Mots
Xavier Casassas

L L E I D A, 2 0 1 5

© Xavier Casassas Canals, 2015
© d’aquesta edició: Pagès Editors, S L, 2015
carrer Sant Salvador, 8 - 25005 Lleida
editorial@pageseditors.cat
www.pageseditors.cat
Primera edició: juny de 2015
ISBN: 978-84-9975-629-5
DL L 667-2015
Disseny: Ton Gorgues / Xavier García
Impressió: Arts Gràfiques Bobalà, S L
www.bobala.cat

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només es pot fer amb l’autorització dels seus titulars, llevat de
l’excepció prevista per la llei. Adreceu-vos a CEDRO (Centro Español de Derechos
Reprográficos, <www.cedro.org>) si necessiteu fotocopiar, escanejar o fer còpies
digitals de fragments d’aquesta obra.

1

Cau escrita la paraula
en un parany encisador
i tot i ferida i seca,
pot revifar-se i omplir-ho tot.
Espera, arraulida,
l’aigua tendra
dels ulls d’un lector
que l’alci fora de la pàgina,
de la presó blanca sense barrots,
en tregui fruits
i n’espargeixi la llavor.
Cau escrita la paraula,
ni aquell ni jo,
no sabem d’on.
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Paraules que a queixalades
volen fer seva la realitat
obren la boca a la fosca
naveguen com ratpenats
i enmig del silenci
no comprenen
que s’ha fos la claredat.
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3

Una a una les lletres
volen nues pel cel nou
i Adam corre sota els núvols,
preocupat per la vergonya aliena,
caçant-les.
Quan en té un farcell
les cus amb el fil del contingut
i amb elles va cobrint,
una a una,
totes les coses.
Un cop acabada la tasca
—al cel no hi queda ni una coma—
Adam crida de joia
ara tot li pertany.
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4

Un bon dia
el desvagat escultor de la tribu
va albirar la possibilitat de perpetuar,
petrificades, les paraules.
Es passà dies i nits de solitud i lluna
rumiant el procés de transmutació alquímica
que dels sons en faria imatges en la pedra.
Un matí de claredat colpidora,
embolcallats el cor i les mans
amb la tremolor d’un temor reverencial,
colpejà la superfície erma de la pedra més negra.
Tot just acabada la feina,
un esclat d’espurnes
—el crit de l’esperit atrapat en la matèria—
el ferí,
imprimint sobre els seus ulls el segell de la ceguesa.
Embriagat per la certesa
de la necessitat urgent de continuar la seva tasca,
meravellat per la transcendència inesperada
dels seus propis actes,
decidí esmerçar totes les seves forces
—abans no el vingués a buscar la mort—
en gravar sobre algunes pedres
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tota l’eficàcia dels sons
que els homes que l’envoltaven
pronunciaven quan volien expressar l’amor.
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D’una paraula esquifida
aquell poble confós
en féu un ídol, una senyera.
Caminant pretesament ennoblits
sota la seva ombra,
endinsaren els seus cors
per una avinguda
d’alegria impròpia.
Els fanals de la voravia
no eren de llum,
sinó de tenebra.
En la seva ceguesa
cavalcaren sobre els cossos
—trepitjant-los i martiritzant-los—
i les ànimes d’altres pobles.
Un bon dia la seva marxa,
triomfant i irreflexiva,
es veié aturada
per una paret immensa,
un mur llis i punyent
de superfície emmirallada.
Els més, aclucant els ulls,
es llençaren de cap
contra l’espill avergonyidor.
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Volien travessar-lo,
oblidar-lo,
i seguir la seva via.
Els que aconseguiren
aguantar la mirada
observant el reflex de la seva imatge,
es desferen en plors i penediment.
Alguns corregueren enrere.
Volien recollir les seves petjades,
impedir que germinessin
i embrutessin el món.
Altres com l’estruç
amagaren el cap sota terra.
El capitost manà enfurismat
que pintessin aquell mur
amb el color més opac
de tots els que es troben al mercat.
La desfeta fou total.
Aquell poble es negà
en la pròpia misèria.
La paraula esquifida
sense dir res se n’anà
esperant sense ànsia
que algun altre poble
la volgués tornar a comprar.

18

6

Al carreró estret
obrí al món la seva primera paraula.
Les parets mig enrunades
en guardaren el ressò.
Ell cresqué i amb ell els discursos.
El carreró es convertí en avinguda,
el ressò i les paraules
en esmolades eines de precisió.
Escalà cims sobre la voluntat
dels seus coetanis.
Els paisatges desfilaren al seu pas.
Quan fou ben a dalt,
quan estigué ben enlairat,
veié en una finestra del record
el carreró estret de la seva primera paraula,
aquella que sempre havia estat
el seu més gran horitzó.
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