
POEMES

De Joan Margarit

Estimar és un lloc

Assegut en un tren miro el paisatge

i de sobte, fugaç passa una vinya

que és el llampec d’alguna veritat.

Seria un error baixar del tren

perquè llavors la vinya desapareixeria.

Estimar és un lloc, i sempre hi ha una cosa

que m’ho desvela: un terrat llunyà,

aquella estrada buida d’un director d’orquestra,

només amb una rosa, i els músics tocant sols.

La teva cambra quan s’alçava el dia.

Per descomptat, el cant d’aquells ocells

al cementiri, un matí de juny.

Estimar és un lloc.

Perdura al fons de tot: d’allí venim.

I és el lloc on va quedant la vida.



De Joan Margarit

Rere els vidres

Anar-se’n és aquesta passió

que arriba tard. Que pot ser violenta.

Som part d’alguna música. Canvia,

i cal saber escoltar cap a on ens porta.

A vegades té encerts misteriosos.

Però ara és una música difícil.

Abstracta i dissonant, m’empeny a anar-me’n:

és la seducció final de l’esperança.

Beethoven sord m’ajuda a rebutjar-la.

Perquè el present encara s’il·lumina

com un enorme diamant de temps

on ja no hi sóc i encara escric poemes.

Des d’aquí és d’on t’estimo, perquè mira:

me n’aniré estimant. No tinc res més.

Soc aquesta mirada rere els vidres.



De Joan Margarit

Recordar el Besòs

Les finestres de nit, amb la llum groga,

són ulls voltats pel rímel de l'asfalt.

Recordo el pis: una bombeta morta,

gossos i infants damunt d'un matalàs.

En la cuina, corrupta, sense porta,

amb verdet als plats bruts amuntegats,

un noi escolta un vell pick-up que toca

discs de drapaire, però tots de Bach.

Els cables negres d'alta tensió

la lluna sobre el riu els fa brillar.

Sota el pas elevat de l'autopista,

la desolada terra de ningú,

corral de cotxes de segona mà.

Per a aquest món, cap més futur que Bach.



De Joana Raspall

Podries

Si haguessis nascut en una altra terra,

podries ser blanc, podries ser negre…

Un altre país fora casa teva,

I diries  “sí” en una altra llengua.

T’hauries criat d’una altra manera

més bona, potser, potser més dolenta.

Tindries més sort o potser més pega...

Tindries amics i jocs d’una altra mena;

Duries vestits de sac o de seda,

sabates de pell o tosca espardenya

o aniries nu perdut per la selva.

Podries llegir contes i poemes,

o no tenir llibres ni saber de lletra.

Podries menjar coses llamineres

o només crostons eixuts de pa negre.

Podries..., podries...

Per tot això pensa que importa tenir

les mans ben obertes

i ajudar qui ve fugint de la guerra,

fugint del dolor i de la pobresa.

Si tu fossis nat a la seva terra

la tristesa d’ell podria ser teva.



De Erri de Luca

Valors

Considero un valor cada forma de vida, la neu, la maduixa, la mosca.

Considero un valor el regne animal, l’assemblea dels estels.

Considero un valor el vi mentre dura l’àpat, un somriure involuntari, el

cansament de qui no s’ha fatigat, dos vells que s’estimen.

Considero un valor el que demà no valdrà res i el que avui encara val poc.

Considero un valor totes les ferides.

Considero un valor estalviar aigua, arreglar un parell de sabates, callar a

temps, comparèixer al primer crit, demanar permís abans d’asseure’s, estar

agraït sense recordar de què.

Considero un valor saber on és el nord d’una habitació, quin és el nom del

vent que està eixugant la bugada.

Considero un valor el viatge del rodamon, la clausura de la monja, la

paciència del condemnat, sigui quina sigui la culpa.

Considero un valor l’ús del verb estimar i la hipòtesi que existeixi un creador.

Molts d’aquests valors no els he conegut.



De Jorge Bucay

En un lloc del bosc

Aquesta història ens parla d’un famós rabí: Baal Shem Tov.

Baal Shem Tov era molt conegut dins de la seva comunitat perquè tothom deia que era un
home tan pietós, tan bo, tan pur que Déu escoltava les seves paraules quan parlava.
S’havia creat una tradició en aquell poble: tots els que tenien un desig insatisfet o
necessitaven alguna cosa que no podien aconseguir anaven a veure al rabí.

Baal Shem Tov es reunia amb ells un cop a l’any en un dia especial que ell escollia. Portava
a tothom a un lloc que ell coneixia enmig del bosc. I un cop allà, conte la llegenda, Baal
Shem Tov encenia un foc amb branques i fulles d’una manera molt particular, i entonava una
pregària en veu molt baixa, com si fos per ell mateix.

I diuen....

Que a Déu li agradaven tant aquelles paraules del rabí, es fascinava tant amb el foc encès
d’aquella manera, estimava tant aquella reunió de gent en aquell lloc del bosc... que no
podia resistir-se a la petició de Baal Shem Tov i concedia els desitjos de totes les persones
que estaven allí.

Quan va morir el rabí, la gent d’aquell poble s’adonà que ningú coneixia les paraules que
Baal Shem Tov deia quan anaven tots junts a demanar alguna cosa. Però coneixien el lloc
del bosc i també sabien com encendre el foc. Un cop a l’any van seguir la tradició i tots els
que tenien necessitats i desitjos insatisfets, es reunien en aquell lloc del bosc, encenien el
foc de la manera que havien après del vell rabí i, com que no coneixien la pregària de Baal
Shem Tov, cantaven cançons, recitaven poemes i salms, o solament es miraven i parlaven
al voltant del foc, en aquell lloc del bosc.

I diuen…

Que a Déu li agradava tant el foc encès, li agradava tant aquell lloc del bosc, i aquella gent
reunida... que malgrat ningú deia les paraules adequades, concedia els desitjos a tots els
que estaven allí reunits.

El temps ha passat i, de generació en generació, la saviesa s’ha anat perdent...

I aquí estem nosaltres.
Nosaltres no sabem quin és el lloc del bosc.
No sabem les paraules que deia el rabí.
Ni tan sols sabem encendre el foc tal com ho feia Baal Shem Tov...

En canvi, hi ha quelcom que sí sabem.
Sabem aquesta història



Sabem aquest conte...

I diuen...

Que Déu adora tant aquest conte,
li agrada tant aquesta història,
que n’hi ha prou que algú l’expliqui
i que algú l’escolti
per a que Ell, complagut,
concedeixi qualsevol desig
a tots els que estan compartint aquest moment...

Així sia...


