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OBERTS AL DIÀLEG 

Oberts al diàleg. A les paraules 
senzilles i directes. 
Heus ací com esperem 
un jorn i un altre jorn. Sempre esperant-vos. 
Oberts a la sinceritat dels mots 
que encara no hem pronunciat, 
i ja tremolen als nostres llavis. 
Oberts a eixes veus que mai 
s’alçaren iracundes, 
però que demanaven llibertat 
des de les fronteres del silenci, 
potser ens enteníem tots, 
al costat mateix de la trista «Babel» 
on es barregen força paraules. 

Un món rebel 

CONJUGACIÓ EN PRIMERA PERSONA 

Tinc al meu cor un formigueig de versos. 
les meues mans formiguegen de versos, 
i me les mire tothora i no hi veig res. 

Hi ha dies que tem parlar amb els amics 
i, fins i tot, tem mossegar el pa i la fruita 
per no esvanir el formigueig de versos 
que duc sota la pell i a flor de llavis. 

Tinc a la gola, al pols, un formigueig de versos, 
i a les cames també; aquestes cames 
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que pels versos em tremolen tan lleument 
com si em llevàs de jeure amb un home, ara mateix. 

Conjugació en primera persona 

AQUESTA ÉS LA MEUA CONFESSIÓ 

He parit quatre fills amb dolor 
i trencament de tota la meua carn; 
quatre grapats d’artèries que van pel món 
i estimaran un dia i tindran fills. 

He donat, incansable, una paraula, 
Un somrís als homes oblidats. 
He sembrat de pins el riberal 
que fa de llindar amb la sorra i la mar. 

I les meues mans guarden encara olors 
De xeixa i de verema, i estan 
Colrades per tots els vents de la terra, 
perquè soc una dona del poble 
i aquesta és la meua confessió. 

Conjugació en primera persona 

EL «DEMÀ» ÉS LLUNY 

El «Demà» és lluny; 
demà sorgeix del món quimèric dels dubtes. 
I el nostre present és avui. 
Vull palpar el present. Fer eterns els meus jorns 
adelerats. 
Trencar el ritme de la llum 
Que ens acosta a la nit, a l’oceà ombriu 
del no existir. 
Arbres. Ocells. Flors vermelles. 
Pluja. Rocams. 
¡Oh, com desitge estrényer coses palpables! 
–les petites 
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coses amigues, les grans coses palpables–. 
Ara, faré l’inventari 
dels meus pecats. 
Ara, que surt el vaixell dels records passats, 
cerque la paraula, la veu 
que em perdone. 

Un món rebel 

FIDELITAT 

N’estàs contenta?, em pregunte 
cada dia en llevar-me del llit. 
Estàs contenta d’ésser dona? 
I en arribar la nit, pense 
en tot açò, car m’ajuda 
a pensar-ho la son dels altres. 
i és aleshores quan se m’enfuig 
la llibertat i fins i tot 
l’orgull, com dos lladrets alegres. 
Malgrat això, de matinada, 
retornaran a mi en silenci 
fidels al sexe que em donaren, 
al ganxet i a tot el vell einam 
que em defineix, que ens defineix. 

Conjugació en primera persona 

CASOLANA 

Des de la cuina m’arriba la remor 
dels plats, de les cassoles. M’arriba el cant 
suau de la dona que renta el peix 
sota l’aixeta abans de fer l’arròs. 
També m’arriba l’olor de les branques 
d’olivera que cremen a la llar 
i el cruixit de la porta del rebost. 
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Ara estic al més clos de la casa 
i intente d’oblidar-me de tot 
i escriure versos sapientíssims, però... 
de sobte veig les escates que embruten 
la roba de la dona que cantava, 
per oblidar els plats, l’aixeta, els peixos... 
i aleshores comprenc que és impossible 
evadir-se del món on soc immersa. 

Conjugació en primera persona 

LA CLAU, AL PANY DE LA CERTESA 

Sempre que et veig, amor, se’m fa diumenge 
per tot el trencaclosques dels meus ossos. 

Ai, per això tinc por moltes vegades, 
pensant en la distància que em separa 
dels dies feiners, d’aquelles coses 
que de tan senzilles, 
no cal moure la mà per a agarrar-les. 

Deixa la clau al pany de la certesa 
si vols que passe avant, incontenible, 
com un riu d’enyorances. Per les vores 
–del riu i del meu cos– 
ja creixen els baladres i la molsa. 

Llibre d’amic e amada 

LA SANG SE’M CLIVELLA 

Voldria viure 
entre la mar i una badia 
algunes nits així, 
amb gust de menta; 
quan l’enyor de tanta cosa 
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em despentina l’instint, 
i em prem la carn, i me la deixa 
olorosa de tu. 

Mira com llance 
Inútilment els somnis. 
Mira també, 
escampades pel llit, 
les filagarses d’aquells moments perduts... 
No sé si ploraré demà 
perquè la pena, 
és massa fonda avui, 
per a arrencar-la 
estella a estella. 

Però, tot està a punt: 
l’artèria oberta; 
les mans enceses; el cos 
tens i expectant... 
i tot és tan a punt, 
que la sang se’m clivella! 

Poema solt 

ENTRE CAPNEGRET I EL POBLE 

La mar vivia en una badia molt gran. Un dels cantons d’aquella badia que era la casa de la mar 
s’anomenava la Punta de l’Albir i l’altre cantó el Morro de Toix, i cap al racó de l’Olla suraven els 
crestallets de l’Illeta i de l’Illot. L’Aitana i el Puigcampana eren dues muntanyes punxegudes i 
migjornenques, que de tant de mirar-se l’aigua se n’havien tornat blaves. Fent frontera entre el 
nostre terme i els de Calp i de Benissa s’alçava la serra Bèrnia; una frontera de color de pàmpols 
daurats i de tardor que naixia al coll del Mascarat i arribava a la Vall de Tàrbena, i estava tota 
voltada de tossals apegats a les seues faldes como cadells mamant de la mare. 

Matèria de Bretanya 
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UN FEIX DE COSES PETITES 

Una immensa recança m’envaeix i em dol, a la carn i a l’esperit, sense que puga fer res per 
arrencar-la de dintre meu. Tinc recança per tot allò que aleshores constituïa la meua vida; pel 
temps mort; per tot aquell grapat de noms sense rostre que guarde a la memòria com una pila 
de records incomplets...I qualsevol cosa, una veu, el cruixit d’una porta que s’obre lentament, 
l’olor de la mar barrejada amb l’olor d’una foguera de llenya seca, són prou per a treure’m els 
fets d’aquells anys a retalls, a trossets lluents —com els trossets d’un mirall quan es trenca i et 
veus petita petita en cada mica de vidre. 

Matèria de Bretanya 


