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PARAULES DE FANG
Bernat Nadal, abril 2012

Aquesta mostra intitulada Aquest Cor de Terra ens proposa veure, mirar, lle-
gir i pensar l’obra de dos creadors que han traspassat el llindar dels titube-
jos inicials d’allò que Joyce en diria artistes adolescents. Formes i textures 
en combinació subtil amb paraules, versos i emocions, dibuixades o escrites.
Pere Joan Martorell, el poeta que va obtenir el ‘Premi Mallorca 2011’ 
amb el llibre titulat Aquest Cor, escriu per inserir, intercalar, acorar allò 
més profund de la paraula en les pintures de Tomeu Coll, un artista plàs-
tic que va començar a exposar a l’entrada del Segle XXI i avui és una rea-
litat imprescindible.
I recíprocament, els títols i temàtiques de l’obra pictòrica de Tomeu Coll 
són estampes que corresponen als poemes de Pere Joan Martorell. Taques 
amb figures, diuen, simplificant el missatge. I estructures i il·lustracions 
amb mots. Ambdós entren en la intimitat de l’espectador i mostren el seu 
impudor, els seus inferns, els seus ritus i els plaers fent volta pels iris del 
passat, que evoquen la litúrgia d’una celebració. Com si l’art, per a ells, fos 
allò que pot ser útil després de viure.
En veure aquests quadres i poemes que malden per fer-se unitat absoluta, 
potser ens plantegen aquella antiga qüestió: quin sentit té l’art? Respon a la 
raó o a la intuïció? Ha de ser intel·ligible?
Els nostres autors fan un tempteig per esclarir-ho:

Serà la paraula última promesa,

ens diu a Presagi Pere Joan Martorell, entre ocres, granes i altres indescrip-
tibles; a la vegada, Tomeu Coll ens apunta una visió del món, que es podria 
interpretar, sempre en base a les sensacions, des de dues perspectives, dos 
mons iguals o diferents en els quals el poeta hi concentra tota la seva potèn-
cia en aquesta afirmació:

Sí, concediu-me encara l’esperança
d’una pàtria fèrtil i extingida.

La paradoxa és clau en el territori de la creació. Formam part d’això tan 
inconegut que en diuen univers que flueix amb fredor infinita. Química-
ment som conjunts de substàncies, però abans vàrem ser els àngels caiguts, 
aquells que es rebel·laren per no raure en el silenci de la nit eterna i, en la 
interpretació artística que podem observar, esdevingueren siluetes, cors en 
pàlpit lent:

Va ser un àngel rebel
que estimava el silenci
i creia en la nit eterna.

Després dels àngels va venir la vida que coneixem –potser va ser conseqüèn-
cia d’una carambola– i més tard la intel·ligència, i més enllà del fet d’existir 
es va descobrir el plaer d’imaginar, de pensar, de sentir, totes aquestes sen-
sacions que no existeixen físicament, però són aquí, dins nosaltres. L’art 
serveix per a constatar que som vius i evolucionam, que volem ser diferents 
de la dinàmica de les persones sense ànima a les quals repudiam; i també 
per reconèixer que tenim necessitat de sentir-nos estimats.
A El Somni d’un amic, s’esdevé una nit de cops i corredisses i malastrugan-
ces: el pare  ja sap d’antuvi / el seu obscur destí. El protagonista voldria 
que tot fos un somni. De vegades tots desitjaríem que certs episodis ferés-
tecs fossin part d’un somni, però la realitat s’imposa.

Fins que la claredat de l’alba em mostra
els forats de les bales i les creus.
És quan sé que no es tracta de cap somni.

Observam la imatge d’una escala que no sabem on du, una finestra intuïda 
en la part superior, un home amb una ampolla a la mà,

Qui és aquest estrany d’ulls cansats...?

