
NINGÚ M’ESPERA  
No hi ha ningú esperant-me en cap balcó 
Ningú que aguaite a cap portal 
M’esperen en cap de carrer 
A ninguna hora en cap de lloc,  
a ninguna hora, ningun jorn. 

En terra m'han deixat totes les naus  
mirant ses veles des del port  
sóc un camí enmig del desert  
camí de sol, arena i vent,  
que és un camí si no hi ha gent?  

Mai no he pogut eixir del meu país 
ni he conegut més cor que el teu  
ocells que viatgeu pel món 
del meu indret tot us diré 
digueu-me on paren els més bells. 

Ni un sol secret, ni un mal amagatall, 
la llum va i torna de l’espill.  
Allò que sóc i que he sigut, 
ho duc damunt, ho porte ací,  
no hi ha ningú, no-res a dir.  
 



CÓMPLICES 
 
Si es posible que no exista una razón 
para un sueño compartido, 
ni fugaz ni posesivo, 
lo es que a veces cumple la casualidad 
el deseo más querido. 
Si es posible en realidad no amar ni odiar 
con la hiel bajo las alas 
imposibles del vacío, 
no perder la compostura ni olvidar 
la aventura y el camino. 
 
Sin remedio nuestra historia se acabó; 
en un tiempo nos dio vida:  
mil heridas, mil caricias, 
un final. 
Junto a ti, por ti, contigo, 
ni un minuto fue perdido. 
No nos dimos al orgullo 
de olvidar,  
ni negamos ser amigos. 
Si hubo amor no cabe olvido,  
y hubo amor,  
y también risa y torpeza.   
La complicidad que siempre  
nos unió 
aún me hace sentir contigo, 
aún me hace sentir contigo. 
 
Si he crecido y con el tiempo se apagó 
la luz rosa de mis labios  
esparcida beso a beso  
repartida entre palabras que esta voz  
compartió con el silencio.  
Pasé de principe a rana y vi perder 
la región imaginaria  
de belleza y de locura  
del amor y de la gracia entre mi piel  
ahora húmeda y oscura. 
 
Sin remedio nuestra historia se acabó; 
en un tiempo nos dio vida:  
mil heridas, mil caricias, 
un final. 
Junto a ti, por ti, contigo, 
ni un minuto fue perdido. 
No nos dimos al orgullo 
de olvidar,  
ni negamos ser amigos. 
Si hubo amor no cabe olvido,  
y hubo amor,  
y también risa y torpeza.   
La complicidad que siempre  
nos unió 
aún me hace sentir contigo, 
aún me hace sentir contigo. 



QUASI EM VOLS  
Quasi em vols, quasi et vullc, quasi em demanes  
quasi et demane amor, quasi me'n dones  
quasi te'n done jo, quasi amb paraules  
i bessos de camí bastim les ones  
d'aquesta mar mediocre i supletòria  
del ver amor que ens cal i que ens ignora  
i ens deixa buit el cor.  

Passem de la claror a la tenebra,  
d'amagatalls a camps on l’herba morta  
d'agost obri les portes a l'estreta  
tardor de mil potser de fulla groga. 
I desitjant trobar calor amiga  
ens estimem amb esta falsa estima  
que ens ompli un poc el cor.  

Darrere van quedar els vells naufragis;  
reparacions i oblits ens van reviure  
volem cremar la roba i els armaris  
i començar de nou les nostres vides  
i no volem deixar de ser qui fórem. 
Les cicatrius que ens dolen i ens adornen  
son part del nostre cor.  

Restem mirant estrelles punxegudes  
silents, sense acabar d’entendre’ns massa  
no m'atrevisc a interpretar-te i dubte  
si el càlid frec dels llavis teus amaga  
l’estètica moral suau i amarga,  
d'enamorats en direcció contrària  
que anem perdent el cor,  
que ja hem perdut el cor.  



TU  
Tu vius a l'altra punta del poble  
on era oliveral quan jo era infant  
i no havies nascut.  
Tu vius a un lloc del temps  
on l'oblit mai no arriba.  

Tu vius a un lloc obert 
sense por ni distància  
on ningú sap 
si duus molts anys viscuts  
o acabes d'arribar.  

No cregues que és molt fàcil  
saber per què t’estime.  

M'has encisat amb mots  
que augmenten el silenci  
amb el caliu que em du  
records de gel  
amb el teu cos de riu  
el rostre acostumat a rebre pluges  
com els ulls als esguards  
com els ulls als esguards.  

Tu vius a l'altra punta del poble  
on era oliveral quan jo era infant  
i no havies nascut.  
Tu vius a un llarg seguici 
d'espurnes que no són, o potser sí, 
la negació del foc.  
 
Et veig trencar arrels,  
obrir les portes i eixir.  

Et veig de l'altra banda del jardí:  
uns ulls,  
una finestra,  
dies,  
nits.  



PER ELLA DONARIA JO TOTS ELS MEUS MOTS 
Fuig de la por  
i li fa por fugir  
dorm solituds  
de llençols i parets  
odia els canons  
l'odi, els quasi i els crits  
llum de balcó,  
d’autobús, de carrer.  

Per ella  
donaria jo tots els meus mots  
els pensaments de quan camine entre la gent. 
Per ella  
tornaria a ser qui ja no sóc  
i dissoldria interrogants   
com sucre en el café.  

Viu com si fora feliç 
i no ho és;  
viu d’un treball, 
que no li importa gens. 
Juga a pensar que  
no li cal mai res.  
Parla d'amor  
sense creure-ho ben be.  

Per ella  
donaria jo tots els meus mots  
els pensaments de quan camine entre la gent  
per ella  
tornaria a ser qui ja no sóc  
i dissoldria interrogants   
com sucre en el café.  

