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manual d’ús

per dins, ets mapes de paper
on cremen les carreteres,
couen els camins antics
que ja no hi són.

cal admetre el buit
per prendre consciència
de la tasca d’omplir-lo.
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celsius

aquest viure-caos,
o dies d’infern que abracen nits polars.

a quina temperatura mor 
aquesta por que s’ha instal·lat sota la pell?



17

accidents

inaugures un altre dia
que s’enlaira
i que s’estavella 
contra el vidre de la finestra.

que se’t trenquin tots els dies que vindran
en saber que van néixer d’una esquerda.
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collita

la vida que ens omple
se’ns obre per dins
—pell enllà—
i ens oferim al món
curulls, satisfets,
amb el somriure franc
de la fruita madura.
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