I el mirall del poema, real o metafòric, no reflecteix  imatges, per tal motiu  
l’autor no veu els rastres de la jubilació creadora de l’ésser humà, ans la bui-
dor i la necessitat de tornar a començar:

l’esperit que desconeix els atributs
de l’absència, l’herald desnonat,
la consciència pura
de qui reclama aire i consol per renéixer.

Tal volta tota la veritat del món és a la Profanació i en ella rau l’enyorament 
–ets amb nosaltres–, de qui va compartir part de la  seva vida; si porgam 
un poc també hi veurem la necessitat de reviure episodis del temps passat, 
quan la botella passava de mà en mà. Tot plegat ens porta a la necessitat 



de l’art, bàsicament per reviure, per tornar a viure, per romandre, com un 
desig tènue. També podem trobar en aquests versos un rar to proustià, com:

El temps ens ha fet cauts i força incrèduls,
sense perdre, però, el punt de follia
que ens convertí en hereus d’aquells vells déus
que es lliuraven als vicis de la carn,
als venerables plers de l’esperit.

L’home de Genealogia camina amb una màscara de respirar, mans a les but-
xaques, per un camí incert  –Qui porta inhàbil la llardosa màscara?-, per 
un territori que podria ser àrid, si així ho vol la imaginació. En tot cas sem-
pre hi trobam cors que bateguen. El pintor prescindeix de les natures mor-
tes, mentre el poeta, entre tantes desesperances, ens deixa la sentència:

és l’oblit qui cauteritza,
implacable, les nafres dels arcàngels.

La gènesi de tots els començaments és la creació, la necessitat de generar 
vida. I el paper, la tela, la tinta i la pintura esdevenen elements màgics per 
tal d’assolir l’expressió sublim de les idees i els estats d’ànim. 
Totes les imatges literàries o pictòriques són un possible port d’arribada a 
la veritat primigènia, a l’estètica creadora, a la norma de l’equilibri i a l’ob-
jectiu de la perfecció. Tot i que ningú amb sensibilitat voldria ser perfecte. 
Aquesta és la lluita constant per inserir-nos en la societat, per ser part dels 
altres, de vegades selectivament, però necessitam la tribu, la comunicació. 
Auguri comença dient que: 

Algun dia, en algun lloc obscur i humit,
hi haurà algú que pensarà en mi. 

Aquesta és la certesa última de l’antic animal esdevingut criatura: necessita 
escalfor humana, somnia llums de convivència i encara més, de seducció; 
tot i que en el moment de fer inventari el poeta és implacable amb la pròpia 
biografia i ens recorda:

la memòria d’aquell jove rebel
que contava els amors per derrotes...

Tots hem sofert derrotes en desamors i en altres camps, però Pere Joan Mar-
torell ens demostra que això no ha de ser obstacle per voler recordar els 
millors moments del passat:

reclamar altre cop els teus gemecs
lascius, l’ardència dels mugrons
entre el meus llavis...

Perquè només reverdint la memòria l’home es pot salvar.
No és en va que una de les imatges més suggestives de Tomeu Coll sigui la 
de l’home xalest, discretament ubicat en un cornaló del quadre; enmig d’un 
aparent caos una fletxa indica una mena de folis, de papers en blanc a la 
vora d’una textura terrosa i la visió que poden suggerir uns genitals abstrac-
tes. Alhora Pere Joan Martorell emet les sentències més evangelitzadores, i 
no és per atzar:

Qui pensi en mi ho sabrà tot del desig!

O altres com a Nit sense fosca,  en què suplica la complicitat, la proximitat, 
l’acolliment:

Deixa’m cloure els ulls abans
de ser un estrany...

