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283. ¿No em podria imaginar que tinc dolors horribles i que, 
mentre duren, em torno una pedra? És més, ¿com ho sé, si 

tanco els ulls, que no m’he tornat una pedra?
   Investigacions filosòfiques, Wittgenstein

 amb María Escuín, Julia Echevarria i Matías Candeira
 

  ::: les pors, de sobte, et brillen
 (s’atura el vaivé de les cortines)
 —sents 
   com un calfred magenta
 muda el ritme concèntric de la memòria
    —ara és un llac— 
   en una pedra amarganta, quietíssima
 a la part esquerra del pit, 
   pedra quietíssima que fins i tot t’estreny la gola,
 i és com si la memòria   
   —feta clavícula—
     et sortís per la boca
  i t’esquerdés les dents incrèdules, adultes

 que mosseguen la pedra i la jutgen
   i no l’entenen

 llavors és com veure amb les dents,
 a través i en des de les dents
 
   i un voler

  imposar ritme a la pedra,
   hàlit concèntric, de nou,
  mesura humana, flexió,  
 però ja la pedra t’ha posseït de tal forma
  i tot tu ets tan pedra
 que sols et resta esperar
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   retornar, potser,
  a l’estat previ de cos,
   
     quan érets un bell trau

    i comptaves  

2
   amb en Jordi, l'Alèxia i l'Altaió, juny 2013
     

     escriure = merla = perdre

 = tUndrA

   se t'han glaçat els dits plens de pintura

  blava, com si, 

   has estat pintant tota la nit

 la cara del mal, i ara tens son,

    el mal se t'ha tornat barranc, 

 glera i memòria

  (l'ossamenta fumejava: ran de la caverna un rastre de tendrums
   esmicolats, molt tènue, semblava conduir a la llunyana
     masia del comte Lord Ruthven Alta...)
     
                 
 el pàrquing sagrat de Cadaqués, 
  oh no, la cala tètrica i feliç dels cotxes voladors
   on ens vàrem banyar per primera i última vegada,
  
  TIME IS THE SCHOOL IN WHICH WE LEARN
  TIME IS THE FIRE IN WHICH WE BURN

 però salva'm, 
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   les barques titil·laven com ballarines asmàtiques,

lenta justícia del sol que ho ordenava tot,

     multiplicant el poble per deu, per cent, 

    per mil calmes boreals

     i plovien falciots 

3

abisme — — — el mot robot
 
 la clau de tancar malalties

cap certitud, cap ni una,
amics de les certituds

 glíptiques

graveu aquest vers a les ales d'un colibrí

 i urpareu el ser vertader

  ser — — — saltimbanqui de pacotilla,
 
 sol bipolar, 

per la tarda juga a caliues

  i pels matins s'ofega al mirall
   del seu abisme mandrós


