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tornar a escriure poesia

Dejar la poesía

Por la sed que produce / cuando finge ser agua.

Luis Muñoz

per ancorar totes les lluites a l’illa de la bellesa,
per convocar la utopia a l’altre costat dels divendres,
per fer un brindis al sol i aguantar-nos les mirades,
per traçar dreceres d’aigua entre la Boca i els teus llavis,

per desobeir l’octubre sense dir-te que t’estimo
per desxifrar la cal·ligrafia d’un somni a destemps,
per dormir sense sostre al xamfrà d’una abraçada 
per assaltar la lluna sota un cel de roba estesa,

per la república de les tardes fràgils
per la pluja més dolça i la bondat dels avis,
per la pau com a trinxera i mapes sense gramàtica
per la memòria immortal dels vidres de Manhattan,

per habitar la geografia d’un haiku de Benedetti
per militar en l’esperança dels herois de barri,
per crear l’alfabet dels records del futur  
per passar a net els apunts del teu riure.
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Perquè llegeixis amb els meus ulls 
el que jo escric amb el teu pols;
perquè l’Estrella Polar i la Creu del Sud tremolin de costat 

en la nit del teu somni, en l’alba d’aquest poema. 



Mapes de memòria
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tardes escrites amb pols d’estrelles. Fred i lluna. 
Encenalls de vida on se citen llavis i mirades,
il·lusions que tremolen a les escates de l’aire. 

Has vingut amb la remor d’un setembre a la bufanda,
amb fragments de Mart als ulls, sota l’alzina de casa.
Hem recordat carícies i crits, l’empedrat
de la plaça i la tardor dels fanals en flor. 

Octubre esfullarà els marges del desig, 
i ens llegarà l’ombra de renúncies i abraçades. 
Enfilarem records i teixirem anelles de memòria,
a trenc d’albada, entre els teus dits i l’horitzó. 

Escriuré versos prohibits en avions de paper
i te’ls enviaré cada nit des de l’arbre dels somnis,
amb espurnes de capvespre i olor de terra molla. 

pols d’estrelles
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versos al barri 

Siempre hay una razón escondida en cada gesto.

Joan Manuel Serrat

aigua d’un desert amb estels a les butxaques,
foc a la platja en plena simfonia de clavells trencats.
Fum de lluna nova. Pluja fina de confeti esmicolat.

T’escric amb la tendresa d’un vers robat al barri,
i amb la duresa del cavall que ha penetrat 
al laberint de pols i calç de venes esbotzades.

  T’explico una revolta 
  cosida a trets d’amor i de follia, 
  que travessa amb força de llamp
  cantonades que sagnen rumbes i passions. 

  I et convoco al riu Besòs, 
  on els diamants tallen el sol en mil bocins
  i l’escampen lentament a peu de cada bloc,
  per l’escuma ferida de totes les cerveses. 

Esclat de gessamins, vasos buits amb
brots de menta i tovallons de mar:
ombres de la nit, que fuig cap a l’aurora.
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