El treball, la intel·ligència, la inventiva, la subjectivitat i la llibertat són les 
deus de l’art i qui no begui d’aquesta aigua devaluarà els seus sentits, la seva 
existència. El bé i el mal es complementen i són dibuixats com l’escenari de 
la peripècia vital que ens duu a la immobilitat última.
El pintor ens mostra, a Retalls de la conversa, l’home que avança, encor-
batat i amb un llibre per entre els regruixos de colors, i més avall, a la seva 
esquerra, hi ha el temple o l’Àgora. No sembla preocupat per elegir un camí. 
Aquest podria ser el resum: ja no cal fingir, ens diu, ni perdre l’esperança:

.... ja no podem creure
ni en la possibilitat dels déus.
Però jo sé que algun dia tornarà a mi
la llum, i amb ella el repòs i l’ombra...



COM-BREGA
Bel Font, abril 2012

“A Josep, a Xesca, i a tots els infants que encara han de descobrir el com-
bregar de les imatges amb les paraules, el com bregar amb els conceptes 
i els sentiments”.

Les paraules alimenten la nostra imaginació, la fan créixer, l’enriqueixen. 
Hi ha imatges que desperten els nostres sentits, i quan s’acompanyen de 
paraules despullen un món immens de sentiments.
Algú pinta per no haver de parlar. La seva pintura pren una altra dimensió.
Primer veig, després sent i puc arribar a entendre.
M’ha estat inevitable pensar en el Romànic, en les columnes amb capitells 
historiats convertits en instruments didàctics. És un recurs fascinant que 
assolí la tasca de transmetre als fidels l’ensenyança evangèlica de l’Antic 
Testament o de les vides dels Sants, mitjançant escenes narrades. 
Pere Joan Martorell comparteix amb Tomeu Coll una vintena de poemes del 
llibre  Aquest Cor (Proa, Premi Mallorca 2011).
Vist el resultat, ha estat un encert.
L’enteniment entre la paraula del poeta i la pinzellada de l’artista és absolut, 
un tête à tête vestit de dignitat.
Així sorgeix una col·laboració creativa més intensa. Aquest tipus de col-
laboracions són, per si, complexes, de vegades positives, d’altres negatives. 
Cadascú deixa emanar el seu Ego creatiu i conscientment o inconscient-
ment la paraula s’imposa a la imatge o, ans al contrari, la imatge a la paraula. 
Aquest Cor de Terra sembla un sol cor. 
Mèrit de Tomeu Coll, qui amb certa obsessió, ha esfilagarsat poema per 
poema fins a arribar al punt on ens trobam.
Els dos individus es cerquen i es troben en la pintura i la poesia. En aquest 
cas concret la paraula i la imatge es fonen sense més, en una sola creació. 
La paraula esdevé la part llegible de l’expressió dels sentiments més forts i 
profunds de Pere Joan Martorell. 
La pintura de Tomeu Coll esdevé la interpretació lliure d’aquests sen-
timents. La pinzellada s’entén com a expressió completa de sentiments, 
ànims, desànims, cicles oberts, per tancar, somriures buits i plors plens.
L’artista es mostra convençut d’aquest estat, d’aquest cicle que inicià amb 
els ocres terra i que ara per ara manté, mullats amb notes aïllades de colors 
contraposats, però que lliguen amb el sentit que pren l’obra.
D’aquell vermell ferotge el dimoni en féu ofrena a Sant Antoni.

