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X 
 
Tornes a néixer a l'hora de l'equinocci de març, primera joventut de la carn, quan el cos s'estabilitza. 

Et despulles de les herbes mortes de la terra i t'obres a la nova claror del sol a l'equador. 

El teu sexe forma una línia màgica entre el dia i la nit, com la ferida del cosmos.  

I coneixes el sòl, brut i humit, petjat pels passos continus dels homes perduts. 

Bec a tall d'una edat de pedra. 

Entre la claror i la foscor brota una esperança mineral,  

Una llavor que concentra tots els plaers, un fruit aspre que dorm en l'abandó del món. 

M'apropo al temps, i la meva llengua penetra els teus llavis. 

És el desig universal de viure entre dos espais antagònics, 

Clavat a la celístia i, alhora, immers en l'escalfor de les passions diürnes. 

Encara no et conec, malgrat l'esforç de saber-me l'esclau del teu cos; 

Sóc altre, i visc del ritme dels teus batecs, del teu panteix, de la teva pell que s'esquinça i que escurça 

la negror. 

Tu, ara, esperança eclíptica, esdevens món a frec del solstici de juny. 

Arribem ensems a l'edat dels records i del repòs anhelant que la turgència dels sentiments confusos  

transformi la por en quelcom per esdevenir. 

Has gaudit de la meva recerca; quan vingui la mort fruiré de la teva saviesa. 

XI 
 
Cada cosa al seu lloc i tu al final de cada cos, i entre les paraules —cos fonètic de silencis abruptes— 

la presència eterna del teu cos gravat sobre el temps. 

Jeus sobre la sorra dels pobles d'esquena al mar, mentre la marea dibuixa un horitzó tranquil o una 

fantasia a la mesura del teu melic expectatiu. 
                                                 
2 Aquesta és l’última entrega de “L’alfa de la marea”. La primera entrega es va publicar al llibre “Paper de Vidre” 
(labreu edicions), i les successives entregues s’han anat publicant en els números 31, 32, i 33 de la revista. 
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Ets món en aquest moment de l'aixopluc, més que la probabilitat d'un acte. 

I acte, alhora. Comences la ruta del frenesí aturant-te al punt excels del somni, 

Car no vols finir aquells meravellosos possibles de les nits inversemblants. 

La meva mà endevina l'onada encara llunyana; cerca. 

Cerca la humitat de la petja, mol·lusc en terres de secà. 

He deixat la impremta de la veu en els dominis de la carícia i desfaig un passat de confusió sobre la 

teva pell. 

És l'escriptura d'una follia en curs, a cada pas diluïda, i en cada gest altra, enyoradissa de combats 

oblidats. 

Tu no vols veure l'escletxa formada en el ventre dels blaus, 

Una maternitat negada que t'afirma com una bèstia dels terrors uterins. 

Mirem els navilis solcant els temps remots de la nostra desfeta. 

Mirem-los com aquell qui esguarda la presència letal dels estels. 

Existeix un ordre superior al cos? Existeix una voluntat més enllà del gest i de la paraula? 

Som el projecte de la nostra còpula, éssers retallats per la mitologia. 

Nus sobre el fang d'una memòria injusta, propòsit confús d'un caminar incert, 

Ens oferim sense cap orgull als sacrificis quotidians de les nostres il·lusions. 

I tu et dónes a pams, perquè saps que vindrà la buidor i el silenci. 

Cada embat de l'onada justifica la separació. 

No hi ha cap androgin en espera i el finiment no és el llindar de la felicitat. 

Tanmateix, si ara ens separem és per conèixer el goig de la fusió, més endavant.  

Pam a pam, la mà afaiçona la pedra sense futur: és un immediat que creix com una remor oceànica. 

Les hores s'han escolat fins una eternitat marina. 

Encara no sóc altre, i no puc esdevenir un cos perdut lligat als vaixells que recorren espais 

innominats. 

Però tu, sota la pell, amagues el pas d'un caos indefinit. 
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Deixant les platges d'il·lusions perennes, m'aturo als sentits més propers. 

Conec en tu una geografia passional, de turgències i d'humitats. 

Són encontres de l'atzar; i així el projecte es consolida des de l'anonimat, 

Com la dona esdevé dona a partir de la negació dels pactes temporals. 

I jo m'adapto al cosmos entre les teves sines enarborades, dos instants consecutius de la meva 

educació sentimental. 

Oblidem-nos de vanes retòriques: només cal unir els cossos. 

