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Nota, 9

a fora (un pròleg), 11
1
Finestra, 53 — Coratge, 55 — Fum, 56 — Thomas,
57 — Passos, 58 — El vigilant, 59 — Hi haurà sang,
60 — Sudari, 61 — Caos, 62 — El castell del terror,
63 — La pedra, 64 — Kyrie, 65 — El creient , 66 —
Això, 67 — Allò, 68 — Desaparèixer, 69
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les execucions (un compte enrere)
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Pròleg, 113 — Pàrode, 115 — Episodi I: Poètica de
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125 — Estàsim II, 131 — Episodi III: El profeta
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Endreces, 181
Des de fora, per Jordi Cornudella, 185
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FINESTRA

Per l’única finestra aconsegueix veure la paret muda del davant. De la taula a la paret quan alça els ulls i de la paret a la
taula quan els plega. Poques vegades fa l’esforç d’arribar a intuir el cel. S’estima més deixar els ulls quiets a la taula o a la
paret, reposant. És llavors quan la capacitat per anul·lar qualsevol percepció és més gran. Per això deixa els ulls reposant
en una superfície o l’altra. Si la llum del dia o de la nit creix,
la paret perd els contorns i, quan la veu, se n’alegra. Si la llum
del dia o de la nit mor, la paret guanya relleu i, quan la veu,
s’entristeix. Li passa el mateix amb la taula però al revés. Llum
que creix, taula que clareja, tristesa. Llum que mor, taula que
s’esborra, alegria. D’aquesta manera, amb un moviment a
plom dels ulls, alterna benaurança i calamitat, els sentiments
que encara no pot evitar.
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CORATGE

I tot és acabar:
uns passos i marxar
de miracle en miracle.
Lligar-se fort al cau
el rictus i l’obstacle
per fer-ne el mateix trau.
Que tot és començar:
uns passos i tornar
de vernacle en vernacle.
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FUM

Tremolant
fuig el vespre
orfe d’any
fins al gebre.
Fins a casa
de la mà
el color
tan capaç.
El dolor
tan voraç
a la mà
tremolant.
Fuig el vespre.
Passa l’aire.
Passa l’home.
Fuig el vespre.
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THOMAS

Li he obert el cap a en Thomas.
Ja ho saps, en Thomas no està fi:
m’ha dit moltes mentides.
I jo només li he obert el cap. Per fi.
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PASSOS

De punta a punta de la casa
sent els passos per la runa
perseguint-lo fins a la corda.
I quan s’hi atura, no s’aturen,
se li apropen lents per l’esquena,
li pugen al clatell, li canten.
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EL VIGILANT

¿Què va passar aquella nit?
Aquella nit.
¿Què va passar aquella nit a casa?
¿Què vas notar?
Recorda.
¿Què va passar? ¿Per què balbucejaves?
Hi havia por
aquella nit de por a casa.
Recorda aquella dolça nit.
¿Què va passar?
Recorda
la nit que vas desaparèixer.
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