
Poemes sessió 2 (El Colós i Travessant l’aigua): 

 

EL COLÓS 

 

El colós 
 
Ja mai més no podré tornar a ajuntar-te 
els trossos, encolar-te i deixar-te sencer. 
Brams d’ase, grunys de porc i riures obscens 
surten dels teus llavis immensos. 
És pitjor que un corral.  
 
Pot ser que et consideris un oracle, 
portaveu dels morts, o d’un o altre déu. 
Ja fa trenta anys que maldo 
per dragar-te el llot de la gola. 
No he après res de res. 
 
Pujant escaletes amb pots de cola i cubells de lleixiu 
m’arrossego com una formiga de dol 
sobre les superfícies herboses de les celles 
per arreglar-te les grans planes cranials i netejar 
els túmuls blancs, buits, dels teus ulls. 
 
Un cel blau sortit de l’Orestea 
s’enarca damunt nostre. Oh, pare, tu tot sol 
ets concís i històric com el Fòrum Romà. 
M’obro el dinar en un turó de xiprers negres. 
Tens els ossos estriats i els cabells d’acant desordenats 
 
en la vella anarquia fins a la línia de l’horitzó. 
Caldria més que la descàrrega d’un llamp 
per crear una ruïna com aquesta. 
De nits, m’aclofo en la cornucòpia 
de la teva orella esquerra, a recer del vent, 

comptant les estrelles roges i les de color de pruna. 
El sol surt de sota del pilar de la teva llengua. 
Les meves hores s’han casat amb l’ombra. 
Ja no escolto l’esgarrany d’una quilla 
en les pedres llises del moll. 

  



Cinc braces fondo 
 
Vell ancià, no emergeixes sovint. 
Llavors arribes quan puja la marea 
quan els mars bateguen freds, coronats 
 
d’escuma: cabells blancs, barba blanca, deixats anar, 
una xarxa, que puja i baixa, com crestes 
i conques d’onades. S’estenen 
 
durant milles les garbes dels teus cabells 
radials, dins la mata frunzida i nuada 
dels quals, atrapat, hi sobreviu 
 
l’antic mite dels orígens 
inimaginables. Hi flotes a prop, 
com muntanyes de gel oscil·lants 
 
del nord, per estar-ne ben lluny, 
insondable. Tota foscor 
comença amb un perill: 
 
són molts, els teus perills. Jo 
no puc mirar-te bé, però la teva figura 
conté una lesió estranya 
 
i sembla morir: així, els vapors 
es dissipen i es fan nítids en el mar de l’albada. 
M’he mig cregut 
 
els tèrbols rumors que parlaven 
del teu enterrament: la teva reaparició 
els fa inversemblants; 
 
les arcaiques trinxeres 
del teu rostre granulós disseminen el temps en rierols 
les edats baten com pluges 
 
damunt dels canals invictes 
de l’oceà. Aquest humor tan savi i 
aquest confinament són remolins 
 
que destrossen els fonaments 
de la terra i la biga carenera del cel. 
Per sota de la cintura, podries crear 
 
un embull laberíntic 
per arrelar-te ben fons, entre nusos, tíbies, 
cranis. Inescrutable, 
 
sense que ningú amb el cap a lloc 



t’hagi vist mai la part de sota de l’espatlla, 
desafies les preguntes; 
 
desafies altres déus. 
Jo camino, seca, per la riba del teu regne 
exiliada per res. 
 
Recordo el teu llit de petxina. 
Pare, aquest aire espès és assassí. 
Respiraria aigua. 
  



El jardí de la mansió 
 
S’han assecat les fonts i marcit les roses. 
Encens de mort. El teu dia s’acosta. 
Les peres s’engreixen com budes petits. 
Una boira blava arrossega el llac. 
 
Travesses l’era dels peixos, 
els segles presumits del porc. 
Cap, dit del peu, de la mà, 
deixen enrere l’ombra. La historia 
 
nodreix aquestes columnes trencades, 
aquestes corones d’acant, 
i el corb s’endreça els vestits. 
Heretes el bruc àrtic, una ala d’abella, 
 
dos suïcides, els llops familiars, 
hores de negror. Alguns estels durs 
ja esgrogueeixen el cel. 
En el seu propi fil, l’aranya 
 
travessa el llac. Els cucs 
abandonen les seves estances de sempre. 
Els ocellets s’apleguen, s’apleguen 
amb obsequis en un néixer difícil. 

  



Graula negra en temps plujós 
 
En aquella branca ferma d’allà dalt 
encorbada, una graula negra i molla 
ordena i reordena les plomes sota la pluja. 
No espero cap miracle 
ni cap accident 
 
que faci que els ulls 
se m’encenguin, ni busco ja 
cap designi en aquest temps inestable, 
sinó deixar que les plomes tacades caiguin com cauen, 
sense cerimònia ni portent. 
 