Ja no és l'abella i amiga que fou, 
no hi ha un record 
que el temps no haja ferit, 
tenim les rugues  
en ànima i cos. 
Era el migdia  
i comença a enfosquir.  
 



LLIGAT AL MEU COS  

Ací estic  
tan lligat al meu cos  
que no puc ni un moment  
desviar l’atenció  
del meu cor  
dels dolors  
dels amors  
dels passats  
per els quals  
esta pell  
aquest sac  
m'ha embossat  
m'ha fet pres.  

I no dec oblidar 
Com em van fer gaudir 
cada bes  
que va vindre a esgarrar  
les teranyines de gel  
cada contacte amic,   
les mans que em van guarir   
de cap a peus.  

Cal anar embastant,  
cap al camí rogenc  
el capvespre geliu  
de la drecera en groc  
que em portarà als fondals  
empolsegats d'un cor  
com una pruna llis  
i brillant com el rou  
contra el sol matiner.  

Ací estic tan lligat  
al meu cos que no puc  
despullar-me l'instant  
per a córrer molt més  
fins l'inici d'un vol  
i destrossar els vents  
i ser més fort que el món  
i viure al cel  

I no estar tan lligat  
a d'aquest obligat  
i feixuc carceller  
a d'aquest equipatge  
que em fa perdre el temps  
en dolors sens trellat  
emocions que no van a cap lloc  
o en amors que es perdran  
al final d'un passeig de tardor. 

Cal jugar a no perdre l’humor  
quan es fa hipersensible la pell. 
Un amor que no arrela no és res, 
massa fàcil saber  
què l’arbret del jardí  
més volgut, més ressec, 
no va a donar fruit,  
i tremola esmerlit  
mentre viu, que ja és prou.  

Ací estic  
ben lligat al meu cos  
i m'agrada sentir-me 
dintre d'aquesta pell  
i saber que hi ha sang  
a cada cicatriu  
que per ell estic viu  
que dolor i plaer  
que paraula i esguard  
que somriure i batec  
s'esvaïxen sense ell.

  



BONA NIT, SOLEDAT  
Bona nit, soledat, 
amb tu s’acaben  
els llums artificials dels gots dels bars  
les tremolors obscures del desig  
les sensacions obscenes del no-res  
la manca de queviures i de flors.  

Bona nit, soledat,  
amb tu s'encenen  
esporuguits els ciris del demà  
les càrcers on podríem estar tots  
la manca de volers i de tresors, 
la delicada i rauca veu del fang.  

Bona nit, soledat,  
quelcom com tu  
arranca brams en els penya-segats  
passeja per les goles dels cinglers  
enfila amb fil d’argent el frec del temps  
s'envola amb llargues ales de xiprer.  

Bona nit, soledat,  
quelcom com tu  
m'aguarda i puja amb ml totes les nits  
l'escala de tornada als vells deserts  
on els amors pansits no moren mai  
on les tenebres tenen el seu llit.  



T’ENCISARÉ 
T’encisaré amb l'amor que enlloc no trobe  
amb la joia que em cal, l’alegria que em fuig  
donaré el meu amor però voldré trobar-te'l  
abraçat al teu cos, viu als teus somnis, 
car gaudisc en saber que estimes que t’estime. 
Així sóc d'egoiste.  

T'encisaré amb l'aplom i la força que busque  
amb el cor que batega tancat al meu pit  
i colpeja en la fosca costelles i muscles  
per juntar-se amb el teu quan et trobes ben prop 
car solament el teu és el cor que el meu cerca. 
Així d’enamorat.  

T’encisaré amb la llum collida en la tenebra  
amb els jocs que no sé ni sabré si he sabut,  
t’enganyaré si puc per a que no em conegues 
i en cregues lliure i net com no mai he sigut  
cars sols així podria, amor meu, encisar-te. 
Així em cal la mentida.  

T'encisaré feliç o no caldrà encisar-te 
faré garlandes amb la lluna negra  
pel mati colliré de les ones salades  
de l’arrossegada platja  
milers de roses dolces i blanques  
t’encisaré com tu ja m'encisares.  



QUAN  L’AMOR  SE’N  VA  
Tornaré a tastar  
de l'amor d’absència  
l’empedrat al sòl,  
sec, lluent, i dur.  

Quan l’amor se’n va  
naixen primaveres  
creixen les voreres  
d'arbres i minuts.  

Rius de bona mar  
fugen al silenci,  
vents de bon amor  
van fonent-se als ulls.  

Tornaré a buidar  
les estances grogues  
dels significats  
mai esdevinguts  
a creuar arrels  
mans d'amics i vidres  
a esborrar del temps  
tants passats perduts.  
 
 



UNA CANÇÓ PER TU 
Vullc fer una cançó 
com tu, 
com jo, 
que lliure les paraules sens trencar 
la veu de cap silenci, 
ni alenar 
cap odi ni cap por  
de ningú  
per a ningú, 
vullc fer una cançó d’amor per tu. 

Vullc travessar amb tu  
la solitud 
de viure les onades sens remei, 
de beure marinades sens saber 
la pàtria de cap flor, 
de ningú, 
per a ningú, 
vullc fer una cançó d’amor per tu. 

La pàtria de cap flor, 
de ningú, 
per a ningú, 
vullc fer una cançó d’amor per tu. 

Vullc dir-te que no tinc  
arrels,  
ni vinc 
a rebre les promeses que no em fas, 
jo sempre estic a punt per a trobar 
però no vullc el cor  
de ningú  
per a ningú 
vullc fer una cançó d’amor per tu. 
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