NO ERA LLUNY NI DIFÍCIL
TEXTOS QUE HAN INSPIRAT CADA QUADRE

NO ERA LLUNY NI DIFÍCIL
...És un temps que només em deixa l'horitzó
com a mesura de la soledat.
El temps de la tristesa protectora.

PASSEJANT
...El nen torna i l'agafa de la mà.
Tots dos van allunyant-se
fins a ser un punt al cel. Ocells de pas.

L'AMOR TINDRÀ L'ÚLTIMA PARAULA
...No hi havia res més. L'amor tindria
a partir d'ara l'última paraula.
I, en silenci, es va posar a plorar.

CLASSICISME
Al servei militar van declarar-me....
La vida va esborrar aquella història
fins una nit de quaranta anys més tard,
en la penombra de la cambra
on s'estava morint la nostra filla...

PENÚLTIM POEMA A LA MEVA MARE
...Una vegada em vaig llevar
de matinada, estaves a les fosques,
asseguda a la taula de la cuina...

BALADA DE LA POESIA
...Avui el veig sortir rere una altra estructura
que alça esvelta i nua, com si fos una dona
que he estimat sempre. Quan la toco,...

LA PART MÉS FOSCA DEL CAMÍ
...Tots dos immòbils,
per uns instants ens hem estat mirant...

TÚNEL
...Aquest coneixement que ara em permet
mirar sense recança davant meu
la boca a la qual m'acosto.

RECURSOS
...Ho he fet des de molt jove. Sóc allà,
contemplant l'horitzó amb els qui he estimat
però que ja he perdut. Només amb ells.

EL SOL DAMUNT D'UN RETRAT
Estic mirant una fotografia
damunt la qual arriba un raig de sol...

PARELLA
...L'amor ara és mirar per les finestres,
perquè el passat és una festa
per a nosaltres sols.

ANIVERSARI AMB ESTÀTUA
Els records es barregen amb la pluja
i rellisquen pel rostre
de marbre mig ocult entre les heures...

CÀNCER DE MAMA
S'ha mirat al mirall
amb el demà a la cara i amb la fúria
vessant dels seus ulls durs...
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