L’artista fa surar en l’abstracció personatges i objectes, que conformen una 
iconografia pròpia, generant una brega noble per fer-se amb els sentiments 
expressats pel poeta. 
Coll és un home de conviccions, lluitador. Converteix desafiaments en opci-
ons vàlides per al seu treball.
L’artista reacciona al davant de la paraula, al davant d’expressions escrites. 
Rarament s’enfronta a escrits sense anotacions pròpies. El seu procés passa 
per la necessitat d’enteniment. Si no s’entén no pot prendre forma. Si no el 
coneix, L’home sense atributs no pot tenir rostre. 
L’admiració mútua entre el poeta i el pintor, d’anys enrere, ha fet possible 
aquesta reacció. Una relació directa entre causa i efecte, sense cabuda per a 
l’enfrontament. Ara és tot UN. 
L’artista ha assimilat Aquest Cor de Terra com a punt de partida, com a ins-
piració, amb solvència.
Si el recull poètic mostra una obra completa i sòlida, el conjunt d’obres que 
Tomeu Coll proposa per a l’ocasió no queda enrere. 
Aquestes dues ànimes creatives s’havien de trobar. 
S’han trobat a El somni d’un amic, Consells del Foll, Davant el mirall, 
Entre dos vols, Després de la pluja i una Nit sense fosca. 
Es troben en totes i cadascuna de les paraules i pinzellades que donen forma 
al que ben bé podríem anomenar la ‘Suite’ d’Aquest Cor de Terra.
Qui pugui entendre la fusió, esperarà que els dos creadors es tornin trobar. 
Que tornin combregar. 
Aquesta és una obra completa, però no puc aventurar-me a dir que sigui 
única. S’ha encetat un cicle difícil de tancar. Ha sorgit una parella creativa 
amb un sol esperit: la paraula i la imatge. Poesia i Pintura. Martorell – Coll. 
Un sol cor, una sola terra. 
El sentit ple, COMBREGA.





AqUESt COR DE tERRA



ÀNGEL REBEL
Tot àngel és paorós

R.M. Rilke

Digues quin foc cova entre les cendres,
quina relíquia del fum en la gleva.
Digues per què l’enyorança aspriva
quan l’aurora desvetlla la pluja.

Sí, àngel rebel, desplega les ales
i alça el vol vers el crepuscle.
I digues quan l’alta nit 
serà plaga benigna,
remei per a la fatiga dels insomnes.

Despulla’t vora l’ignot, perfet d’abisme,
i contempla dòcil el rostre del temps:
l’herència de l’oracle,
els somnis dels demiürgs,
la temença dels amants.

Digues, àngel rebel, quin domini de llum
ens espera sota el sudari, entre el fruit,
enllà del fred, enllà de la sang,
enllà de la veu que ens silencia
i ens anomena encara.

Sigui el teu nom pregària,
antiga llegenda, mite per sempre…



RENAixENçA
Santiago de Compostel·la

Molt abans que el verb, fou la teva veu.
Abans que el foc, la teva pell ardent.
Amb la pluja vingué la nit primera.
I després un silenci de llegenda.

Va ser la culpa molt abans que l’àngel.
Molt abans que el desig, el cos en dansa,
trèmul i greu, davant l’enfony de runes. 
Fins que sorgí una raça impura i bella
per calcigar els eterns cicles de l’aigua.

I un dia, poc després de la foscúria,
entre els carrers desèrtics i embriacs, 
enllà de la feblesa i de l’absurd,
fou creat un verger fet de carícies,
una terra sembrada amb sal del vespre
i la sang sempre dolça dels amants.

I vaig ressuscitar quan els teus braços
m’allunyaren d’inhòspites tenebres.
Quan el teu nom va ser clam de requesta.
Sempre un destí. L’atzar. Una promesa.



R.M. Rilke



CEMENtERi JUEU
Praga, 30-03-07

A Mª Antònia Ferragut, Jean Serra i Jan Schejbal

Provenim del fang i del desig,
mes no sabem que la memòria
sols és patrimoni del fred i de la fosca.

Aquell dia les làpides deien la veritat:
un nom i unes dates polits en l’ignot.
L’heura s’enfilava pels arbres
a l’encalç del cel de plom. La grava,
sota els nostres peus cansats, ressonava
talment un cant fúnebre
-exèquies de la sang dels innocents.

Deixàrem els papers sota les pedres.
Kafka no va entendre els designis
ni l’accent impúdic de les nostres veus.
Amb el cap protegit, 
perduts entre àngels custodis
i sants desterrats, abastàrem
l’algidesa del marbre, la negror dels ocells,
el ball en solitud d’esquelets i calaveres.

