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Fet al País Valencià



A Jesús, el meu germà





All the world’s a stage, 
And all the men and women merely players

William Shakespeare





I

(…) cuán lamentable, cuán sombrío y caduco, cuán inútil y 
arbitrario es el aspecto que tiene el intelecto humano dentro 
de la naturaleza; hubo eternidades en las que no existió.

F.W. Nietzsche
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3

Bec pregàries com a gotes de pluja
subtil tast d’enllà que s’engul la terra,
i tot ho deixa xop i tot ho amara.
Escolte sibilant el vent que em treu
de dalt estant, aquest fluir inquiet
de la revolta.
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4

Absorbies tots els colors de l’aigua
afaiçonant el nom de l’espècie,
prometences de nit abans tot
i tot seguit confonent el caos.
No més tard que el doll que a la font brolla
despertaves amb el color guerra,
pintada amb les engrunes de lluna
i del sol que a la vorera canta.
I vius, tan vius que la sang delata
colors que de roig pinten, el son
vespral, a la plaça.
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2. VARIACIONS SOBRE UNA LECTURA

Surant pels capricis de la memòria:
és així com el reflex de la llum
és instant de música que s’encén
en l’ombra i mai no s’apaga: clar somni
inesgotable, natura vivent
i tanmateix fugaç, com arbre efímer
que al vol de les branques al cel s’enlaira.
Però tot aquest món és un teatre
i nosaltres només simples actors,
com aquell anglès savi va explicar-nos:
és per això que existeix el poema,
perquè la mort es perda en la foscor
de foc del dia, com vers que per sempre
ha de romandre, com arrel eterna.
Perquè si la fulla cau i s’adoba,
si creix la soledat dintre l’espill,
si l’abisme és calfred que en el destí
s’aboca i sols ens queda la pregària,
encara brolla l’estrella de l’alba,
el rou sobre els pits, la mirada pura :
les ales dels camins a la pupil·la.
També l’amor, aigua per a la set,
font que és cançó, còdol sense fermall
que roda en el corrent nu de l’espera :
la rosada clara que viu per tu.
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Tot allò que la mirada imagina
i la memòria del cos proclama,
com escull dels llavis contra les ones
de l’oblit, com un sanglot de raïm
madur i bell al pit de la ventura.
Tota l’escuma d’or del sol ponent,
tota la incertesa al cor de la rosa,
tota la mort, que també és poesia.
És ara que arriba el temps de l’absència.
Nua la plana de nuesa tendra,
la veu blanca de la neu en la llàgrima
del silenci: cau la fulla, tan verda
encara, mentre un matalàs de pols
ofega la cambra on habità
la bellesa, jaç d´amor ara cendra.
Què naix quan s’encén en la llar
el foc de l’oblit, quin vent morirà,
d’on vindrà el riu que vessa d’un nou tacte?
Ser temps, ser aire, ser arbre, ser nau,
ser bri d’herba, sortós polsim de vent.
Nit calma i obscura, la solitud
és un imprevist escenari, mort
de vida plena: perquè ja és el temps
de la poesia, del sol en l’ànima
a pesar de la fosca, de la paraula
banyada amb el rou glaçat que ens desperta.
De l’esclat de la llum en cada síl·laba.
De la casa bastida amb fonaments
de sang i núvols tèrbols, com un cor
que no deixa de glatir en la nit.
És ara l’edat d’or de la memòria,
la recerca d’aquell foc immortal,
tot allò que retorna com un cercle,
el temps nu per arreplegar les fulles
que ha deixat el xop: hi sura un tuf
a naturalesa morta. Però
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és inesgotable el regne del mot
i precís en el dubte com la boira:
l’art de l’ara etern, de l’ara fugaç.
L’art més bell esclatant en el poema.

Ramon Guillem
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