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 31 Habit Rouge
 33 Sadollàvem
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 37 ¿On l’has deixat, amor, l’amor?
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105  Postfaci. Meritxell Cucurella-Jorba o la nit que tot  
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[obertura]

El temps, la mentida. Els dos (únics) (grans) temes de la literatura.
I la ironia, i les contradiccions. La ironia d’atrapar el temps dient mentida.

El temps, vivint i morint. El temps, vivint i morint d’amor.
(Jura’m que no tornaràs a escriure la paraula amor.) (T’ho juro, amor, t’ho juro.)

La veritat és sempre mentidera i la mentida no diu mai la veritat.
Escrivim el buit, l’absència, el sense.

Tot el que no és, que encara no és. O que ja no.

Textos que embasten el pas d’uns dies
i l’essencialitat d’un artifici, que qui sap si amaga fe.

Entre la lleugeresa i l’abisme, s’esbatanen, criden, creixen, riuen, ploren, celebren,
hi tornen, hi tornen sempre,

i riuen, i ploren, i celebren, i estripen el full que els allotja.
Relaten la desfeta no absoluta.

L’empatx, la nosa, el deler.
Són la volumetria del neguit.
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 [incís]

 Daniele Racconti spesso bugie?
 Vanina  Quando è necessario. E lei?
 Daniele  Quando è imprescindibile. 

 La prima notte di quiete (Valerio Zurlini, 1972)



11

[esquelet]

Esperit animal
Poemes d’amor 

Les cases, les coses, els dies 
Poemes d’excés

Ocells sense branca
Bèsties solitàries
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Devastació

And fade out again and fade out again.
Radiohead

La devastació és creure’t que ho saps tot,
i no. No pontifiquis apocalipsis col·lectius
ni certeses objectives. Només pots exalçar
una sola cosa, poema rere poema, i blasfemar
la misèria. Rabejar-t’hi, rebregar-t’hi, i mirar
de sortir-ne sense ferides. Dic el dir i dic 
sempre el mateix, el terraplè i el dubte. 
I sé què dic quan dic amor, perquè l’amor 
és meu.
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Amb paüra 

Per un moment tot m’ha fet por.
Pep Laguarda

Deixaré la ciutat que em distreu de l’amor.
Joan Salvat-Papasseit

And now I’m waiting for the moon to rise.
Belle and Sebastian

Deixaré
(de fet deixo) la ciutat
que ens ha dibuixat covards
en només abraçades d’abrics posats
quan ens somniàvem nus i claudicants.

Deixaré
(de fet deixo) la ciutat | la nuesa | la nit
mentre caic mirant un pleniluni que no sé
si és cert. 
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Sense paüra

(Mentre caic dubtant de la mentida
de tot. Deixo la ciutat | la trinxera | el foc 
enemic. Busqueu-me per ballar | per dir el cant | la joia | l’ocell salvatge 
i prou. I no m’ensenyeu més les dents arran d’uns llavis pintats de perjuri. 
La meva —no puc dir la paraula, no la puc dir— és imbatible. Us saludo.)
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