Aquí anuncio —amb la calma dels mots— l'adveniment de Quetzalcòal: 

Una poesia-acte, un discurs violent i necessari, una esperança del dir, 

El primer pas des de mi mateix vers l'alliberament de les formes. 

A través el camí de la fruïció natural invento els meus déus, 

En tu, glòria i assumpció, combrego els sentiments més banals, els més a prop de la carn, sense la 

sang dels màrtirs, només amb el delit prolongat de la penetració. 

  

XII   
 
Torna l'equinocci, ara setembre plujós, i la nit imposa la seva cadència. 

Seré jo en aquest imperfecte estat de la natura que anuncia futurs apocalíptics. 

Jo i la teva mà alliberada, trencant passivitats filosòfiques. 

Recordaré la dolça mort en tots els llibres que vaig llegir per tu; 

Llibres que no parlaven del teu present, però on existies, 

On descobria les renúncies amargues que vàrem teixir al llarg d'una història aliena fins que ens vàrem 

trobar. 

Vull morir de goig en l'embat dels teus records contra la meva història, 

En una mort lenta escollida arran de mar i ser escuma pels anys que queden. 

Escoltaré les teves paraules mentre caiguin les desfetes, una per una, 

Com pomes podrides sota la ufana dels vents del desert. 
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La veu dels segles recitarà:  

Tota culpa és com una espasa de dos  talls: la seva ferida no té remei.   

Serà la veu antiga, abans del cos, la veu que existeix per sobre els mots. 

I des d'aleshores, des d'aquesta naixença, a partir d'aquest existir en la solitud 

—solitud fonda de la comunicació humana, com una impossible cruïlla—, 

No existirà la culpa, no serà paraula que meni vers els nous horitzons. 

La Història germinarà, a cada batec, de les esperances plurals i del gaudi sagrat —experiència de 

mirar el fons del temps— de la fugida. 

Car serem un poble en devenir, més que la cobertura d'una pell, més que un gest. 

Des de mi fins als altres, et coneixeré pel to de les teves sentències oníriques. 

No pretendràs fixar el sentit de la imaginació, i diràs: 

Torno a ser mare sense infant, un ventre d'il·lusió, 

I sóc dona de  pas, mon cos és ofert als vagabunds de la mar. 

Viatjo per la sorra i bec aigua salada. A la matinada 

Em rento amb l'aigua dolça dels rius de la ciutat. 

Espero a les cantonades dels barris més pobres, 

I no demano diners als captaires. Només uns mots 

A cau d'orella. Vull que em prometin tota una vida 

Dedicada a la recerca d'un absolut inexistent. 

Després, quan ve la nit, torno a la platja buida 

I em despullo davant el solitari amant de la lluna. 

Sóc onada i rebo el salic de la desesperació. 

M'apropo a la sorra, la mullo i me'n torno cap al mar. 

No conec el cansament dels dies. Sóc dona a cada hora. 

I sento la teva mà present sobre la meva pell, una alenada de febre, una invitació a l'oblit.  

No existeix el temps, ni tampoc el món. 
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Sóc únic i del meu egoisme neix la saba que alimenta la cresta de l'onada. 

 

XIII 

Encara no he vist la neu si bé l'he sentida en mi i sé que te n'has nodrit, 

Com d'una menja, sense tocar la seva tebior amb els llavis. 

Millor que el tacte, el gust de l'ésser; i no l'endolciment intel·lectual de l'altre a través les paràboles de 

la no-existència. 

Però no tinc pressa: espero el teu ritme i m'hi acomodo. 

És inevitable: entre tu i jo ha d'haver-hi la marea, 

Perquè les paraules esdevinguin ones, perquè siguis tu, i jo, i la marea. 

Com onades a dintre, el mar tensa la seva fúria mentre l'ona va i ve a la recerca d'un repòs, després 

dels anys pretèrits. 

No és possible percebre la fatiga, tot torna a començar. 

Però ja no apareix la imatge de la creu aixecada enmig dels homes. 

No és el sofriment del caos; és l'efusió d'una saba nova que regalima entre els llavis sàpids de la mar.  

Oh Mare! Mare dels primers temps i dels gests innocents! 

És la nativitat del cos en un èmfasi humà, l'alfa dels projectes marítims, 

Una temprança de la pell; i l'expiació dels segles bastits a partir de la por. 

L'onada va i ve, encara. I sempre, sense repòs. Acaba la matinada, i l'hivern deixa pas a les primeres 

flors.  

Res no és etern, tot succeeix, a despit de les paraules que volien fixar els moviments. 

La repetició ha creat la marea.  

a partir d'aquest jaç humit comença el cos de la paraula 
 
 
tornar_a_índex 


