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Tovalloles blanques
Continuu visitant l’spa del vostre hotel perquè amb tu hi
[anàrem tant...
Estirat al solàrium me massaig la tristor
amb la invisible presència de Vangelis,
Love theme de Blade runner, com un convalescent
envoltat de tovalloles blanques plegades.
Un encantador paisatge de fonoll
i pastanaga silvestre, empès pels microaspersors
estira cap a un sec més lluent,
alegre entorn de vespes i borinos
que prenen la mesura del carbó.
Jornal de feina dins oci, dins l’oci.
Les ungles cremen, el llibre
se va pansint, agradable anomalia
entre la calma i el rellotge pausat.
On l’aigua no tapa me pos dret i arriben
els crancs blancs de clor
i torn totes les mirades que me dirigeixen.
Aquí se deu compensar quelcom terrible i obscur.
L’equilibri natural pren forma
en fàcil suor, en dits arruats, en ulls
mig tancats sols per l’avinent sensació que consent
la brutalitat present a altres punts del món.

Reflexos

Por permanent

Els reflexos que se graven al cel-ras
en bon dematí indiquen el temps
que ha fet els darrers sis estius. A la sortida
de sol més tardana seguim dormint,
amb son acumulada, de somni
en somni ràpidament. Te serveix la meva
mà morta, esclafada no sé quantes hores,
per fer-te arribar l’actual record als ulls
tancats davall el coixí.

No he deixat mai cap llum tota la nit encesa,
conec els mobles amb els seus colors, he estat
moments dins sa casa a les fosques
cercant s’interruptor, entretenint sa ment
just just per no cridar sa por permanent.
I com aquell que se deixa enfilar una taràntula
pes braç, m’he quedat quiet a mig camí, resignat
a jo mateix, pensant que valdria la pena l’interrogatori
espectral.

Però no se mos ocorr que podries
no jeure aquí. I si la persiana
vista des del llit se bat pels vespres
que t’has colgat enfadada, serà que
la fosca mos és bona i que hem sabut estar
al seu abast. Ja te dic, tots aquests estius,
devers l’hora que els mobles cruixen més.

Un pic vaig esborrar sense sentir
un missatge de telèfon i sempre he pensat
que era qualque assumpte important (era una època
d’assumptes importants).
De llavors ençà he anat endarrer i voldria provar de treure
es tema:
–una cosa, aquell missatge era d’es murcià?
Quina sang freda per no dir
espera un moment, en arribar s’hora.
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Formigues vermelles

Brega de galls

Quan somii que vol mai me faig gaire amunt.
Sur a pocs pams d’avingudes i carrers marcant
l’alçada amb l’alè, com un fals record, fins arribar
al camp obert d’un altre país, on trob la forma
de no preocupar-me tant, remuntant per sobre de rius
i hivernacles calents. Fa una setmana
encara estava llest per viatjar;

Hi ha dies que la primera cosa que sent es dematí és una
[brega de galls.
Amb un disc robat aturen es trànsit des carrer
una estona i criden als vells
que surtin dels pisos. Amb els esperons
rapinyen es nostre còrtex reptilià, i les esquenes deixen
de corbar-se tant. Quan sa bacina passa lentament les
[esposes
i viudes se’n tornen a dormir. Aleshores compareix
un teclat que tothom sap tocar, i sona s’acord de la comèdia
a vint o trenta mans. El dia hauria de ser festa a la localitat,
celebrar les calderes, fer confluir les allaus al punt de gràcia.

però ara, una creu formada per les esteles
de dos avions se projecta on jo m’atur
i ja no puc volar pus, i me despert
pel recorregut de la taula giratòria que divideix
el meu darrer lustre en tants contes:
aquell en què tot semblava respondre
a pensaments i preguntes sorgits d’enrere
a l’espera d’una solució. Aquell en què afluïen
cap a mi els bons desitjos dels qui m’apreciaven.
Aquell en què era capaç de creure
en una continuïtat de les coses sols per la meva
tranquil·litat. Aquell en què vaig recordar
els favors i les atencions humiliants
d’amics amb els que pràcticament no me faig.
I l’actual, en què sent les formigues vermelles
refugiades a l’escorça de la cúpula continguda
i al camí ple de castanyes que vaig recórrer,
pendents del canvi de signe arribat,
l’únic que sembla no transitori en tot el que conec.

Un poc empagueits perquè l’assassí no són ells observen
la fi de l’espectacle. La sang sobre l’asfalt dura poc, les
[plomes
tremolen al costat de l’acera. L’amo del gall vencedor
se’n duu les dues gàbies.

Gravetat
Quan tenia cucs mon pare
les me treia amb un palillo.
No sabia jo de confusions o suficiència,
i m’entregava gustós, cul a l’aire i cap
per avall, a les cosigoies sense presura.
Dins la nova perspectiva jo devia
seguir jugant, incapaç ara d’imaginar-me
la conversa d’aleshores, que potser
rondava sobre pomes i lepidòpters. Al mig
del centenar d’ales concèntriques
que me creia habitar, quan tocar la pell
de mon pare era el més normal del món,
encara quedaven moltes hores
d’estar despert, sense saber
que aquestes alegres patologies caurien
en desús, només a l’abast de nòmades
i gallines. Ni sense sospitar tampoc que
no en tornaríem a parlar, perquè una força,
entre jo i la seva ombra, se’n duria
el temps abundant.
Quan ajudava a ma mare a doblegar llençols...