Tot i que, ho admeto, desitjo, 
ocasionalment, alguna rèplica 
del cel mut, francament no puc queixar-me: 
una certa llum menor pot encara 
sorgir, incandescent, 
 
de la taula de la cuina o la cadira 
com si un foc celestial s’apoderés, 
de tant en tant, dels objectes més obtusos, 
i hi consagrés així un interval 
altrament inconseqüent, 
 
conferint-li esplendor, honor, 
amor, fins i tot. En tot cas, ara camino 
amb compte (perquè podria passar, 
fins i tot en aquest paisatge trist i ruïnós); escèptica, 
però prudent; ignorant 
 
si de sobte algun àngel podria deixar anar un esclat 
a prop meu. Només sé que una graula 
ordenant les seves plomes negres pot brillar prou 
per omplir-me els sentits, obligar-me 
a alçar parpelles i concedir-me 
 
un breu respir de la por 
de la indiferència completa. Amb sort, 
si segueixo, tossuda, per aquesta estació 
de fatiga, podré 
dotar-me de 
 
contingut. Els miracles s’esdevenen, 
si és que se’n pot dir així, d’aquests trucs espasmòdics de joia radiant? 
 
L’espera s’inicia de nou, 
l’espera llarga de l’àngel, 
per aquest rar i atzarós descens. 
  



La brossa a l’ull 
 
Innocent com llum de dia contemplava 
un prat de cavalls: colls corbats, crineres al vent, 
cues voleiant en la verdor 
de fons dels sicòmors. El sol colpejava 
pinacles de capelles blanques damunt de les teulades, 
sostenia els cavalls, els núvols, les fulles, 
 
plàcidament arrelades i fluint, tanmateix, 
enllà, cap a l’esquerra, com joncs en un mar, 
quan l’estella volant se’m va clavar a l’ull, 
i el va burxar tot de negre. Aleshores vaig veure 
una amalgama de formes en una pluja calenta: 
cavalls deformats en un verd desajustat, 
 
estrafolaris com camells de doble gepa o unicorns, 
pasturant pels marges d’un monocrom mal fet, 
bèsties d’oasi, un temps millor. 
Em corrou la parpella, la partícula abrusadora: 
brasa al voltant de la qual giravoltem 
jo mateixa, cavalls, planetes i agulles. 
 
Ni les llàgrimes ni els banys d’aigua 
a l’ull poden fer marxar la brossa: 
s’ha quedat, s’hi ha quedat una setmana. 
Porto aquesta pruïja a la carn, 
cega a allò que serà i a allò que era. 
Somio que soc Èdip. 
 
El que vull és que em tornin allò que era 
abans que el llit, abans que el ganivet, 
abans que l’agulla de pit i l’ungüent 
m’aferressin en aquest parèntesi; 
gràcils cavalls al vent, 
un lloc, un temps fugit de la ment. 
  



Hardcastle Crags 
 
Com pedra foguera, els peus li batien 
una cridadissa tan gran d’ecos des del carrer d’acer, 
clavant-se en ganxos blaus de lluna des del poble 
de pedra negra, que ella sentia com l’aire rabent encenia 
l’esca i sacsejava 
 
focs d’artifici d’ecos de paret 
a paret de les fosques casetes empetitides. 
Però els ecos es van anar apagant darrere d’ella mentre les parets 
desembocaven als prats i la incessant ebullició d’herbes 
galopant en el ple 
 
de la lluna, crineres al vent, 
incansables, es lligaven, com un mar amarrat a la lluna 
es mou en la seva arrel. Tot i que una boira espectral 
s’elevava de la vall clivellada i hi flotava al damunt, 
a l’altura de l’espatlla, no engreixava 
 
cap fantasma familiar, 
tampoc cap paraula; va donar cos i nom 
al buit on s’endinsava. Un cop superat 
el poble de somnis, els seus ulls no abraçaven cap somni, 
i la pols de l’home del sac 
 
va perdre llustre sota el seu trepig. 
El llarg vent, que li reduïa la persona 
a un pessic de flama, va deixar anar el xiulet feixuc 
a l’espiral de l’orella i, com una corona buidada de carbassa, 
el seu cap va contenir l’esvalot. 
 
