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jo no t’entenia. 
 
sóc el que hi ha rere els meus ulls, 
tant a prop de les ninetes que a vegades 
penso que sóc els mateixos ulls. 
Potser per això tu deies  
que preferies morir a perdre la vista 
i jo no t’entenia. 
 
Sovint la nit es fa llarga i els despertar confús; 
sovint manquen motius per llevar-se, 
assumir la vida passada i futura i  
com sempre témer la mort, 
reculant en un present 
massa incomprensible i conegut. 
Sovint bevies d’amagat 
i jo no t’entenia. 
 
A les meves mans els dies 
es fonen com si res, 
les hores es tornen grises i absents, 
volen com ocells 
que res de mi esperessin. 
Ja no baixo a la mina de carbó, 
tot cercant les pedres precioses. 
Reposo tranquil, els dits negres, 
i el suau batec del cor 
sobre l’esquitx funest dels minuts. 
Sense cap finalitat 
encendraves els teus dies 
i jo no t’entenia. 
 
A la foscor del temps venider 
entrego els meus fills i a mi mateix, 
al xiuxiueig dels monstres coneguts, 
i a la negra tremolor de les figures llunyanes. 
Perduda la meva batalla  
arribarà el temps d’allunyar-se a la nit. 
L’esguard ombrívol i els ulls derrotats, 
et vaig sorprendre la mirada, 
i jo no t’entenia. 
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 arribà finalment la tardor 
 
 

Vamos pero dando la vuelta. 
Espera, no me cojas aún 

que está mi madre en el balcón 
 

         “Llanto de Pasión”d’en 
Manolo García i en Quimi Portet 

 
 
 
sovint recordo aquells bancs de la plaça Tetuán, 
on bevíem xampany de vint duros  
en got de plàstic, 
els peus al seient i asseguts al respaldo. 
Reies i se t’omplien els ulls de lluernes, 
a la frescor del capvespre, 
la sal de la teva pell i les bombolles dolces; 
s’endevinava l’arribada de la tardor 
a les tardes de l’hora blava, 
a les fulles seques que indiferents no veiem, 
a l’inici del fred, que encara no ens glaçava. 
 
Arribà finalment la tardor, 
i l’hivern va congelar-te en una foto anònima, 
inusitada, blanca i desgraciada. 
Tornares amb el fred al bancs despullats, 
esquelets del que foren fa ja massa temps. 
com un fantasma del passat, 
nua i pàl·lida amb la propera hora blava. 
 
I finalment va arribar la tardor, 
i finalment se t’endugué el fred 
i finalment vaig oblidar la teva veu, 
les teves mans d’ungles llargues, 
els teus llavis tendres i vermells, 
i els teus ulls i les teves llàgrimes. 
 
Amb la picantor del xampany barato a les llengües, 
amb la vida per davant, fa més de vint anys, 
varen quedar glaçats, aquells desconeguts, 
els peus al seient i asseguts al respaldo.  
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parc d’atraccions de Montjuïc 
 
el cent-vint-i-set blau i les dents postisses, 
érem estranys a la nostra terra, 
aquells dies d’estiu; 
a la muntanya dels cactus, 
sota el castell de Franco i el cementiri, 
vèiem les atraccions i les reixes negres. 
 
Els cotxes de la casa de la por,  
els coets que pugen i giren, 
sota les llums i les sirenes 
helicòpters d’animals  
sobrevolen tombes d’afusellats. 
Érem envaïts i vençuts, 
estrangers a un país cruel 
província d’ignorants xarnegos 
a l’Espanya de postguerra. 
 
Dels gemecs sota la terra 
naixeren porres de vellut; 
genets amb gorres de plat galopen, 
amb els seus sabres esmolats. 
 
Ells ens deixaran viure aquí, 
si fora cas que ens portem be 
estimem Jesús i parlem como Dios manda. 
 
Supervivents de No-do brutal, 
demanàvem a la caseta: 
“déme seis tiquets por favor” 
per pujar altra vegada 
al carrilet de la por. 
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la taula de Nadal 
 
 
de la taula de Nadal anaven marxant, 
any rere any, un rere l’altre. 
Les veus amigues anaven callant, 
es van esgotant els riures i s’allarguen els silencis. 
 
Hi ha petits jugant a l’alfombra, 
però no entre les vostres llustroses sabates. 
Hi ha mirades que eviten trobar-se 
quan el vostre nom s’omet a la taula; 
suades paraules de festa amaguen 
llargues nits i matinades. 
 