De sobte es va fer fosc. Brillà el sol
d’un raig consumit, trèmul d’antany.
Vaig acariciar un rostre de cera.
Vaig sentir l’aspror d’unes mans gelades.

Ella em va dir que encara era viu.



CONSELLS DEL FOLL Mai no renegueu dels ancestres.
No vulgueu condemnar els hereus.
Creieu en la llavor que us ha engendrat
i en els pits que han nodrit l’absència.

Gaudiu amb el misteri de l’aigua, 
i explorau, amatents, l’ardència del cos
contra el cos, l’esclat de la carícia
sotjant la nuesa de lliris i corals.

Tanmateix, més enllà de la llum
no hi ha res. Absolutament res!
No espereu privilegis de Fortuna.
No us deixeu seduir pels cants de sirena.
No perdeu el nord darrere Afrodita.

Pensau que el silenci
ha de ser la vostra veu, que els somnis
s’acompliran en l’orbesa dels alfabets, 
quan s’amaguin els tresors sota les algues.

Sobretot, deixau llavor, sement fèrtil  
per a la renúncia dels fills desterrats,
marcats a foc roent amb l’oprobi i la ira.
Així retornareu purs al fang i l’espígol.



ANtROPOLOGiA
Després de donar forma al fang fecund,
dispersa la llavor en les aigües fèrtils,
imposaren els déus el seu domini.
Deixaren el treball en mans dels homes.
La lluita, la memòria i el dol.
La creença en la nit dels infidels.

I venceren el fred amb pells i coves.
Imposà el foc un nou ordre del goig.
Un imperi de càntics i carícies.
Els signes, l’alfabet, la recordança...

El passat resta escrit en una tíbia,
en les pintures vives de les roques,
els ulls dels demiürgs sempre perduts.
Quan la pedra i la fusta, el bronze, el ferro,
serviren per bastir temples magnífics 
i exterminar d’arrel tribus senceres,
la benedicció i el sacrifici 
foren ritus i ofrenes a la carn, 
al silenci i el plany de vells sepulcres.

L’arcà i el just, fills bords del nou poder,
fundaren pobles i deserts ignots
amb els codis de l’aigua, allà a les ribes,
al costat de voltors negres i rèptils,
fins que ja no hi restà res per crear,
quan els cicles perennes de l’absència 
falcaven l’esclavatge d’aquells dies:
el sacrilegi horrend i el brut saqueig.

¿Per què màrtirs de sang?¿Per què evangelis?
¿Tenen sentit anells en la renúncia?
¿Quina llàgrima empaita ara l’abisme?
A les fosques naixem per ser deliri.
Som germans de botxins i sacrificis,
companys en la fe absurda i els misteris.
Provenim d’una sola certitud: 
som hereus de la llum i de la fosca.



DAvANt EL MiRALL
A imatge i semblança de Vicente Gallego 

¿Qui és aquest estrany d’ulls cansats 
que reclama les ales del somni
per profanar el descans de verges i vestals,
presència fosca, tèrbola i errant,
que m’acull entre beuratges i agonies,
que em sepulta sota vestigis impurs
de la memòria per oblidar i anomenar-se?

¿Què vols, de mi? ¿Per què reclames 
encara l’abisme que m’habita des del 
principi, quan llec vaig acariciar l’espina 
en la corona, i dels folls m’agradà la saviesa,
el deliri i la il·luminació, de la nit el desig   
i la daga invisibles?

¿Potser enyores la imatge rebel d’aquell 
jove amb els cabells llargs i la veu de 
cascall, potser el posat tímid de l’infant
que jugava a mutilar mosques i aranyes?

¿Qui d’entre els àngels ferits
o els amants sense cor vols tornar ser?
Digues qui prefereixes: 
¿l’amic fidel, l’heroi vençut 
o aquell déu que ja no creu en res?

