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Abans del vespre
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Carles Rebassa
Sons bruts

M’estic aquí, entre la rella i el bosc,
infatigables sentinelles de la terra prima, dels espais
marginals confinats més enllà dels herbicides.
Mastego a la boca la dolçor de la llengua —drupes
madures de lledoner— i fermento l’hivern, resistint
dalt dels arbres, atrapant entre les pàgines tiges i
fulles de descarat vermell, paparotes infestants que
s’atreveixen a creuar la línia.

PVP 15,50 €
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Deflagració on canvas
Il me semble parfois que mon sang coule à flots,
Ainsi qu’une fontaine aux rythmiques sanglots.
Je l’entends bien qui coule avec un long murmure,
Mais je me tâte en vain pour trouver la blessure.
Baudelaire,
«La Fontaine de Sang», Fleurs du mal
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Abans de la deflagració
La deflagració es produirà dins el bosc.
Hi ha una font, arran de terra, amb un borbolleig
molt seu que no incumbeix a ningú.
L’aigua fa un reguerot a través del camí,
cap a uns antics horts que no l’esperen,
abandonats, rebolcant el musell ronc en el llot,
—fang acotxat per una espessa borrassa
que cova tot el que germina—, vora el podriment
més amargant i tòxic, en l’asfíxia premuda d’antigues
llaurades. Bavalles, només, de llum i d’aire.

Oli sobre tela
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El berenador
Hi ha un berenador tronat, que ja no visita ningú,
enquadrat per una filera de carreus feixucs, dins la
bardissa, una alça exigua per a una clariana tan
borda. Se n’emparen tan sols uns balços profunds,
plens d’escombraries de festejos passats.
A un costat, la font. Hi suco els dits i em mullo els
llavis, amb un impuls de lírica crua. Repartits,
s’alcen set plataners, tan sols còrpores barrinades
pel desfici d’uns pigots migrolats, absents amb les fulles.
Al mig, una taula de pedra artificial, preàmbul del reguer
per on brollarà la mètrica, amb cesures d’àrids triturats,
llicències de ciment entaforades dins els motlles
que obraran el prodigi, paraules fetes figurants
de pigments reals, versos encarnant l’escomesa
de milers d’ullals salvatges, perquè no es gavanyi res
de l’oblit que regurgitem a cada instant.

ca. 2018
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La deflagració
Aquí noto el gallet de fullaraca, a l’esquena,
una bala rebotada, una cremor forta de ferida neta,
un orifici d’entrada i un de sortida i, en l’interval,
una sala hipòstila que recull una altra aigua, a punt
per al bany de la musa. Així m’assec a la cadira
de fals travertí, a esperar com omplir amb paraules
d’emplastre els nius deserts, com retenir amb petites
preses cada glopada que s’esgarria a l’hort.
Hi haurà alguna manera de fer una nova boïga
per sortir a respirar, una mica d’aire, una mica de llum,
uns pocs centímetres per uns quants mil·límetres.
Oblidarem l’ofec, traient-lo de sota la molsa, vomitant-lo
una i una altra vegada, fins a aconseguir una obra serena,
un paper escrit que no hàgim de llençar als escombralls.

Un paper per deixar a la taula del despatx, al costat de
les meves coses, abans d’absentar-me del quadre.
Ara és ja un bodegó.
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