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Senyor: és temps. L’estiu fou molt gran.  
Posa la teva ombra sobre els rellotges de sol  
i deixa anar el vent sobre els camps.

Rainer M. Rilke

Perquè retorna,  
quan sóc perdut en l’ombra,  
un debilíssim  
record d’infant, les ales  
passen sense tocar-me.

Salvador Espriu





PIRÒFITS

Un llamp, una guspira
o l’excés de calor
calen foc a una terra
d’herbes i de matolls.

Les flames tot ho encenen,
van ensutjant els troncs.
Pins i estepes, que cremen,
llancen lluny les llavors.

Llampec. Paraula. Imatges.
Saps d’on ve aquesta olor.
Absurda paradoxa:
vida en les destruccions.





1 
DES DEL MATÍ





Ligereza admirable del cuerpo al despertar 
las mañanas de estío, el calor generoso aún 
atemperado a esas horas tempranas, cuan-
do saliendo afuera, sobre la  tierra donde 
jugaban ya sombras de oro, el aire embria-
gaba y parecía que la marcha  fuese a trans-
formarse en vuelo. Alado casi, como un dios, 
ibas al encuentro de la jornada.

Luis Cernuda

Sendes, camins em criden a vagareig 
difícil, que pregunta, se m’emporten 
a balmes on escolto difuntes veus.

Joan Vinyoli





ESTIVACIÓ

Impossible esquivar-les.
Van cruixint sota els peus.
Menudes pedres blanques 
esquitxen tot l’herbei.

Semblen conquilles buides
d’un naufragi o banquet.
Algunes, arraïmades,
fan florir un fonoll sec.

El cargol, dins la closca,
fuig del sol i el temps erm.
Imatges encauades
que avui trenquen el tel.



CAMINOIS

Camps i terres obertes.
Quarteres de secà
entre rocs i pinassa.
Sempre invitant al pas.

Senders perduts. Bosquina.
Xalets, carrers, asfalt…
Nous croquis, murs que priven
l’infinit dels teulats.

Ahir, i avui. Recorda’t
quan tornes a encetar
el mateix camí atàvic
que és físic i és mental.