Mira’m, despulla de la nit,
ara que voldries ser un altre:
l’esperit que desconeix els atributs
de l’absència, l’herald desnonat, 
la consciència pura 
de qui reclama aire i consol per renéixer.

No sé qui sóc: ¿company, intrús, germà?
Sols la fosca em guareix la ferida.



PROFANACió
Diabolus in musica

Quan l’hora nova i bruixa ens disfressava
de pallassos beguts i somnolents,
ja més propera l’alba que la nit,
anàrem reblerts d’himnes al camp sant 
per alterar, blasfems, gemecs i somnis.

La botella passava de mà en mà
mentre el fum entelava el sacrifici.
Algú mogué la làpida de marbre.
Sobre el temple va caure un dens silenci.
Tocar la fusta freda del taüt
fou com besar-te el front, les galtes buides...

Encara ens veim pel bar i sopam junts.
Sortim de trui més cafres que no abans,
però amb el cor feixuc i més estret.
I sempre és el teu nom que ens torna enrere.
I del passat arriben com promeses:
albades, plenilunis, bacanals...

El temps ens ha fet cauts i força incrèduls, 
sense perdre, però, el punt de follia 
que ens convertí en hereus d’aquells vells déus 
que es lliuraven als vicis de la carn,
als venerables plers de l’esperit.

Ets amb nosaltres sempre que brindam.
Notam el sol antic del teu esguard
quan de la fosca vessen noms i anhels.
Aquell vespre potser vàrem besar 
els teus ossos humits i descarnats
per esbrinar el sentit de cada absència.
Sols en parlam de nit: sabem que ets viu.





REtALLS DE LA CONvERSA
M’ho va dir algú que perseguia el passat:
-El temps no existeix.
La fosca és el reialme de les hores. 

Van passar els anys i vaig entendre
la puresa dels noms en les invocacions
dels profans. La necessitat de les flames
als temples. El perfil de les coses
acarant-se a la nuesa.

-¿Qui pot perdonar si no coneix venjança?
La carícia impregna d’odis i traïcions
les pells més nobles i altives.
La veu sovint és una impostura.

Amb la nit vaig tornar a l’insomni
dels ulls aterrits per juraments i promeses.
Així el silenci em digué el perquè
dels records provinents del no-res
per ser cendra altra vegada: 
vestigis d’un home 
que no es veia als miralls.

-Les ferides de l’ànima no tenen cura.
I ja ningú sap què és l’esperança.

Ara ja no podem creure en profecies,
ni en la saviesa dels mites, 
ni en la possibilitat dels déus.
Però jo sé que algun dia tornarà a mi
la llum, i amb ella el repòs i l’ombra:
tot el que ens espera més enllà…



PRESAGi
Serà tota la nit de sang i cendra,
sempre el teu nom pregària en la fosca.

Serà l’alba misteri de la màscara,
desig dels ulls ocults rere la boira.

Sí, concediu-me encara l’esperança
d’una pàtria fèrtil i extingida.

Serà la paraula última promesa,
presagi de la teva veu callada.

Serà tota la nit de fang i marbre.
Donau-me temps, més llum, per oblidar-ho.



DESPRÉS DE LA PLUJA
Bilbao

La sang que beus 
prové d’un cos
silenciat amb mots de sal.

La pell que et nodreix 
porta llagues 
d’un temps remot.

La fosca que t’il·lumina
serva el misteri de la dansa.

Ningú no ho sap encara:
ets misteri i desig per sempre!



L’HOME SENSE AtRiBUtS
Petit homenatge a Musil

Ara sóc del parany presa ferida.
En l’espessor del pit: sang i gemec.
El darrer bleix d’aquell foc primigeni
que cerca descansar en la nit dels àugurs.

I l’atzar –inclement sempre, ben fecund-
de saber que el teu nom sols existeix
en temples buits i cases esbucades.

Sóc també aquell que ja mai no pots veure:
desig de ser claror quan la ceguesa
m’enlluerna i m’exalta al mateix temps.
Sóc anhel de silenci quan el crit
esdevé, lluny del jaç, esclau del somni.

