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Al Jan, el meu nebot, 
perquè pugui veure sempre les llums a la costa.
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Els cants de les sirenes

I en un instant la vida es precipita
per la ferida oberta del sol 
i sagna rabiosa, confonent-se amb la sal,
excitant-se amb el ball de la pell.
Un cos s’arrapa a un altre cos amb fúria.

Les sirenes han callat.
La mar és una calma que conté un braó
desaforat. La nau sucumbeix al silenci,
sense nord, sense camins traçats.
Un cos respon a l’envestida amb desfici,
amb un anhel intemporal.

I la vida es precipita amb força
buidant la vena, ennuegant els ulls,
omplint el sexe. I res atura aquella força
dels titans cobejant-se enmig del món.

Les sirenes han callat
i la tempesta s’abraona inesgotable
damunt la nau perduda sense els cants.
Dos cossos nus en un bassal de sang.
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Naufragi

La ira dels déus s’ha desbocat
confonent tots els presents dels homes.
Ni el recer de la costa és a l’abast dels ulls
ni es percep terra en l’horitzó imprecís.
De l’aire, n’emana mort, l’intens silenci de la mort.
Perduts els sentits, les fúries han envaït la nau
i la bogeria s’ha instal·lat en la pupil·la oberta
del nàufrag que enmig del caos vol recordar
la lluita dels cossos, el batec rabiós de la vena,
el conflicte entre el passat viscut i els futurs possibles.
I el gran ull de l’univers es nodreix del naufragi,
eclipsant l’ombra viva del nàufrag perdut,
sotmès al seu propi abisme. L’infern més pregon
envaeix músculs i vísceres, la matèria es torna buit,
i les corbes de la mar són plecs de memòria
i de temps orfe. El nàufrag s’hi aboca frisós
amb l’esperança que aquest fora de temps
li sargeixi, amb fermesa, les carns trencades,
per poder-les hissar com la vela que captura el vent 
de camí cap a l’escalf del port
i les il·lusions perdudes.
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El nàufrag

En el llarg preludi de la nit confusa,
encara no s’albira el viatge de retorn.
La llar és un consol llunyà, un desig de la memòria
que, a poc a poc, va perdent la intensitat.
El nàufrag es mira els senyals de les mans,
els camins de la vida com escletxes de sang,
enmig de la buidor, i maleeix.
Maleeix les hores consumides, els dies vençuts,
el temps perdut amb excuses vanes.
S’aferra a la natura salvatge que defineix
el seu jo més profund, la seva rebel·lia,
per poder respirar encara, per sobreviure al declivi.
Al dedins d’aquest gran silenci
tan sols anhela aquesta mar grisa
enmig del no-res, en la gèlida solitud
de qui es mira sense embuts el cau de l’ànima
i en tasta el gust de les derrotes.
Estampa al cel de plom un bram de resurrecció
com una bèstia ferida i plora els seus pecats. 
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La natura del plom

Plom. Els records són de plom.
A sota, la guerra. Els crits i l’horror.
També la sang, la sang calenta.
Pesen les mans i cauen amb força
com arrels sense esma i els dits són aranyes lentes.
Commou l’antic cant del guerrer
en l’eco del temps. A sota, tot calla.
Els plors i els laments.
És temps de plom, de penetrar en la densitat 
feixuga del temps i destil·lar-ne el verí
per repensar la nova crisàlide
dels dies alleugerits de tanta memòria,
com una matinada tènue, senzilla,
lenta.
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El nàufrag i el Gregal

Implora el nàufrag la voluntat d’Èol
enmig de la mar plana. Demana un fil de vent
que s’endugui lluny la barca, que mogui la quilla
vella, cansada de tanta espera, tanta
que ja no li cap a dins el buc.
De lluny li arriba un lleu brogit
que va creixent omplint el cel,
el Gregal arriba carregat de fred 
a la tardor de l’home que respira.
Tremola la pell, es queixa la fusta
i la coberta s’enfila, enramant-se amb l’onada,
al sostre del món. A sota, la força del vent,
penetrant l’entranya marina, fent emergir
somnis i pors, anhels i derrotes.
El Gregal és capriciós, juga amb la nau
com l’infant que fa surar les closques 
d’ametlles sotmeses a l’impuls del rierol.
Espera el nàufrag, només espera,
que en la mar s’obri el camí atzarós
cap a un recer benigne qualsevol,
els sentits abandonats a l’embat de la tempesta.
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