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Ventura Ametller, nosaltres
i la lluita contra l’oblit
Ventura Ametller és avui per avui una de les grans i sòlides
veus literàries que ha donat la Catalunya de final del segle xx.
Bonaventura Clavaguera Clavaguera (Pals, 1933 - Mataró,
2008) va adoptar el pseudònim Ventura Ametller, amb el
qual va signar les seves obres, que van des de la poesia fins a
l’assaig, passant pel dietari i la important construcció d’un
corpus novel·lístic que fa saltar els marges de qualsevol marc
de referència que se li vulgui donar i que pren una poderosa
forma en les dues novel·les Summa Kaòtica i Resta Kaòtica, peces
d’un cicle inconclús.
Professionalment, en Ventura era veterinari, però la seva
passió per la cultura el va convertir en el constructor d’un vast
univers literari, de grans i imprecisos límits, transmutació alquímica i matèrica del temps de la Guerra Civil i la postguerra,
de les persones que va conèixer i amb qui va interactuar per
imperatius de la vida.
Amic de Josep Pla i Salvador Espriu, des del Pals que redimensiona en les seves obres al Mataró en el qual va viure tants
any, des de la llibertat de crear una obra amb regles pròpies
fins a l’amistat amb l’escriptor i activista Valerià Pujol, des de
la solitud del creador que viu tancat en la seva torre de vori al
contacte amb els escriptors del Maresme dels anys vuitanta i
amb tothom que s’hi acostava, atret per la màgia inexplicable
que desprenia la lectura de la Summa.
La literatura, en general, és ingrata als seus creadors i la
catalana, per qüestió de mida segurament, més que moltes
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altres. No s’entén, sinó, aquest oblit sistemàtic i paradoxal
de l’obra d’en Ventura Ametller, que principalment ha estat
editada per amics i familiars i que tot i les lloances i grans valoracions d’erudits i savis de tota mena, continua avui en dia
pràcticament inèdita, en el més cruel anonimat.
En aquesta lluita sistemàtica per evitar l’oblit del treball
d’en Ventura s’emmarca la celebració que es va fer a Mataró el
2016, sota l’epígraf de “30 anys Summa”. Taules rodones, espectacles de poesia, geolocalització de la Summa Kàotica, publicació d’una antologia de poemes... tot un seguit de propostes
entrellaçades per recuperar la perspectiva de qui va ser aquest
autor, per reubicar-lo en el punt de mira del present, malgrat
el pas del temps.
Però una vegada acabat el cicle d’actes i amb la destacable
incorporació al corpus literari de Ventura Ametller del llibre
Antologia d’emergència, publicat per AdiA Edicions, la reivindicació del seu ingent treball continua demanant a crits la reedició
de la Summa i de la Resta. Així com també el redescobriment,
en estat natural i primigeni, del seu corpus poètic, que té un
puntal essencial en els Quaderns de Bel Dezir i que roman encara
essencialment ocult a la mirada dels lectors.
Un nou Llibre mínim dels Quaderns de la Font del Cargol
L’any 1981, Ventura Ametller guanyava el Premi Marià Manent, amb un jurat format per Valerià Pujol, Paco Rodon,
Jaume Creus, Mercè Canela i Foni-i. I es publicava el Primer
Quadern de Bel Dezir, número 15 de la col·lecció dels Quaderns
de la Font del Cargol.
Ara, dins la nova etapa dels Quaderns de la Font del Cargol, treballem per poder publicar íntegres tots els Quaderns de
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Bel Dezir i completar, així, l’edició d’aquest cicle. I mentre això
no sigui possible, donem sortida a un nou Llibre mínim de
la col·lecció, amb una selecció de poemes del primer poemari
editat de Ventura Ametller, llibre completament descatalogat i introbable, que no sigui en algunes biblioteques i col·
leccions privades.
En el pròleg del Primer Quadern, Valerià Pujol destaca algunes
de les coordenades de la poètica de l’autor:
“La poesia desvela, a través d’un procés de velació lingüística, l’essencialitat radical de l’ésser igual com el participant
desvela ‘el sagrat’ a través del sacrifici ritual. Bel Dezir ens
vela i ens desvela, o més ben dit, l’autor assaja de desvelar el
SIGNE, l’ÉSSER NOU alhora que constata la dificultat del
projecte. (...)
