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Terra d’aigua s’instal·la sobre la sor-
ra movedissa de les paradoxes de la 
condició humana i en la constant re-
alitat de l’anhelar.  L’escriptura s’apro-
pa així a la feridura poètica del desas-
sossec que neix d’aquell insuportable 
pes de les coses que Giuseppe Unga-
retti va definir com el sentiment del 
temps. 

Si una cosa caracteritza el discurs 
expressiu d’aquest llibre, i per ex-
tensió la poesia de Guillem en ge-
neral, és la condensació expressiva 
del seu discurs, el sentit plàstic de 
les seves imatges i un ideari que, per 
damunt del poema, apunta al llibre 
com a metàfora de la totalitat uni-
versal.

Ramon Guillem assoleix a Terra d’ai-
gua una imatgeria tan amarada de 
sotsobre, tan despullada, com efec-
tiva en la seva extrema nuesa.

(del pròleg de Jaume Pont)
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Com a narrador ha publicat els dietaris La cambra 
insomne (1992, Premi Antoni Bru d´Elx. Una selec-
ció va aparèixer a Àncora del temps.  Antologia de 
dietaris actuals, a cura de Joan Borja. 2013), i Com 
l´angèlica (2007), el llibre de relats Ahir van ploure 
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Hi ha una part de mi que no és meua
com hi ha un vers trencat que no em pertany,
un ritme que no acobla, una síl·laba
que sempre és misteri.
     Un cor
que les llunes amaguen, una mirada ignota
que l’espill no sap retornar-me, un sol debolit.
Un viarany que els meus peus destrossa,
un rai que en rierol s’embarranca,
aquest udol que els llops reconeixen.
Un silenci.

UN SILENCI
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Com armilla gastada
la pell,
 riba
a l’encalç de l’aigua.
Desig,
com marea enretirant-se véns,
tan inerme com aquesta sorra abandonada:
morent, un peix que boqueja,
un enfilall d’algues podrides,
perdut senyal de mar
que en les fondes caragoles
vol escoltar-se.
Com aquells rius que confluïren,
un fregadís de distàncies.

ARMILLA GASTADA





[27]

Obscur vent,
desa la tralla
a redós del cor!

Que té la mort
cantarella de sonall
com dringa pel dol
la rosa que esclata.

Campanes de l’ombra,
mudes esquelles d’enlloc!

L’aigua del somni
té la deu emmetzinada.

És, als llavis blancs
de l’hivern, que es colga
la vida, arbreda encesa
que assota el vent fosc.

OBSCUR VENT
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