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Barcelona. De ben petit ja seia davant l’Olivetti de la iaia Hermínia. Acabo els 
estudis de Filologia Catalana a la UAB, on treballo a la base de dades Traces, sóc 
becari del grup de recerca del GELCC i estudio l’obra del poeta terrassenc Eudald 
Puig. També sóc coordinador de la secció de Cultura d’El Pou Digital de Manresa 
i redactor i corrector de la revista Inconformistes. Fins ara, he escrit el recull de 
contes El bull que et falta (finalista del Joaquim Ruyra de l’any passat), els llibres 
de poemes La pell que mudes i Escola de cecs i una novel·la de títol dubtós. Tot 
plegat, encara inèdit. 

 1|2

Amb els anys, les distàncies,
les cases, les situacions ens duen sorpreses.
Les primeres s’escurcen; a les cases,
les cambres s’empetiteixen i es fan de vidre.
El portal, lluny de l’envelat,
ja no és un àmbit
de possibilitats immenses, sinó el calaix
on hi ha guardades cadascuna de les rels
d’aquella aroma: regalèssia
d’ella dins un vestit com l’estiu. Un
mar de dubtes silenciosos acompassats
a la punta mòbil de la teva sabata
de nen consentit. Prop del laberint
ignot d’escales i portes, de tresors alts
com el cel de nit, sense núvols, com la sang
prou clara de la vida estrenada de nou.
  Com que cal revestir, revestirem
tots els plaers, les inquietuds,
ens aïllarem en el gran marbre
per entendre altra vegada el paisatge
que no reconeixem del tot.
Tornarem a picar a les portes
amb els ossos deslliurats de basarda,
vencerem la rutina,
la lentitud, la falta
de passió, les ganes partides.
Ens partirem els versos per escriure’ns junts
com al principi, com quan érem cecs
i només miràvem les mans de l’altre.
No deixem que aquell record cristal·litzi
en un solatge espès
fins a dur-nos cap a la brega,
cap al rebuig, al desig mort.
Fem, doncs, com ara: articulem darrere el vidre
un cop de sol a aquest rellotge d’ombra,
abraçem-nos a l’homenatge
que hem declarat al fred que arriba.
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La barraca de canyes i llumins,
                                                    dic,
gastades com guspires de dissabte.
La fusta, les barres i els prestatges,
                                                    dic,
i toco novament l’aspror dels dies.
 
És ara que puc derrocar el moment.
Només ara, que s’han fos llenguatge i lloc.

Abrigats de ple, recollim-nos
dels indrets inhòspits i de les estacions,
del pas del temps i de les brases
que ens cremen les lletres: Érem. Som. Massa a prop.
Els camps i els arbres encara no han defallit.
I podem ressuscitar els batecs d’altre temps.
Revivim-nos, revivim-nos vora les brases,
revivim la flama, la lletra, la ceguesa,
tornem-nos a posseir. No la sents,
vora la mar, aquesta olor de ràbia?

I
 
És sempre aquest devessall de paraules.
De paraules estretes.
De paraules plumboses.
De paraules malaltes.
I l’odi amb què descric la lentitud del sol,
quan cau el vespre, vora l’aigua.
L’arbre cull fe, batega la planura;
la pau del llac, que enyoro quan hi sóc davant.
Repòs etern que l’esbarzer esmena.
Vides ressonant.
 
Als palmells de les mans
encara hi tinc el deix de l’herba.
Sospeso el pes de la culpa.
Tiro la primera pedra.


