
 
AIXÒ ÉS TOT 
 
El dia que vaig néixer no m’esperava ningú.  
El metge va dir —deia ella—, ep,  
que encara n’hi ha un altre. Eren uns altres temps.  
Ell tot just fora de la presó, lliure. Diuen. 
Ella també, o no, potser hi fou sempre, i mai. 
El primer pataquejava i muntava els trens.  
Jo m’ho mirava o resseguia punts  
i vagarejava pel fons de les coses del món  
vell, que són glauques i no duen enlloc. Àncores.  
 
La infància durà. Gotims arraïmats. Durà.  
Dura sempre. Sempre dura. Confetis i serpentines,   
i enramades als carrers, i garlandes  
al coll dels nins, molts d’ells descalços.  
Sopa escaldada. Brasers. L’altra diu, quan sigueu grans.  
Una porta tancada, i encara no sé per què.  
 
En acabat, si és que acaba, tot es precipità. 
 
Vingueren eures, canemassos, vogues.  
Pedres, agulles, penyals; una prefectura  
d’àgates, i de topazis, i quarks. 
Les noies tenien el color de les cebes tendres,  
deien que sí o que no i era sempre que sí,  
blanques, cuades, rosses, no hi havia  
promesa més perillosa que la  
de la trena bellíssima d’aquell seu cos.  
Feridura que d’una espina original regala.   
 
I s’alçà el sol i caigué molts de cops.  
I em guanyà la llum de camins que ni encalçava.  
Donàrem veu als camps de sepultures vives,  
fossars dia a dia cuidats pel pestilent  
llaurador del fascio, el bord gallec incendiari  
parit a la gatzoneta en algun bordell de l’Àfrica.  
No totes les mares saben què duen dins. 
 
Aprenguérem alguna cosa de profit:  
que una paraula pot fer un forat més gros que una bala,  
que la vida compta pel que fas només si  
fas el que en el fons volies, i això  



és una qüestió més de fons que la de l’oli abissal,  
que un company és ara i aquí,  
però un amic, per a tota la vida,  
que el temps només és quan ets dat a llum,  
o lliurat a la fosca absent,  
i que mentrestant viure tan sols és ser viu  
o bé viure el viure que et viu.  
El temps és un asterisc posat al mot del que és.  
 
Oh, el miracle de l’engendrament,  
no n’hi ha d’altre: pilotetes  
destinades a ser caramulls d’orients i de ponents,  
dipositaris contra seu de nòlits ancestrals,  
i, a despit d’això, feixos de llum llargament brillant  
projectant-se i espesseïnt-se de sentit.  
 
Sis o set-cents cicles lunars no són res. 
Ara sé que el temps d’aprenentatge no passa mai. 
Que minvo una mica cada dia, lentament  
però constant, es veu a ull nu.  
No tinc pas cap pressa. No em desborda la por:  
dels meus, ja m’assenyalen el camí uns quants. I qui sap,  
llarg com és, potser ens retrobem   
en alguna mena de consistència comuna 
—món en què res no es perd, només canvia—.  
Si no, bona nit i tapa’t. Potineries, ves.  
 
Ho dic ara que puc: en aquest meu temps 
he amat força, però calladament: dic,   
mirant de no fer-ho amb condicions: si es vol,  
no he tingut altra manera de fer-ho.  
No sempre me n’he sortit, sempre, en canvi,  
he estat aquí. No sé si n’hi ha prou.  
—Ho dic ara que puc, perquè ho puguin sentir  
els qui paren l’orella per si parlo. 
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