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zero.

obertura

zero. obertura

La immediatesa del líquid
M’acabo de punxar
amb aquesta rosa i
te l’he duta. És
per a tu.
Que no se’ns vessi.
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u.

les moltes nits

Encara creus que en tu hi ha vici?
Gabriel Ferrater

Verticalitat i delinqüència

És a partir de les moltes
llunes de les moltes nits
i del deliri de les hores
i del deliri dels cossos ‒les hores de la
verticalitat i la
delinqüència‒
que el desig
de ser

16

u. les moltes nits

Dissidència
Diré jo i diré tu.
No diré res més ni que em tibi
la cisa i m’estrangulin els ulls
per dictar-me les set penes
que em faran complir com
qui gasta set vides per viure.
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Verticalitat i delinqüència

Al rompent de l’ona
Et dic amb lluna i silenci
el misteri del cos quan
es casa amb el cos altre.
El misteri de l’instant
en què neix i mor
el rompent. El rompent
salvatge.
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u. les moltes nits

Carn i vetlla
La bèstia de les moltes nits
no és mai el mateix home,
és sempre el desig mateix.
Transfiguració del bé
fet carn, i vetlla.
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L’isard
I com l’isard camines, puges,
fugint de tota cosa dita, escrita,
de tota cosa tot just tocada.
I com l’isard ets la bellesa
la immanència dels llocs | el pas del temps que no passa.
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u. les moltes nits

L’altra banda
Perfora’m fins a arribar
a l’altra banda. I quan hi siguis
fes que no marxi de pressa, l’altra
banda, que es quedi. Que es quedi
dins nostre.
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Ganes devotes de devorar carn
Purs i terribles, infinitament
víctimes de nits que corren massa,
d’hores que se’n van sense cap avís
mentre se’ns beuen d’un gran glop molt llarg
allò que tots dos sabem certs que és fam,
ganes devotes de devorar carn i pell i llavis
per deixar només l’os, que haurem d’admetre
que és amor.
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u. les moltes nits

Dins d’ella
Vols matar el voler
que tothora tens.
El voler que et pren i et roba
les hores més teves.
[I penses i ets des d’un altre jo
que et mossega les entranyes que amaguen
el verí dels teus ulls dolços.]
I agafes l’arma,
no hi ha cap límit.
Veus el gran túnel,
mires de cara la llum mortal.
[No podré mai córrer més que el desig
el llamp de foc que m’ullprèn
i em bescanvia
i em fa escultura.]
		
I crides
i et mors
dins d’ella.
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Soc cos
Soc cos.
Soc ulls | boca | mà.
Soc l’altra mà.
Soc terra llaurada i terra per llaurar.
Soc l’incendi
i l’huracà de l’ombra seca.
Soc cos.
Soc l’ull | la boca | la mà.
Soc la cova dels contrabandistes:
l’amagatall i el verb desamagar.
Soc l’instant en què et descobreixes nu.
Et soc sol i tempestes.
Soc cos.
Soc ulls | boca | mà.
Soc el regal que em vas dir que et guardés.
Soc el que era i el que serem si tu m’hi vols.
Soc vent, vent
que viu obert a la gàbia.
Soc cos.
Soc l’ull | la boca | la mà
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u. les moltes nits

i soc el present.
Soc un vast imperi
que ha desterrat l’emperador.
Soc la treva i un pal sense bandera.
Soc cos.
Soc ulls | boca | mà.
I repeteixo i repeteixo i repeteixo
que escriure és sempre pronominal.
Soc cos i la roda que roda i roda
i que no sabem ni on comença ni on ni com s’acaba

[Soc, ja t’ho he dit, cos. Tu, far i confí. Ferotge com jo.
Som germans.]
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Dobles sentits i mitges veritats
El dia que em fugi entre els pocs plecs del teu cos tibat
no em busquis per explicar-me el significat de res.
Deixa que em perdi en dobles sentits i mitges veritats
i no em diguis tampoc que, de fet, tu no em vols perquè jo
sí.
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Endreça

Alguns poemes de Verticalitat i delinqüència s’han convertit en cançó:
Aquí podeu escoltar Dins d’ella en versió del grup
FOLLS I NOCTURNS (disc 207 · Khlämor Records).
Música: Iban Riu; veu: Meritxell Cucurella-Jorba:

Aquí podeu escoltar Porto en versió del grup FOLLS
I NOCTURNS (disc 207 · Khlämor Records). Música:
Toni Cambrodí; veu: Meritxell Cucurella-Jorba:
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Verticalitat i delinqüència

Aquí podeu escoltar Cossos cansats d’amor. Composició i violoncel: Marta Roma; veu: Magalí
Sare. Directe enregistrat al festival de creativitat
musical TeMA, juliol de 2020:
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Taula
zero. obertura
11 La immediatesa del líquid
u. les moltes nits
17 Dissidència

18 Al rompent de l’ona
19 Carn i vetlla
20 L’isard
21 L’altra banda

22 Ganes devotes de devorar carn
23 Dins d’ella
24 Soc cos
26 Dobles sentits i mitges veritats
dos. el deliri de les hores
31 La fletxa amb què el ferirà
32 El delit puja tot sol les escales
33 Formes simples
34 El teu ball soc jo (o Porto)
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38 Visió frontal d’un cos fet d’excés
(o Imperceptibilitat)

39 Som dos i u

40 Com si fossis infinit
42 Ni els vents ens en sabran l’etxura
43 Aprendre a dibuixar
(o El carnaval dels cors)

44 L’última nit que ens beurem la nit
tres. vermell en desmesura
52 Mantell de secà (o Així)
53 Ara i sempre
54 Un atles
55 Avui el ple
56 Esbós i rastre
quatre. temps i guants perduts
65 L’inexorable
66 Descalços
67 Nines i llops

68 Espantar corcs amb
una corda ampla

69 El cabal (o El circ abandonat)
70 Petxines per torna
71 Roig encegador
72 Cossos cansats d’amor
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73 Bèstia ferida
74 No
cinc. verticalitat i delinqüència
81 Els palimpsestos de l’ànima
(Ars amatoria)

i sis. tots els paisatges ets tu
101 Llances en l’aire

102 Tinc vertigen de mi quan
em miro des d’on soc

103 Allà on l’arbre no hi creix
104 Crema la malesa
105 Busco el buit nou que duc dins
106 Lleu
107 Mitifiques el tedi
108 En la nit clara un cavall de fosca
109 Els dubtes i la pell en flames
110 Sota el sol no puc no dir-te
111 Crineres grogues ballen l’horitzó
112 Un cercle és un cercle
113 El cos exhaust
114 Ets la selva i el desert
115 Tendres els peus quan busquen
116 El sol grata breu
117 És tot un mar per nedar-hi lenta
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118 Sota la sorra s’hi amaga un secret negre
119 Si em vols ser torsimany de nits
120 Pensar-te quan no hi ets és
una flor que no té nom

121 Ens surt el sol cada cop que
es pon el dubte

122 Que sigui opac el silenci
123 He llaurat l’ombra
Endreça
127
El poema: un lloc per viure
133
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