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Salaó

I així travessem els anys
dels altres, sense adornar-nos
que ens foraden, com navilis
espectrals que excaven túnels
en la boira, mentre fugen
del naufragi. 
                       així la sal
del vers ens ompli, a grapats, 
quan ens dolgui carn endins
el silenci de l’absència
—sal vella feta paraula—,
que es filtri en cada dolor
i cada nafra i els cicatritzi.
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Alfabets de sal

Col·leccionàvem silencis,
els esteníem a les fosques
en la soledat,
els espellofàvem les nits
d’hivern com fruits secs,
i en fèiem rosaris
de monosíl·labs amb les closques.
amb ell, resem encara a un déu
que no ens meravella
amb el prodigi de la llum
i la paraula.
                    Quan es badi
el pleniluni sobre el verb
que mai vam gosar conjugar,
estimbaré un temps
fet de pretèrits imperfets,
dreceres avall,
des del far fins al penya-segat.
d’aquesta intempèrie antiga
on es mimetitzen
estranys camaleons astrals,
de la sal amb què curem mots,
en naixeran altres llenguatges,
versos onírics i salins,
arquitectures habitables
sota conjuncions propícies.
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Des dels verds

Clos per a tots els temps, sóc furt del 
teu miratge, d’on s’han perdut les flors.

S. rAfArt

et recordo, has passat tardes de pluja
filant l’aigua sobre la soledat
de les fulles, mimetitzada en verds
selvàtics, teixint absències verdes.
la nostàlgia era el parany ocult
al fons del pou dels teus ulls, també verds,
el pit que et va alletar i alleta verges
consagrades que mai pariran fills.
Però em vas deixar menjar del teu plat
net la molsa d’un temps sense fronteres.
Per això, et dic com qui resa, inventant 
oracions de tinta, per això
t’enyoro, encara, des d’una fondària
que em rebutja, des de l’arrel dels arbres,
des de l’úter d’aquelles primaveres
de torreta improvisada, on els verds
desmesurats ocultaven les flors. 
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A pesar de l’absència

et sé, habitant indolora
en l’ocre dels meus paisatges,
nimfa lleugera que endreces
de rengle cuques de llum,
als replecs de nits obscures
on la desesperança planta
paranys invisibles, i
la por té ossaris plens.
et sé, nua i sense rostre,
neta de peus i de mans,
elàstica i uniforme
com la pell sense costures
del cel antic dels suburbis.
et sé, a pesar de l’absència,
alfabet que temptes l’ordre,
heura nocturna que enfiles
el mur del far dels prodigis.

si pots, fes que en el meu somni
hi hagi til·lers prop de casa. 
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Versos de sal

I després va callar, com els ocells 
quan senten passes massa a prop d’on canten.

J. MArGArit

et perdo en la deu salina
d’un mar que no té retorn.
T’allunyes de nit, ingràvida
i dòcil, com els falcons
i els gavians a qui van 
saquejar els nius al capvespre.
en nom propi comparec 
davant la buidor, i declaro
inconcebible l’absència.
aquell paradís on jeia,
sense edat, és un mosaic
descolorit que un déu trist
torna a sacsejar, inclement,
sobre barrancs insondables.

Guardaré en versos de sal
el teu somriure,
fins que la saó del temps
curi el silenci. 
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