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Primer ens usurparen els boscs, les reserves
d’aigua dolça, el llegat dels difunts,
els mocadors de seda i els himnes de la tribu;
ens usurparen escenaris, efemèrides,
jardins, la força dels arguments,
els remeis contra les penes d’amor.
Demà tot serà seu. Entraran dins les cases
i ens llançaran al fang.
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He conegut geografies que encara puc tocar amb els pal-
pissos dels dits. Geografies sense un brollador, sense un 
ocell, infectades de calfreds i de líquens.

He conegut gent de la nostra que s’alimentava d’apòze-
mes i dels desmais de la lluna. Sabien fer foc amb femta 
i amb vidres d’augment. Adesiara els alarits de la tra-
muntana s’enduien els seus conjurs i la set delmava els 
seus ramats.

He conegut dones de pits sems que havien trenat roses 
silvestres per als soldats mercenaris. Quasi totes enyora-
ven els romanços i les desfilades dels anys de la guerra 
en un deliri de morats i metzines. 

He conegut l’autoritat dels curanderos i dels himnes 
tribals, mules desnerides i gossos torturats per la hidro-
fòbia, nans acròbates i l’aurèola mítica de les funcions 
circenses. També melodies, exquisideses, densitats, sols 
que s’allunyen dins trens invisibles. 
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Sabia noms que eren iridescències 
i travessaven jardins. Sabia indrets
on creixien en majestat les meravelleres
i els nèctars substantius dels clars de lluna, 
on creixien les papallones de la imaginació.
¿Ara quin frenesí m’ha empès 
inevitablement 
cap a presidis encerclats d’herba negra?
Plou sense treva ni pietat dins grans silencis.
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Cap mena de glamur ni d’opulència.
Tornen els grocs mostassa dels dies de tardor.
Cel taciturn, mar d’ofidis i arcàngels.
Si entra boira no tendré on anar.
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Ara, amb tant d’estrall, amb aquests excessos
planetaris, amb la polseguera que aixequen
amb les ales els corbs que grallen dins ermassos
indestructibles, ¿qui no tem 
la còlera dels déus, qui no fuig 
amb passes vigoroses o no pensa àries, 
safirs enterrats dins l’arena?
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