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Terra fonda

1
Els silencis allarguen aquesta tarda d’ombres morades,
d’una memòria lenta i secreta. La saó dels records
cau com un vol de fulles escapçades pels dies
sobre l’argila de la terra seca, malmesa.
La mà d’un tacte vell s’esllavissa imperfecta
en la gangrena del rellotge d’arena de la posta morta.
De la terra fonda empeny un bram que exhala
de la roca esberlada, de l’aire opac.
Uns ulls, els teus, o el lament dels segles
que hem trobat en el silenci de la consciència
ens transporta i ens expandeix
més enllà de la matèria d’aquest abisme
de les tardes morades d’un altre temps.
Descriu-me l’ànima pertorbadora de les coses.
A fora, tot calla. El món és immòbil.
I el rugit somnàmbul del temps
escrostona lentament la roca i l’aigua,
l’arrel creix i fondeja encara més
en el nocturn dolor insomne
de la consciència errant.
Noto el vers en artèries noves
i cruix la paraula amb l’olor salada
de la terra reclosa.
11
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La superfície calla, calma,
la posta s’apaga en la lentitud de la immortalitat.
I res no passa, res, en aparença,
en aquest paisatge ras, deshabitat i nu.
Digues les paraules amb la incisió dels ulls.
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2
Vaig somniar el mar.
La veu de l’aigua llunyana abraonant-se contra el cel.
Vaig somniar l’escuma àvida i la seva sal.
Vaig percebre una llum infinita
badant-se al meu cos de fum.
Vaig sospitar una vida fora de la tenebra,
a l’altra banda de la meva carn,
del captiveri dels meus límits.
Em vaig dibuixar el contorn amb la saliva dels dies,
tremolosa del frec de l’aire que m’estremia.
Des de la meva fondària inhòspita,
captaire de versos, amb les dents a la fel,
i la finitud entre les ombres,
vaig desitjar la salvatgia del mar perenne
en el domini del perímetre de la meva pell.
Has gemegat, aquesta nit estranya i precisa,
callat, com l’aigua que som, com l’aigua que ens alimenta,
has deixat en mi un rastre de sal.
La terra ancestral que m’habita immutable
ha despertat el pols latent de la vida,
i com un tambor de temps predica
les hores que cauen lentament.
Encara somnio el mar.
13
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3
El titella sinistre d’aquest entreacte eternal
s’obre pas entre bastidors camí de l’escenari.
El vetlla l’escrutini distant dels meus ulls
que miren des del cos meditabund i quiet.
El pas és grotesc i inquietant i l’escenari és buit,
silenciós, opac, nocturn.
M’envolta el clarobscur de la nit de la ment
i més enllà, en una altra dimensió,
el titella trepitja a la fi la fusta de l’escena.
S’atura, indiferent, en la buidor de l’entreacte,
i la calma li aombra les faccions en un gest contret
d’horror clivellat en la gúbia que el cisella,
en els fils invisibles que li condueixen els peus incerts.
Respiro amb lentitud la distància que ens separa
com si l’entreacte difús i jo fóssim essències diferents.
Tant s’estranya el ninot de la seva malaptesa,
de l’espai que el circumda i el sotmet,
que d’una estrebada recupera amb ànsia
el temps de la voluntat, dels ulls i de la llengua.
M’estalono en aquesta espera densa com qui cerca
un enclau definitiu, però el titella traspassa les matèries
inexactes de les fronteres de la ment
i en el seu esguard hi veig la definició del meu gest
i una pila d’anys que esperen el meu pas grotesc
en aquest altre escenari que passejo cada dia
amb la mateixa fúria del titella inert.
15
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4
El batec del subsòl esborra el temps
amb un alè de boira perenne entre el cel i la terra.
El desig s’acumula en l’aigua de l’arrel
i els segles diuen lentament la cadència del món.
Tot ha de retornar a mi amb l’abrivament de la tempesta
i la nit centrífuga m’ha d’estirar les carns
fent-me presa de les seves llengües de bèstia.
El dolor és un funàmbul irat
a la corda fluixa de les meves venes.
La superfície rebrosta amb llucs de menta,
l’aroma càlida i dolça omple els racons de l’obaga
i recorda camins d’infantesa d’estius frondosos,
de sols madurs en les maduixes silvestres,
de dits que s’allarguen a l’encalç de la móra
indefensos encara a l’urpada de l’esbarzer,
clivellats de sang humida i tendra.
Al subsòl, però, encara predomina la foscor
quieta, eterna.
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5
La matinada suau s’obre pas des de la tenebra,
el pensament dissolt es retroba en la creença
i a poc a poc albira les ombres de la terra.
El silenci ho ocupa tot i aclapara els ulls opacs
a la llum senzilla d’una alba encesa.
L’aquarel·la dels versos destil·la reflexos daurats
sobre el temps buit de les busques
que avancen en l’esfera de l’espera soterrada
del ventre que es guareix les nafres
amb les llepades del cicle de les hores.
Aquest temps estrany que abasta l’efímer
amb un lleu espurneig de transcendència
que torna la paraula tremolosa al caire de l’essència
d’allò que és i que no és en els límits de la matèria.
Aquesta solitud pregona, de paisatge buit,
d’imatge perfecta, natura insomne, que cerca
en els dies que passen una escletxa rabiosa
que penetri la vida amb urpes de certesa
i enceti la carn dels anys que guarden les morts
com un trofeu de la memòria viva
en aquest vaivé de matinades sòbries
que l’hivern més llarg aboca en aquests versos
d’aquarel·les tènues i aquoses.
Miro, des dels ulls, la llum d’una silueta
i el secret em preserva sagrat de tanta lleugeresa.
19
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