegenda pagana del salmó
que l’home que en menjàs seria un savi.
Potser no era un poema molt alegre
perquè el frare vivia en un convent
que ara és pedra trencada i cementiri.
Potser no era pitjor que altres poemes
que he donat a l’estampa, potser al cel
dels poemes hi ha uns llimbs per als albats.
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BRITISH MUSEUM

Amenhotep Tercer
està cansat de fer
de ninot a les fotos dels turistes.

Avui n’hi han fetes mil
i escaig, un vodevil
de mil i escaig papers protagonistes.

Hi ha somriures, rialles,
hi ha petons d’esposalles,
hi ha tendreses que els anys han esblaimat.

Amb un cop de parpelles,
el Temps en farà estelles.
Ell seguirà fitant l’Eternitat.
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CADÈNCIA

Els palaus quedaran envaïts amb matolls d’espines;
ortigues i cards ompliran les fortaleses; seran cau 
de xacals, domini dels estruços.

isaïes 34, 13

Els xacals correran per les estances
desertes dels palaus,

els tèrmits faran festes amb les bigues
caigudes dels llindars,

la sal i el sol rosegaran l’ossada
de reis i de cavalls.

El món trontolla amb cada decasíl·lab
i amb l’hexasíl·lab cau.

El profeta s’adorm en la cadència
de vent i pols i sang.
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