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VI 
 
Espais dels impossibles,  

A l'hora fosca de la recerca del cos, espais sotmesos al moviment de la vellesa; 

I sóc vell a cada mot que prefereixes sobre el gest. 

Vaig cercant el punt invisible de l'acord, quan les forces de la natura es neguen i deixen pas al cor. 

Tot esdevé imprescindible: un batec sobre els arbres, la pedra blanca al fons dels rius o la ratlla sobre 

l'atzur. 

Camino per dreceres sense saber on anar. 

Només importa el que encara no ha nascut. 

Se sent una flaire de sòl mullat, de terra pastada amb les mans, com un perfum d'escorça.  

I tallo la pell de l'arbre ingent, un tronc altíssim i gros, a prop de la celístia. 

No és sang, un líquid espès que regalima entre les clofolles rugoses, 

Una secreció compacta, plena de passats i d'existència, més que pura blancúria,  

Un desig desmesurat d'eternitat. 

Mireu-me, no tinc nom i m'he fet terra. 

Sentiu els meus pensaments tornar-se argila. 

M'ossifico en les passions de la saba, camí d'un intens repòs per mil viatges,  

Com el riu, com una infinitat de rius, i llurs afluents; canvis de ritme, 

Canvis de geografies establertes pels segles de comú acord amb les pedres:  

Esllavissaments que parlen de tu i del silenci del teu cos, 

Paraula sobre els blancs. 

D'aquesta densitat de somnis incandescents vull recordar-ne la frescor i esdevenir també frescor. 

Amb l'ajut de tots els membres, amb la pell, conèixer l'arbre i la planta, la terra i el cuc. 
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El meu odi recull de l'espessorall —aturat sobre l'espiga— l'esperó d'un desig intermitent, i consistent, 

i amarg. 

He oblidat el tall —amagat sota l'espessetat— de la fiblada. 

He d'allunyar-me. Conec, ara, el perill de la solitud al bosc. 

 

VII 
 
Estètica vertical del ciment —oh els passos agosarats de les ombres anònimes! 

No et demanaré el teu nom, dona de mil cossos,  

Perquè només importa la suor de la nit, després de l'ejaculació ritmada.  

Horaris de fàbrica, i repetició.  

Tornar a sentir el buit d'una existència malaurada; i els passos, encara, contra les voreres i contra els 

udols de l'amargor. 

Algú ha posat les mans sobre la pell. 

Podem sentir més d'un perfum i no és olor de vida. 

Conec el cercle de les cambres de lloguer; conec tots els encontorns de la passió fingida; 

I tanmateix no puc assolir el centre del meu desassossec. 

Bec a la deu del sexe usat, amb la frisança d'una descomposició futura. 

Un sentiment de desfeta em puny i m'atura a prop dels sorolls de la ciutat. 

Voldria dormir, oblidar la carícia i somiar en batalles exòtiques. 

¿En el combat de plaer, qui perd més que l'altre? 

Voldria repetir-me, i ser glacis d'esvoranc, sentir relliscar a sobre meu els passos esquívols. 

No seria defugir el temps, sinó organitzar, en una creació perpètua, el sistema temporal dels astres,  

De la dona, que ha desaprès el cicle secular de les hores amb els seus llavis acalorats, tebis; amb la seva 

llengua de mar, que recerca sense saber-ho l'espurneig de la marea. 
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Al començament hi havia la mar, i moria de l'embat evitern contra les platges sorrenques dels litorals 

abandonats. 

No existia ningú, puix la vida neix de la marea, temps sobre temps, a cops de voluntat i de repetició. 

Calgueren segles d'hàlits entorn de les pedres fins a formar les roques; 

I calgueren segles d'erosió fins afaiçonar el cos de la dona, 

Després abandonada als moviments lascius de l'onada. 

Perquè ella era mar i roca, vent i sorra, i acompanyava els impulsos de la lluna. 