Ara que no ets amb mi, ni saps on sóc,
ni què és el que vull ser enllà dels enigmes, 
tan sols m’arriba l’erm d’un cel extint,
la nàusea de beure esputs d’un calze
de pedra, i sé que sempre l’alta nit 
será refugi, treva, paradís… 

El teu cos celebrant la desmemòria.



REvEtLLA DE SANt ANtONi
Si no sabessin res de la mort,

els homes, com les bèsties,

no tendrien festes.

Jeanne Hersch

¿Algú ha destriat del foc la flama primera,
l’atzar mil·lenari de les mans
aferrades al sílex, als càntirs buits?
Veig la dansa quimèrica del vi
i el beuratge dels cossos balmats
abans de cridar i negar-se tres cops.

Incendi de pólvora i fum. Les dansaires,
seguint el ritme despullat de xeremies 
i tambors, han seduït el vell frare.
Retruny la plaça amb els coets.
Els ulls dels infants s’oculten
de les forques i les banyes.

S’acaba la festa; la gent parteix
a cercar refugi i repòs; anhelen 
els amants l’alquímia del cos,
vestigis del fang fecund de Prometeu.
¿Algú entén els missatges del caliu
o les revelacions de la cendra?

Sols sé de la nit els signes impurs.
Sols esper la lascívia de sàtirs i faunes.
El bé i el mal són una mateixa cosa:
mirar-se a l’espill i no intuir l’absència.



Jeanne Hersch



tRACtAt D’EPiStEMOLOGiA
Llegeig als altres del cilici el crit.
Digues qui et furga el llot malgrat la sang
que et dessagna vilment, i que et corseca.

Fes del teu testament la minsa herència
dels qui tempten les vores de l’abisme
i no creuen en déu més que en la carn.

Perdut sabràs que viure és jurar en fals,
vanes proves d’amor i d’amistat
que habiten a l’ocàs d’antics prodigis.

Sabràs que morir sol no importa gaire
si la llavor i l’arrel que deixes donen
vida al desig de tot batec dels morts.



Nit SENSE FOSCA
Hamburg, 11-04-08

Vine a mi, oh deessa, verge callada
que guardes amulets de temps benignes
i portes clavats al pit escapularis
tacats de raïm. Acull-me
entre els teus braços d’escorça i lliura’m
a la follia de ser desig altra vegada.

Ara t’invoco des d’aquesta falsa Arcàdia.
T’anomeno silent i embriac 
entre aquestes parets impregnades
de pells marcides, solitud
d’altres homes. Puc sentir encara
el batec de la ciutat, la latència dels cossos 
en lluita contra el temor als somnis.

Aviat serà un altre dia;
recordaré la teva veu tèrbola,
les teves mans en flames, el teu
evangeli de cants i fogueres
quan la dansa…

Vine a mi, oh deessa, grata presència 
que amb la primera llum has de finir.
Deixa’m cloure els ulls abans
de ser un estrany que demana pietat.
Permet-me abastar altre cop
la dimensió tel·lúrica del teu nom.

Convoca’m al silenci dels qui creuen en tu
perquè creuen també en la nuesa 
i desconeixen el significat de la culpa.
Vine, oh deessa, i renta’m els peus!



ENtRE DOS vOLS
Ara em deman: ¿on va tota aquesta gent?
¿Quin destí espera a les tribulacions
d’aquest executiu cansat de vols i hotels?
¿Quin foc ha d’espargir el perfum d’encens 
d’aquesta noia que no trobarà consol?

¿Per què sóc jo i tanmateix em sé estrany?
Podria cridar i ningú sentiria l’espant
dels meus ulls somnolents, la rialla grotesca
dels àngels que m’habiten quan m’alluny,
el crit fosc d’aquells que sempre van amb mi.

