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EL POEMA 

 

Quan vols dir res i notes 

que les paraules no t’escolten, 

que no fan cas del que els demanes, 

potser insensibles 

de tant sentir-se repetides, 

sordes per tant abús retòric, 

no hi transigeixis: fes-t’hi 

sentir torbant-les, pertorbant-les 

amb el record de com n’eren, de fidedignes, 

aleshores que inauguraves 

la vida. Sí, fes que t’escoltin 

fent-les sentir ―fins al moll dels fonemes― 

sentits que les trasbalsin 

i que les forcin a pronunciar-s’hi. 

És el poema. 

 

 

 

 
LO POÈMA 

 

Quand vòs ren dire e nòtes 

que lei paraulas t’escotan pas, 

que fan pas cas de çò que li demandes, 

benlèu insensiblas 

de tant s’ausir repetidas, 

sordas per tant d’abús retoric, 

transegigues pas : fas te 

ausir lei trebolant, lei destorbant 

ambe lo remembre de coma èran dignas de fe, 

alara qu’inauguraves 

la vida. Òc, fagues que t’escoten 

lei fasent ausir ― fins au mòl dei fonèmas ― 

ausidas que lei trafegues 

e que lei fòrces de se prononciar. 

Es lo poèma. 

  



 

 

OFICI  DE POETA 

 

Hi ha cops que el poema només 

s’escriu ―brases crepusculars, 

ales esteses de la nit― 

com a context de versos solts 

que ens exigeixen ser transcrits 

amb la urgència de mai més 

―¿no en sents, el llòbrec aleteig?―, 

com quan ens sembla pressentir 

que l’àngel de la mort ens vol 

en el silenci dels colors, 

en la ceguesa de la veu. 

 

 

 

 

OFICI DE POÈTA 

 

De còps lo poèma solament 

s’escriu —brasas crepusculàrias, 

alas estesas de la nuech― 

coma en contèxte de vèrs isolats 

qu’exigisson de nautres d’èstre transcrichs 

ambe l’urgéncia redibitòria 

― l’ausisses, la sornaruda aletada ? ―, 

coma quand nos sembla pressentir 

que l’àngel de la mòrt nos vòu 

dins lo silenci dei colors, 

en la cecitat de la votz. 

 

  



 

 

UNIVOCITAT DEL POEMA 

 

Paraules que no accepten 

ser veu abans de ser fixades per la lletra. 

Paraules que no es volen perdre barrejades 

amb l’alè i esvanir-se com l’eteri rastre d’una idea, 

que si mai torna recordada ho fa amb altres paraules. 

Paraules que demanen transformar-se en forma per ser dites 

sense que dir-les les deformi. Paraules que escapen 

de ser en l’oralitat consecutives sent alhora en l’escriptura. 

Paraules que exigeixen ser poema 

per ser-hi sempre exactament aquelles. 
 

 

 

 

UNIVOCITAT DAU POÈMA 

 

Paraulas qu’accèptan pas 

d’èstre votz avans d’èstre fixadas per la letra. 

Paraulas que se vòlon pas pèrdre mescladas 

ambe l’alen e s’esvanir coma l’eterenca clava d’una idèa, 

que s’encara tòrna remembrada o fa ambe d’autrei paraulas. 

Paraulas que demandan de se transformar en forma per èstre dichas 

sensa que de lei dire lei desforme. Paraulas qu’escapan 

d’èstre en l’oralitat s’ausissent a la fes consecutivas dins l’escritura. 

Paraulas qu’exigisson èstre poèma 

per sempre i èstre exactament aquelas. 

 

  



 

 

TÈCNICA DEL POEMA 

 

Dia de sol. El camí passa 

per entre camps de cereals a punt de sega. 

Un arbre ombrós en un dels marges. 

 

Ho miro i penso la mirada. 

 

Sota un sol inclement, just a la vora 

del camí que travessa l’or de les espigues, 

l’ombra d’un arbre, compassiva. 

 
 

 

 

TECNICA DAU POÈMA 

 

Jorn de soleu. Lo camin passa 

entre camps de cerealas per èstre meissonadas. 

Un aubre ombrós sus un dei càncels. 

 

Lo remiri e pensi l’agach. 

 

Sota d’un sòu èrme, just sus la riba 

dau camin que travèrsa l’aur deis espigas, 

l’ombra d’un aubre, compatissenta. 

 

 

  



 

 

EL POEMA COM A CÀSTIG 

 

Amb voluntat de no mentir 

sobre la nostra dolorosa consciència de mort, 

sobre aquesta angoixada saviesa de final, 

 

potser sí que confús per la cridòria del mercat de la fe, 

però empès pel tossut afany sempre irresolt 

de saber si el dolor cronificat té valor transcendent 

o tan sols és atzar del món, 

 

un cop més, vers a vers, enfilo el viarany vertiginós 

que ―diuen― va fins a l’altíssima fondària de ser en el Ser, 

que ens ha de redimir del nostre breu estar en el temps 

 

...i un cop més el poema en surt ―em surt― 

ferit greument per les arestes del no-res. 
 