I més enllà dels dies i de les nits, en un temps crepuscular, hi havia el desig, 

Un mar de pluja que tornava als núvols i s'omplia del goig d'un cel atrapat per les mans innocents de 

les primeres donzelles que poblaren les primeres ciutats verticals. 

Passa un cotxe, i un altre; creua un vianant, de pressa, i s'atura una Amazona al semàfor: sang a 

l'espera del despertar als altres. 

Mentre hom viu i respira,  i en alguna casa —caixa dels oblits— mor algú que desconec, 

I en una altra un home esbufega, i una dona tanca els ulls i s'inventa paraules, 

—acte definitiu, futura monotonia, suïcidi verbal—; 

Mentre hom viu, en aquell instant únic del bes, allà on s'inicia el moviment del cos, 

L'Alfa de la marea, 

Els primers signes d'esperança creen el Temps. 

Quan la ciutat esdevé arbre, i els carrers són l'escorça d'un somni epidèrmic, 

Quan tots els sucs només són un i concentren llur flaire sobre el punt àlgid de la solitud, 

Fins a escalfar el patiment, jo dic els mots de sempre i m'arriba una neu calenta que desfà tots els 

hiverns. 

Només aleshores demano el nom de la dona, també arbre obert per la tempesta. 

I, sobre els seus llavis, quan els obre per pronunciar la fi de la nit, floreix la taca indeleble de la 

captivitat. 
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VIII 

 
Llavors, d'entre els matolls d'un somni silvestre, encara no fixats els colors de la terra, 

Sorgires tu, sense nom, i més enllà dels primers mots. 

Tu, una visió, un fantasma, encara envoltada d'una boira permanent que crea la il·lusió de la recerca, 

Car des del primer moment, des dels primers gests, 

T'imposares talment un punt en la fugida, mai immòbil, ni tan sols en la imatge. 

 

IX 
 
Blanca, sota volves creades de la puresa, camines amb una neu constant; 

Encara en devenir, en simple formació. 

La ciutat es desperta, nua, i respira les alenades d'un temps segur. 

Arriba el verd, i tu esdevens capoll, com una gla a punt d'esclafir. 

T'enlluerna la llum clara de les nits silencioses quan tot és un son profund, a l'espera del naixement. 

Viatges pels pobles, i la terra s'ofereix a les teves mans. 

Algú planta un pi, una alzina o un taronger i s'asseu a l'ombra del seu esforç. 

És un esforç fet previsió dels somnis per realitzar, un treball viscut des del cos, un oblit de les hores, 

puix la pell ha recuperat la sal. 

Demanes aigua a cada casa on t'atures a reposar i un llit que miri cap al sud. 

No necessites més que una cambra buida, encalada si pot ser, una cambra fresca, 

Només un lloc on passar l'època de les cremades. 

Mentre a les platges s'exhibeixen natges lletoses en les primeres hores d'unes vacances llargament 

esperades, 

Tu cerques el dormir, la descoberta d'un silenci de camp. 

Puja la flaire dels tarongers regats i recordes el tacte de la tarongina. 

És un record, un aliment en l'exili. El temps ha tornat a transcórrer. 
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I et sents feliç. I veus passar els anys i evoques camins errats, però saps que tot ha esdevingut, perquè 

ara miris enllà. 

Beus, a poc a poc, aquesta vellesa que s'imposa i et crema,  

Que t'escalfa la ment i no es mou del teu costat. 

Lentament, la mort es manifesta en els primers oblits. 

Aprens el nou ritme del cos, perquè la teva veu —itinerari—, s'alci per sobre de les hores. 

Ara pots posar nom als objectes desconeguts. Sóc jo, em recordes? 

Camino devers l'impossible encontre del meu passat, on potser apareguis tu, els ulls brillants, a la 

cruïlla de l'eternitat. 

Els moviments del cor, un batec inconscient del devenir, l'impuls, el crit, el plor, els gemecs, la 

presència de la dona:  tot és un sol gest.  

Ara ja tot redescobreix l'ordre de les passions, la paraula sexual dels primers actes. 
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