Em deman què m’espera enllà de tot:
enllà del temps, de la memòria, del silenci…
I només trob una resposta. Una resposta 
que és alhora clam i desfeta, deliri i requesta,
plany i esperança, desdesig i atzavara…

La gent parteix cap a llocs desconeguts
i en mi s’instal·la l’ànsia creixent
d’un exili llarg i llunyà, la deserció
vers una terra ignota, proveïda
d’atzars benignes i culpes perdonades.

Ara retorn a casa i sóc un altre.
I sé que el temps i la distància lluiten 
per foragitar vestigis d’argila,
remoure aigües somes i vents arnats.
Som esperits nounats, ombres difuses,
hereus del lament que s’escolta
sempre dins totes les cases buides.



GENEALOGiA
Ara els déus callen i s’han ajagut,
cansats, per recrear-se en la matèria 
de les serps, dels eunucs i dels centaures.

Han mirat de guarir-se les ferides
amb salivera ardent i esperma estèril. 
Ho sabem: és l’oblit qui cauteritza,
implacable, les nafres dels arcàngels.

¿Qui porta inhàbil la llardosa màscara?
¿Qui veu en l’iris el que l’ull oculta?

¿Què sabem del passat, contagi fosc
i mesura dels cercles que són buits,
defalts que se’ns imposen quan l’imperi
de les larves fa néixer dins nosaltres
aquest hòrrid esguard de vells botxins,
aquell gest inclement dels traïdors?

Damnats per l’urc nefand, emporuguits,
sols ens resta esperar ja la desfeta
dels elegits pel fat que tem la llum.



EL SOMNi D’UN AMiC
Somio que són tots davant la porta.
És alta nit i sento uns cops ferests, 
corredisses i veus per dins la casa.
La mare obre –cansada, atemorida-
i entren crits i amenaces que s’aferren
per les estances pàvides de calç.

Els meus germans s’espanten i jo sóc
una estàtua. Puc sentir els insults,
els lladrucs dels cans, súpliques inútils…
El pare, tanmateix, ja sap d’antuvi
el seu obscur destí: cendra i suplici.

I veig que se l’emporten despullat,
que els seus ulls orbs escruten la mirada
dels botxins, que el seu cor pur i amatent
espera amb serenor el plom dels fusells.
Me’n vaig a maleir tot déu al Puig.
Ara ja entenc la llei del poderós.

Somio que som tots hereus del foc.
Que hem begut l’oli cru de la derrota.
Fins que la claredat de l’alba em mostra
els forats de les bales i les creus.
És quan sé que no es tracta de cap somni.



Marianne Moore



AUGURi
This is mortality,

this is eternity.

Marianne Moore

Algun dia, en algun lloc obscur i humit,
hi haurà algú que pensarà en mi.
Algú que sabrà fer del meu silenci
un cant èpic, del meu cos cendra i pregària.

Serà quan l’alba s’emporti l’eco de veus
sagrades, quan mostri la rosada
senyals de sang i espines en cada drecera.

Alguna estranya nit obriré els ulls
i en algun lloc del cor es farà fosc.
Després retornaré fecund al somni
per reclamar altre cop els teus gemecs
lascius, l’ardència dels mugrons
entre el meus llavis segellats amb sal.

Potser voldré ser, algun dia,
el record d’aquell home estrany,
la memòria d’aquell jove rebel
que contava els amors per derrotes,
que trobava remeis en l’agonia
i no entenia res més que els cicles de l’aigua.

Algun dia algú pensarà en mi.
Algú que sabrà perdonar la tenebra
dels meus mots errants i obscurs, 
el misteri de les meves pupil·les.
Recordaré llavors les pedres del far
clavades a l’esquena, el vertigen 
de l’horitzó invisible enllà del vent.
Qui pensi en mi ho sabrà tot del desig!



EPitAFi
Va ser un àngel rebel
que estimava el silenci
i creia en la nit eterna.
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