 

 

 

LO POÈMA COMA CASTIG 

 

Ambe volontat de non mentir 

sus la nòstra dolorosa consciéncia de mòrt, 

sus aquesta ansiosa saviesa de fin, 

 

benlèu qu’òc que confús per la cridadissa dau mercat de la fe, 

mai butat per lo testard pensament sempre irresougut 

de saber si la dolor cronificada garda valor transcendenta 

ò s’es solament azard dau monde, 

 

un còp de mai, vèrs a vèrs, m’encamini sus lo draiòu vertiginós 

que ― dison ― va fins a l’auturenca prigondor d’èstre en l’Èstre, 

que nos fa demenir la nòstra brèva preséncia per lo temps 

 

… e un còp de mai lo poèma en sorgís ― m’en sorgís ― 

ferit grevament per leis arestas dau non-ren. 

 

  



EL POEMA COM A DESPULLA 

 

Per més que els ulls inspirin 

―amb ànsia de veure-hi― 

l’aire de llum que el món t’ofrena 

per si et vols aixecar de l’ombra, 

 

al cec subsòl de la memòria, 

la fosca et buida la mirada, 

fins a deixar-te’n 

tan sols un rastre de paraules. 

 
 

 

 

LO POÈMA COMA DESPOLHA 

 

D’autant mai que leis uelhs inspiren 

― amb ànsia d’i veire ― 

l’aire de lutz que lo monde t’ofrís 

per cas que te vougues levar de l’ombra, 

 

au cec sota-sòu de la memòria, 

la foscor te vueja l’agach, 

fins a te’n laissar 

solament una clava de paraulas. 

 

 

  



 

 

SET  DE POEMA 

 

Com el pou, el poema 

no et diu mai l’aigua de la teva set 

si no l’hi arrenques. 

 

 

 
 

SET DE POÈMA 

 

Coma lo potz, lo poèma 

jamai te ditz l’aiga de ta set 

se la li arranques pas. 

 

  



 

 

LA VEU DEL POEMA 

 

No t’hi miris mirar-t’hi. 

No t’hi emmirallis. 

Si dius que el vols comprendre, 

te n’has de fer mirada, 

ser-ne l’atenció de la mirada, 

fer que els teus ulls 

vagin on diu que mira. 

T’hi mostrarà què hi veu 

i mirarà que hi vegis 

la manera que té de veure-ho, 

que et fixis en què es fixa 

que se li fixa en versos. 

L’associació del bosc, 

la dignitat de l’arbre... No, 

no t’hi miris mirar-t’hi. 

No t’hi emmirallis. 

Fes-te’n mirada, 

sigue’n la tensió de la mirada. 

Sent com escruta enllà, 

com escodrinya endintre. 

Si escoltes el que per tu mira, 

potser hi veuràs la veu. 

 

 

 
 

LA VOTZ DAU POÈMA 

 

Non t’i remires t’i remirar. 

Non t’i emmiralhes. 

Se dises que lo vòs comprene, 

te’n fau faire mirada, 

n’èstre l’atencion de la mirada, 

faire que teis uelhs 

vagan onte ditz que remira. 

T’i mostrarà çò qu’i vei 

e remirarà per que vegues 

lo biais qu’a de te veire, 

çò que fixes en çò que se fixa 

que se li fixa en vèrs. 



L’associacion dau bòsc, 

la dignitat de l’aubre… Non, 

Non t’i remires t’i remirar. 

Non t’i emmiralhes. 

Fas te’n mirada, 

ne seguir la tension de la mirada. 

Auses coma escruta ailà, 

coma fura au dintre. 

S’escotes aqueu que remira per tu, 

benlèu i veiràs la votz. 

  



 

 

LA MORT DEL POEMA 

 

Després d’una fonda inspiració, 

expirar, sense cap altre aspiració possible. 

 

El poema perfecte, 

si en fos factible l’escriptura: 

absència, buidor, no-res, silenci... 

 

Allò de què tant parlen 

sense coneixement de causa 

―mort― tants poemes imperfectes. 
 

 

 

 

LA MÒRT DAU POÈMA 

 

Après una prefonda inspiracion, 

expirar, sensa deguna autra aspiracion possibla. 

 

Lo poèma perfiech, 

en foguèsse factibla l’escritura : 

abséncia, vuege, non-ren, silenci… 

 

Tot çò de qué tant parlan 

sensa coneissença de causa 

― mòrt ― tant de poèmas imperfachs. 

 

  



 

 

EL POEMA. DUES VERSIONS 

 

El pou del cel 

 

Aboca’t al brocal del pou i mira: 

sota el reflex del cel no hi ha sinó tenebra. 

Ara gira’t i mira enlaire: 

¿què creus que hi ha per sobre? 

 

 

Vertigen de les altures 

 

Ple dia amb llum de vespre. 

Plou tant que sembla que la pluja 

vulgui negar la terra. 

 

Quan la tempesta amaina, 

pertot, cadàvers d’aigua mostren 

el cel com un abisme. 
 

 

 

LO POÈMA. DOAS VERSIONS 

 

Lo Potz dau cèu 

 

Acòsta-te dau relaisset dau potz e agacha : 

sota lo rebat dau cèu ren i es se non sornura. 

Ara revira-te e agacha en l’aire : 

Que creses que i a dessubre ? 

 

 

Lorditge deis auturas 

 

Plen jorn ambe lutz de vèspre, 

plòu tant que sembla que la plueja 

vougue negar la tèrra. 

 

Quand la tempèsta s’aprèsta, 

d’en pertot, cadavres d’aiga mòstran 

lo cèu tau un tomple. 

 

 