Petons i abraçades es perderen per sempre, 
un any rere un altre, tots van faltant; 
sobren els llocs a la taula del cava. 
La mort esmola les dents amb la carn vella. 
 
Mudats i enjoiats celebràveu el darrer Nadal sense saber-ho, 
        potser. 
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tros de carn 
 
fora certament bogeria 
pensar en tot el que vaig fer, 
callar, dir, assumir, admetre i consentir, 
només pel plaer d’un instant. 
 
Mare natura que m’obligues 
a posar-me de quatre grapes  
davant de cada cony que passa; 
lligat al món pels collons, 
giro amb la Terra nit rere nit. 
 
Potser seria bo ser nen altra vegada  
a l’eternitat de la infantesa, 
ignorant de les teves cuixes 
i de l’obvietat dels meus actes. 
 
Però ja torno de nou 
com un gos apallissat, 
les orelles caigudes i la cua entre cames, 
pidolant una carícia a la porta del teu cony. 
 
Voldria emborratxar-me de la ferum del teu sexe, 
dominar els teus mugrons rebels, 
lluitar i gaudir del combat; 
com samurai esplaiant-se en un duel llarg 
fins l’inevitable instant final. 
 
Qui pogués tancar els ulls  
i deixar enrere la mort 
tot travessant el teu cony; 
 
a la vora del precipici 
pararem el cotxe i tancarem les llums.
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a la sorra humida 
 
petjades de nen a la sorra, 
peus humits de dits encisadors. 
A la vora del mar la galleda 
i les ones que l’arrosseguen 
afora i endins una i altra vegada 
tot fent veure  
que no se’t volen quedar. 
 
al teu cap dolç de pensament incert, 
als teus ulls sincers, 
al teu dormir profund i ple, 
als teus llavis molsuts i 
a les teves paraules de lletres lligades, 
 
et protegiré amb el meu cos 
dels espants que no has de saber; 
a la vorera de la nit et portaré  
clavat al meu pit i de petons sembrat. 
 
En veure’t retorna el nen antic, 
escapat d’un temps perdut, 
d’unes mans i unes veus oblidades, 
d’un tacte fugaç, d’una carícia trencada; 
corre també per la sorra amb la pala a la ma, 
els cabells foscos i l’esquena grisa. 
 
D’un dia llunyà, com aquest d’avui, 
d’un hivern que ha de venir  
i s’intueix a la fredor de les aigües, 
us protegiré a tots dos 
amb les meves mans i els meus ulls 
com a úniques armes. 
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l’home gegantí sobre el món de guinyol 
 
aquest matí, en anar a treballar, 
veig un home gegantí tot mirant-me 
per sobre de les muntanyes, 
amb les mans recolzades a les carenes. 
 
No sé si em vigila 
o m’encoratja a seguir-lo, 
a cercar la fina línea 
que separa la religió de la mentida. 
 
Davant meu s’obre la ciutat, 
colònia coral·lífera, esquelet sobre esquelet, 
cúpules aixecades amb els ossos dels nostres avantpassats. 
  
se’n va la boira, 
i el dia us empara,  
com més lluent millor, 
autoproclamats jutges de la raó de ser,  
condemneu allò que creieu inútil; 
ridícula particularitat, 
res te raó de ser, 
ser és en si mateix una raó. 
 
Assistiré al vostre teatre mentider  
perquè no tinc altra opció, 
però no m’amagareu pas que 
la carn és carn, l’os és os  
i la sang corre vermella  
per les venes d’homes i dones 
bategant per no morir. 
 
atordit de tantes mentides, 
tornaré a casa,  per comprovar de nou 
com s’escapcen les cartes del destí a cada jugada; 
 
esperaré la nit per intentar fugir 
a les muntanyes, 
tot cercant l’home gegantí 
profundament desconcertat. 
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Avui  
 

Un cop l’estel fugaç entra a l’atmosfera, la trajectòria que 
paulatinament l’anirà desintegrant queda establerta 

 
 
Avui s’encenen es fanals en clarejar el sol, 
avui s’amaguen les ombres rera la llum de la tele,  
avui m’escarrasso a la feina tant com puc 
i friso per arribar a casa, 
on les tasques m’acaben de llevar la força. 
 
Avui planejo futurs immediats, 
amb xifres i lletres, en paper quadriculat; 
Dies futurs, setmanes i mesos, 
mai anys. 
 
Avui no hi ha mes camins que el camí traçat, 
cal no mes calçar-se i predir les passes, 
per no cansar-se massa. 
 
Avui el temps s’embolica al meu melic, 
hora rera hora,  
tot plegat, només, 
per tapar el forat de la buidor. 
 


