
Mi corazón es como un dios sin lengua, 
Mudo se está a la espera del milagro.

AlfonsinA storni

 

Diré el que em fuig.
No diré res de mi.

GAbriel ferrAter

Escriure, certament, és renunciar a agafar-se per la mà o 
a anomenar-se amb noms propis, i al mateix temps no és 
renunciar, és anunciar, acollint sense reconèixer-lo, l’absent 
[...] que respon no solament al buit del subjecte, sinó també 
al subjecte com a buit, a la seva desaparició en la imminència 
d’una mort que ja ha tingut lloc fora de tots els llocs.

MAurice blAnchot

Sentia estret el seu interior 
El seu propi cos 
Va sortir d’ell

S’ocultava de si mateix 
S’amagava en la seva ombra.

VAsko PoPA



En aquest immens on la sang rebrota:
tu, que m’hi vius, pugues-ho, accidenta’m de llum.
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Passat el temps totes les batalles
són les batalles de les mosques.

hilAri de cArA

El temps esbatanat a la gola:
oprimeix el coll i res no es prou.

Res no ens priva de l’allau
i no hi ha lloc que cremi l’abstinència,
ni truc per a l’encalç,
ni treva.

Pots provar el part
del vocable que s’estria
i l’abraça.
Pots intuir el colp
quan anquilosa el genoll
i s’adhereix a la sang
com una túnica
o una remor.

Sense avisar
ha quedat fixat 
a la geniva:
injecta la seva prostració.
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Arriba l’acabament.
Faig de niu per als seus tentacles.

Aquest passar(me)
ja no serà meu:
és escorrim en el mirall,
traeix la singladura,
es fa pessic de pols
en el càstig.

El passat s’estén, 
escup i té el nom del fill.

Ha traït la cendra.



15

2

L’obstinació de la memòria
mossega l’ham,
la fenedura de la llum.

Resistim com les coses fràgils:
amb la por de rompre
que les fa mutilar-se,

deixar d’intentar.
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