Tot el que la nit li va donar, a canvi, 
pel regal risible del seu volum i pel batec 
del seu cor, va ser el ferro geperut i indiferent 
dels seus turons, i les pastures amb límits de pedra negra damunt 
de la pedra negra. Els estables 
 
custodiaven niuades i ventrades 
rere portes tancades; els ramats de vaques 
s’agenollaven en el prat, mudes com penyals; 
les ovelles dormitaven custodiades per pedres en les mates de llana, i els ocells, 
dormint a les branques, portaven 
 
gorgeres de granit, amb ombres 
en forma de fulles. Tot el paisatge 
s’alçava absolut com ho havia estat el món antic 
una vegada, en l’influx primigeni de limfa i de saba, 
inalterat pels ulls, 
 
suficient per apagar la carn 



de la seva escalforeta, però abans que el pes 
de pedres i els turons de pedres arribessin a reduir-la 
a simple sorra de quars en aquella llum de pedra 
va girar cua. 
  



Mariscadora a Rock Harbor 
 
Vaig arribar abans que els pintors 
d’aquarel·les arribessin per captar 
la millor llum del Cap, que poleix 
els grans de sorra i els fa cristall 
i brunyeix i allisa els cascs arrodonits 
dels tres vaixells de pesca varats 
a la vora de la cua 
 
retràctil del riu. Venia a buscar 
esquers de franc: els musclos blaus 
que s’amunteguen com bulbs al marge 
d’arrels d’herba dels tolls de les marees. 
La marea de l’alba era morta. Vaig sentir 
la pudor del llot, vísceres de cloïsses, restes de gavines; 
vaig escoltar un esgarrap aspre, estrany, 
 
cessant, i em vaig acostar a la vora 
silenciosa d’un bassiol amb forma de cràter. 
Els musclos, d’un blau opac, penjaven, 
prominents, tot i que semblava 
que les frontisses d’un món astut se m’havien 
tancat al damunt. Tot estava en calma. 
Malgrat que vaig comptar pocs segons, 
 
van passar edats per guanyar 
prou confiança per fer-me un salconduit 
per al món desconfiat d’ultratomba 
que em mirava. L’herba brotava amb grapes; 
petits monticles de fang, sorgits de baix, 
desplaçaven les cúpules com diminuts 
cavallers traient-se els cascs. Els crancs 
 
treien el cap pels seus minúsculs cataus 
i de les seves trinxeres de fang, tots 
camuflats amb malles motejades 
de marrons i verds. Cadascun portava 
una pinça inflada convertida en enorme 
escut protector: no el braç d’un cranc violinista 
tornat Gargantua gegant a força de tocar, 
 
sinó agegantat per força, i per força 
brandada, per a un ús que anava més enllà 
del meu enteniment. Hordes sibilants, 
motivades per la massa, van sortir 
per un rierol que convergia 
cap a la boca del toll, per trobar-se 
potser amb el fil prim i desvagat 
 
de mar que començava a desfer el camí 



de la seva marea, pujant per la conca del riu. 
O per evitar-me a mi. Es movien 
de manera obliqua amb un so 
sec i humit, en una línia lluent, 
regalimant. ¿Podien sentir el fang 
plaent sota les pinces 
 
com ho feia jo, amb els peus nus? 
La pregunta va quedar en l’aire. Vaig 
quedar-me tancada, per un cop, per tots 
els cops, desconcertant el pas del seu 
ordre absolutament 
aliè com hauria desconcertat 
la cua perfecta del cometa Halley 
 
deixant de banda la meva 
òrbita, famosa per un cognom, 
del qual no sabia res. Així els crancs 
van seguir fent la seva, que no era 
tocar el violí, i jo vaig omplir 
un mocador gros amb musclos 
 
blaus. Pel que veien els crancs, 
si és que podien veure-hi, jo era una 
caçadora de musclos amb dues potes. 
En el teulat de palla ventilada 
d’herbes denses vaig trobar-hi 
la closca d’un cranc violinista, 
intacta, allunyat de manera estranya 
 
del seu món de fang de tons verds 
i amb els budells blanquejats, després aviats 
per massa sol i vent; 
no hi havia manera de saber si havia 
mort reclús, o suïcidat, 
o era un cranc agosarat com Colom. 
El seu rostre, gravat i deixat allà, 
 
semblava la ganyota d’un cadàver: 
tenia un aspecte oriental, 
la màscara funerària d’un samurai 
feta amb l’ullal d’un tigre, no tant per amor 
a l’art com per amor a Déu. Lluny del mar, 
on les esquenes amb pigues vermelles dels crancs, les pinces 
i els crancs sencers, morts, amb les seves panxes 
 
xopes, pàl·lides, del revés, 
ballen els seus valsos arrossegant els peus 
en el tornar i retornar de les onades, 
perdent-se lentament, fetes miques, en el seu amable 
element; aquesta relíquia es mantenia allà, 



plantant cara a la cara descarada del sol. 
  



TRAVESSANT L’AIGUA 

 
 



 

 
  



 



 
  



 
  



 



 
  



 



 


