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Poética
“Vivo equí cerquina. Podéis venir,
tengo bebida”, propunxo Vinyoli
y nada contestemos. Apuremos
los vasos y tamién otres preguntes,
cualquier aloya pa siguir ellí.
Mientres la nueche diba esmigayando
cachinos del hibiernu nos cristales,
unes palabres cálides urdíen
el tapiz maraviosu del enigma,
l’últimu tragu enantes de marchar.
Una tarde que se llama Vinyoli,
la convidada que nunca atendiemos,
la so mano xelada al despidinos
que me tiende, reténgola un instante
y déxola marchar.
Agora vuelve.
Equí queda Vinyoli, una presencia,
nel cantu la memoria d’una vida,
la mía, dispuesta a siguir los pasos
de la suya pela páxina en blanco.
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Poètica
“Visc molt a prop. Podeu venir,
tinc beguda”, va proposar Vinyoli,
i no li vam dir res. Vam escurar
les copes i també moltes preguntes,
qualsevol cosa per no moure’ns.
Mentre la nit anava esmicolant
petits bocins d’hivern damunt dels vidres,
unes paraules càlides ordien
un estorat tapís per a l’enigma,
el darrer glop abans del comiat.
Una tarda que es diu Vinyoli,
aquella invitació que declinàrem,
la seva mà gelada, que m’allarga
en el comiat, la retinc un instant
i deixo que s’allunyi.
Ara retorna.
Aquí roman Vinyoli, una presència
arran de la memòria d’una vida,
la meva, disposada a seguir el rastre
de la seva pel full immaculat.
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Fernán-Coronas
Porque sabes lo poco que me presta
celebrar los años que pasaron
nun m’importa, nes tos mesmes palabres,
dicir qu’hai, nesti día de xinero,
cincuenta años qu’en ti voló la muerte.
Imaxino que’l tiempu arde nel llar.
Dacuando vuelve y trainos, como agora,
unos versos: pasín a pasu crucies
pela nuesa historia, pa contra casa,
pa ver cómo’l borrayu de la fala
entá arde en llapa dica los lluceros.
29 de xinero de 1989
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Fernán-Coronas
Perquè ja saps que a mi no m’escau gens
celebrar els anys que ja han passat
no em costa dir, amb els teus mots,
que avui, en aquest dia de gener,
fa cinquanta anys que et va trobar la mort.
Imagino que el temps crema a la llar.
Però, a voltes, torna i ens porta, com ara,
alguns versos: pas a pas, camí de casa
travesses per la nostra història,
per veure com la brasa de la parla
encara és flama ardent vers els estels.
29 de gener de 1989
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