Bel Dezir és l’Absent, la Forma, el Signe, l’Ésser Nou i és
també amb una major immediatesa la terra, torre-dona,
pàtria-idioma, el cosmos, damunt on es projecta el jomúltiple. (...)
Bel Dezir és també la indefinible des del moment que es
configura com la utopia: ‘criatura en el mot indefinible’ ”.

Aquest material poètic del Llibre mínim es complementa
amb la intervenció que va fer Albert Calls en la taula rodona
del 27 de maig de 2016 dins els actes de “30 anys Summa”
i que porta per títol “Ventura Ametller i la literatura al Maresme”. El text és un zoom de la relació d’aquest autor amb
els motors culturals de la comarca que van ser en Valerià Pujol i el Grup de la Font del Cargol, puntals tel·lúrics de la
reivindicació de la literatura d’en Ventura impulsada des del
Maresme.
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Amb aquest nou Llibre mínim volem contribuir a reivindicar aquest avantguardista avant la lettre que va ser en Ventura
Ametller i impulsar el coneixement de la seva singular creació literària. També reclamar, novament, que cal reeditar-lo i
posar la seva obra dins l’àmbit acadèmic, justes mesures i merescut retorn per a algú que va fer una aportació a la literatura
que amb els anys es va fent més gran cada vegada.
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Ventura Ametller
i la literatura al Maresme
Intervenció d’Albert Calls dins el cicle “Ventura Ametller. 30 anys Summa”.
Òmnium Cultural Maresme, 27 de maig de 2016.

Bon vespre i moltes gràcies als organitzadors d’aquest acte per
permetre’m recordar en Ventura Ametller.
Com salvar la memòria escrita de Ventura Ametller?
Tot i que em toca parlar de la Resta Kaòtica, abans d’arribar-hi
voldria començar amb unes idees de context que considero
necessàries per ubicar en Ventura Ametller.
Aquestes jornades, que serveixen per reivindicar el seu llegat literari, es fan en un moment en el qual és molt difícil per
no dir impossible trobar la seva obra, que no sigui en els fons
local d’algunes biblioteques. I em refereixo tant a la Summa
Kaòtica i a la Resta Kaòtica, com a la seva poesia.
Cert que gràcies als organitzadors de l’acte tenim una antologia dels seus poemes publicada, però aprofito per fer un
crit d’emergència per treballar en la direcció que l’obra d’en
Ventura Ametller sigui a l’abast del públic en general, encara
que citant Juan Ramón Jiménez, ell també escrivia per a una
“inmensa minoría”.
Tot i els esforços i els treballs que es fan sobre l’obra literària d’en Ventura Ametller (en aquesta taula rodona n’acabem
d’escoltar uns exemples com l’onomàstica i la geolocalització), crec que seria molt necessari que s’impulsés un estudi
9

fet per especialistes que permeti desencriptar la seva obra,
tant des d’una perspectiva generalista, de fons, com més minuciosa, en els tres àmbits que va conrear com a escriptor: la
narrativa d’un registre literari avançat i innovador com són la
Summa Kaòtica i la Resta Kaòtica, la poesia –que és un magma i vist
des de fora gairebé de dimensions monumentals– i l’assaig i
les impressions personals en clau de diari.
Cal promoure l’estudi d’Ametller, que ho facin persones
especialitzades, cal situar-lo en el context acadèmic, posar
llum al seu treball, visibilitzar el potencial en “micro” i en
“macro” de la seva tasca com a escriptor, acostar-se des de
l’erudició al que ens diu i ens transmet, a la comprensió de
l’enigma literari que ens va deixar.
I una darrera reflexió: tot i els orígens de Pals, dels quals
ens en parlaran en un proper acte persones molt més qualificades que jo en aquest àmbit, en Ventura Ametller desembarca al Mataró i al Maresme dels anys seixanta, hi viu, hi treballa
i hi escriu. Per tant, si seguim aquell conegut lema que “és
català tothom qui viu i treballa a Catalunya”, “és maresmenc
tothom qui viu i treballa al Maresme”, si més no per influències i contactes.
En Ventura Ametller, però, és sobretot maresmenc perquè
connecta amb el grup literari de referència de la comarca,
que és el de la Font del Cargol, liderat per Valerià Pujol i que
va desplegar les seves activitats entre 1979 i 1983. I, molt més
important encara, l’obra d’en Ventura es projecta i s’impulsa
inicialment en aquell context territorial. Sempre de fet, la
projecció que se li dóna ve principalment des de Mataró i des
del Maresme.
