
14 mm

9 7 8 8 4 7 5 8 8 9 4 6 7

PVP 15,50 € 10297030

135 mm

18
1 

m
m

135 mm

234

Jo
an

 M
ar

ga
ri

t  
  J
oa
na

TD

La mort no és més que això: el dormitori,
la tarda lluminosa a la finestra,
el radiocasset a la tauleta
—tan aturat com el teu cor—
amb les cançons cantades ja per sempre.
L’últim sospir que has fet roman encara
suspès a dintre meu: no deixo que s’acabi.
Saps quin concert és el proper, Joana?
Sents com juguen els nens al pati de l’escola?
Després d’aquesta tarda,
saps com serà la nit, la nit de primavera?
Vindrà gent.
I la casa encendrà tots els seus llums.
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ORACIÓ PER A J. M. R.

Música de l’amor, que t’amagaves
en llocs negres i dolços com les roses del jazz,
encén el dia blau, escampa’t sota els pins
i fes brillar les flors, els murs, la terra.
Sigues aigua secreta que esperava,
i torna’ns un instant
la nena eterna que hem d’abandonar
en els pous invisibles.
Una mica d’instant, perquè ens ajudi
a no plorar de por ni de vergonya
davant del seu misteri de bondat.
Dóna’ns, música d’or, llàgrimes netes
com la vida que avui enterrarem.
Música santa, fes-li companyia,
tu que has vingut de l’altre món al nostre,
tu que ja saps com és el seu silenci.

Pere Rovira (5 de juny del 2001)
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Mentre tu dorms 

En la plaça sotmesa per la pluja,
miro l’alta finestra il·luminada
que no vull perdre mai: no vull rendir-me
a la condemna de la vida.
Aquest ja no és ni un lloc de la ciutat,
ningú no seu als bancs: damunt la sorra
s’hi fan tolls que emmirallen
el rètol lluminós de l’hospital.
De tard en tard les portes automàtiques
de vidre il·luminades pel vestíbul
s’obren per cedir el pas
a una fosca figura rutinària.
Unes crosses travessen el carrer,
invisibles s’acosten a un dels cotxes,
el nostre, que ens durà sota la pluja
cap al silenciós dolor futur.
La teva calidesa ha estat efímera.
Trista felicitat d’aquesta calma
mentre recordo quan tu i jo teníem
uns matins que ens guardaven les mirades.
Em feia tanta por deixar-te sola.
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Per dèbil i petita 
que en la nit sigui la finestra encesa,
aquest és el consol: ja no hi haurà 
cap més desemparança que la meva.
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No hi ha miracles 

Plovia amb deixadesa.
A les nou de la nit —dinou d’octubre—
la Joana arribava espantada al quiròfan
voltada per nosaltres, que ens quedàvem
en la saleta mal il·luminada de vora els ascensors.
Diu que ella, en un intent desesperat
de salvar-se, va dir t’estimo al metge.
Esperàvem la fada que ens tornés
la Joana tranquil·la, la de sempre,
els ulls espurnejant de confiança.
A les onze, mirant per la finestra,
les gotes de la pluja relliscaven
pel vidre com si ho fessin per la nit.
La nit era la fulla d’una dalla.
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Riera Pahissa 

For, dear me, why abandon a belief
merely because it ceases to be true?

W. B. Yeats

Et deixava a l’entrada de l’escola,
en una porta estreta d’aquell mur
que seguia la vora d’una riera seca
per tancar l’horta d’un antic convent.
Un petit pont creuava la riera:
era de ferro, el terra empostissat
amb uns taulons gastats. Dessota, al fons,
lluïen uns bassals igual que llàgrimes.
Enfront del pont, en un carrer de terra,
el taller d’un marbrista
—ple de pols i de peces en renglera
i recolzades com si fos un sòcol—
ens rebia: creuaves colpejant 
les fustes amb les crosses,
i davant de la porta t’aturaves
per somriure’m abans de passar el mur.
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Estimava aquell lloc desangelat:
la seva solidesa va ser un dia
també espiritual, potser la porta
era la porta estreta, l’evangèlica
porta d’un món més dur, amb més esperança.
Damunt de la barana del carrer
de terra del costat de la riera,
un dels homes coberts per la pols grisa
del marbrista escampava pa mullat
que els pardals es menjaven. Ens quedàvem
sempre una estona: no tenien por
de nosaltres, bullint sobre el ciment,
i el primer sol ja estructurava el dia.
La paraula feliç és la que em ve
per a uns matins on jo, dintre del cotxe,
m’esperava que tu em fessis adéu
amb una mà. Amb l’altra, mentrestant,
sostenies les crosses amb treballs.

Ara el teu comiat serà per sempre:
ja no podràs sortir ni tornar a entrar.
Però, és que cal abandonar una fe
sols perquè ja no sigui veritat?
Deixaré d’estar amb tu perquè no hi siguis?
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Veig un matí d’hivern. Damunt del mur,
el sol envermelleix les branques altes
dels plàtans sense fulles del convent.

De la meva infantesa em queda un conte
amb l’argument borrós. Era una noia
que desapareixia rere un mur
i un cavaller desesperat 
buscant-hi alguna porta: deu ser això
el que no puc mirar de front i em salvo
amb el biaix d’alguna llum passada.

T’he vist néixer, t’he vist —radiant— viure.
T’estic veient morir. Potser és això.
O potser hi ha més coses: aquell aire
net i fresc dels matins, en fer-me vell
em va deixant un mur sense cap porta, 
un mur il·luminat
pel sol del teu somriure sense rostre.
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