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Taula

 7 I 
 9 és la voluntat la que esglaia...
11 he bastit un amagatall...
13 no hi ha senyals...
15 el meu temps és una treva...
17 no sé què fer-ne...
19 la casa s’ha inundat...
21 la primavera és lenta...
23 mecànicament dibuixe murs...
25 estranyes les passes...
27 un punt i a part...
29 hi ha gestos que no calen...
31 floreix el romer...
33 he fet cafè amarg per al record...
35 les paraules colpegen...
37 els dubtes permanents...
39 recórrec el teu cos...
41 que no es filtre...
43 els gestos importen...
45 et mous...
47 plou...
49 ofeguen...
51 les campanes de bronze...
53 baixava...
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55 II
57 hi havia Pangea...
59 diuen que els records...
61 les partícules de glaç...
63 el balanceig sostingut...
65 no hi ha missives ni temps per al record...
67 posseïm el temor de perdre...
69 a contrallum...
71 torne de memòria...
73 tinc un balcó...
75 no fer-te cap retret...

77 III
79 hi ha dies que són...
81 si hi ha matins que es gronxen...
83 maig inunda de condemnes...
85 fa olor d’estiu...
87 l’olor m’arriba...
89 ja no floreixen les xicrandes...
91 aroma de canyella...
93 pengen dels fils d’estendre...
95 em tempta la tardor...
97 em commouen...



9

és la voluntat la que esglaia

la por d’obrir la porta
als somnis arraconats

o la por de tancar-la
per sempre més
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he bastit un amagatall
per a l’espai que no ens habita
per al temps que se’ns escapa

he inventat un llac-mirall
per als mots i per a les mans
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no hi ha senyals
ni tendresa            ni ànsia
solament l’absència
un buit estrany

un no-res
que tot ho omple
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el meu temps és una treva
cosida a les onades

la raó regolfa
contra la humitat perduda
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