
llom 7  mm Pantone 567

10131465

Qui pogués redactar enciclopèdies, els capítols
de civilitzacions perdudes entre la pedra i el metall,
entre puntes de llança o ideogrames de falcó.
Esclarim el vidre entelat de la sala de banys
i hi queda la traça dels cinc dits, com al sostre
de la caverna primitiva un avantpassat teu
hi fixà l’empremta d’una mà,
perquè aleshores les mans ja ho eren tot.
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Salve, paradís

Vaig creure’m al paradís quan entràrem al port de Cabrera
abans que comencés la nit de mala mar. M’ho vaig creure
quan anava als cinemes de reestrena, escoltava les seleccions
de música clàssica del Reader’s Digest o nedant de nit,
i també sentint el frec d’una dona que t’espera sota la dutxa,
com sé que tots els cossos malalts, accidentats, tot metàstasi,
no cabrien a la tomba de Can Puig a Sóller. Tota una vall
escambuixada per les fumeres de carritx ben d’horabaixa
és un altre decorat del paradís, quan els homes no temen
el triomf de la mort perquè han vist la flama de l’esbarzer.

Paradís que és talment el tast d’un capoll de meló fresc,
una llesca de pa fregada d’all i trempada amb oli. Un do,
una memòria imaginària, una lliçó. Pujar a una torre cèltica
i contemplar la teva joventut de mal caçador que dorm
protegint-se amb l’avantbraç de les flames fantasmals del gas
que emana dels llacs que foren prehumans, mal caçador
que perderes l’espasa jugant als daus. L’infern, paradís.

Eres al paradís agafat a la mà de ton pare, pels carrers
plens de murtra escampada, o a les cales perdudes de l’illa
que t’omple de malsons. Paradís de cabell d’àngel, sortós,
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inacabable. Paradís del guaitar per la finestra dels avions
i veure els núvols que l’Altíssim trepitja camí del setial
per asseure’s i judicar els vius i els morts. Salve, paradís.
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Dormir mil anys

Dormir mil anys, fer-ne un poema.
Per res desalenats, ni herois ni sants.
Homes que diuen sí quan fumiguen
els amagatalls del mal. Mil anys,
quin misteri. Sense cap tuf de mort.
Alcohols poderosos, sagraments,
dormir mil anys. Una dona al costat,
un rostre per a quan, desvetllat, miris
i sàpigues com serien mil anys d’amor.

Bon punt deixondits, escriure un poema
com aquella fúria de torrent muntanyenc,
el torrent del cant de Píndar, amb veu
–segons deia Horaci– profunda, terrible.
Mil anys i seríem com no som.

034-120440-DORMIR MIL ANYS.indd   11 09/10/15   11:16



13

Idea del Veronese

Com va ser que el convit acabà fent-se a la casa de Leví?
Estava previst un altre sopar que fos el Sant Sopar
però interpretar una pàgina dels Evangelis no s’usava.
És clar: el Veronese en fa una obra mestra. El sopar,
chez Leví. Tot de balustrades s’enduen la mirada
a l’arc central. Fins i tot, hi ha un nan i un negret. Els apòstols
fan tertúlia i pels finestrals guaita Venècia. Cap sopar
se li assembla. Quan la Inquisició se’n queixa, Veronese
canvia el títol, i no el quadre. Hi queden el negret i el nan,
els nobles venecians, gats i gossos, turcs, mercaders, bufons,
el bull i un cert fast, fins i tot –diuen– l’autoretrat del pintor.
La mundanitat veneciana escampa sedes opulentes.
Pere trinxa destrament el xai i Jesucrist en té a mà una cuixa.
Què no hauríem fet per ser a la llista de convidats de Leví!
Tot de colors roents atorguen a l’escenificació un velam
de naus que tornen a port amb tresors. La gran nau del Veronese,
ancorada a Venècia, té per mestre d’aixa Palladio,
i n’és absent res que no sigui vital. Ens desentenem
del Sant Sopar o és que pot figurar-se d’altres maneres
que el Sant Ofici no entén? Vet aquí un gat ajagut
sota la cadira de Judes. Anirem rere la bellesa, onsevulla
que ens meni? D’una pàgina central dels Evangelis
a un episodi bíblic menor? I què té més veritat?

034-120440-DORMIR MIL ANYS.indd   13 09/10/15   11:16



És un univers
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