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MONTSERRAT I LA FONT TROBADA

És diumenge al matí

a la placeta de la font trobada.

La Montserrat beu l’aigua

d’un nou dia de misèria.

Hi ha rastres de vòmits i sang

que llisquen pel pedrís.

Mentrestant, l’astre majestuós

cobreix d’enyor el cel fumós

d’un matí massa clar.

La Montserrat escup l’aigua

i alça un crit de rocs

contra els coloms més vells.

En altre temps cantava

relats impossibles;

no parlava mai.

Va perdre el silenci

quan trobà paraules dins records

i exclamà, tot d’una,

les notes submises d’un crisantems.

Abans era jove i esplèndida:

tan precisa com una estàtua de marbre blanc

quan assajava un bosc d’enigmes.

Ha entrat per l’ull de la paranoia

i ara emplena llunes d’altri.

La seva mirada és lliure

pels tombs del desfici

de càlculs extrems i pobresa.

En altre temps cantava

relats impossibles;

després de tot, l’estimava.

RICARD MIRABETE

(del llibre inèdit “Raval de Montserrat”)
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ASHKENAZI  AL  MENJADOR

A sobre la taula hi ha una rosa groga.

Al carrer espeteguen motors estridents.

Un músic famós de nom esotèric

em toca el piano com si ara jo fos

un d’aquells magnats que atuïa orquestres

darrera la gresca de vasos i plats.

Passen camions que ofeguen la música

i dones que diuen: “¿Hi ha cols al mercat?”

Beethoven,altiu.no es mira la rosa.

El menjar es refreda i el dia se’n va

SORRA  ALS ULLS

Moltes vegades lluny i mai absent

m’acompanyes pertot com un aire que talla.

Vell record d’un sol nom

Clar ressó d’una veu

Com el vent, com el mar,

com la sorra als ulls buits

d’una carn no abastada

FORMES

Mira’m als ulls i travessa la nit

del més tard i el més d’hora.

Et toquen els meus ulls com les mans de l’amor

que avancen suaument pels camins de les formes.

La joia extrema del teu cos

s’ha endut corrent avall totes les ombres

NÚRIA  ALBÓ
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1936

Som l´any 1936. El 29 de novembre. Pau Casals interpreta l’adagio non troppo del concert per a cello i

orquestra núm. 9 de Luigi Boccherini. Ja fa uns mesos que les bombes cauen, com aus de tenebra, per

les terres hispàniques. Ara la mort és una paraula que tots volen plena de sentit. Com si el seu nom fóra

una petita lúxuria, i no una renúncia, flassada infecta que tot ho ofega i cobreix. Ocults entre els arbres

els ocells no entenen aquest llarg hivern interminable. Pau Casals indaga en la tristesa, però de les

fondàries extrau el diamant de l’alegria. Però què pot fer-hi la bellesa, què l’obsessió per la recerca de la

nota justa, de la paraula exacta, del traç que il·lumine? De vegades el dolor i el buit són la única

evidència. Els udols de la sang, les miasmes de l’ombra, les pupil·les de la por, no poden explicar-se.

Mentrestant, els xiquets juguen a fer bombolles amb l’aigua bruta.

Ramon Guillem