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El Ventura Ametller que impulsa la Font del Cargol
Tot seguit comento algunes proves documentals d’aquest
contacte d’en Ventura Ametller amb els autors i la literatura
del Maresme:
La Primera antologia de poetes del Maresme, a cura del Grup de
Lletres del Taller Obert d’Expressió, llavor inicial del grup
de la Font del Cargol. Publicada per Edicions Robrenyo el
1979 amb poemes d’Esteve Albert, Ventura Ametller, Salvador Espriu, Fèlix Cucurull, Marià Manent, Albert Manent,
Pere Ribot, Isidre Julià i Josep Lladó, entre d’altres autors
més joves com Martí Rosselló o Rafael Vallbona. Aquesta antologia inclou principalment autors marcats per la Guerra
Civil, barrejats amb d’altres de la represa d’aquells anys.
Publicat el 1981 per Quaderns de la Font del Cargol, la
poesia d’en Ventura Ametller, Primer Quadern de Bel Dezir, guardonat amb el Premi Marià Manent d’aquell mateix any.
La Nova antologia de Poetes del Maresme, editada el 1983 per
Quaderns de la Font del Cargol, sota el paraigües editorial
d’Oikos-Tau. Aquesta antologia és el principal referent que
ens permet situar-nos en el moviment literari més important del Maresme. Hi surt publicat en Ventura Ametller també, però ja al costat dels autors més joves del moment: Teresa d’Arenys, Jordi Bilbeny, Josep Bras, J.M. Calleja, Jaume
Cases, Maria Antònia Grau, Manuel Guerrero, Jordi Jané,
Marc Lluch, Perejaume, Josep M. Mercader, Feliu Plasència,
Valerià Pujol o Martí Peran... entre d’altres. El llibre es desmarca de la Primera antologia perquè ja inclou plenament poetes
de la represa cultural.
La poesia dels Paradigmes esotèrics, publicada l’any 1991 per
L’Aixernador, ens dóna una bona mostra del que escrivia en
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Ventura Ametller, però amb la perspectiva dels anys, no és
definitòria del conjunt del seu treball poètic, ja que l’obra va
continuar ampliant-se després i és molt més extensa.
Uns anys més tard, va haver-hi, també, un intent de publicar una antologia amb una editorial valenciana i que va fracassar, després de diverses provatures, angoixes i esforços de
l’autor i meus, que n’era l’impulsor. El llibre estava, fins i tot,
maquetat, però l’editorial va tancar i ja no va sortir.
I he deixat per el final la Summa Kaòtica, que és l’arbre principal de l’obra d’en Ventura Ametller. L’any 1986, amb pròleg
de Valerià Pujol, editorial Laia, dins la col·lecció “El mirall
i el temps”, publica la Summa Kaòtica. Entre els impulsors, en
Valerià Pujol, l’Ignasi Riera com a editor, en Pep Duran de la
llibreria Robafaves i l’Ajuntament de Mataró, representat pel
regidor de Cultura, Remigi Herrero, que obria amb un breu
text el llibre. La connexió político-cultural de Valerià Pujol
i Ignasi Riera és molt evident en aquesta edició. En Valerià
Pujol era, a més, un gran defensor de l’obra d’en Ventura
Ametller i hi havia molt bona sintonia entre ells dos.
No serà fins l’any 2008 que, amb el suport de la família,
l’Ajuntament de Mataró i la meva intervenció, es reeditarà la
Summa Kaòtica i es publicarà la Resta Kaòtica, en una edició de
Cossetània, que podrà presentar en un acte públic en Ventura
Ametller abans de morir.
La Summa Kaòtica i la Resta Kaòtica, descodificades
Tot seguit provaré de donar unes pistes del que és la Summa Kaòtica i la Resta Kaòtica, deixant clar que no s’entenen per
separat. Com explica Valerià Pujol en el pròleg que fa a la
primera edició de la Summa Kaòtica publicada per Laia, el tema
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de la novel·la és la narració de l’etapa republicana del 1933 al
1939. Seguint amb les paraules d’en Valerià, la clau de la història rau en la manera de narrar-la. Es defuig el tractament
naturalista, no es parla de la realitat sinó que s’interpreta,
seleccionant-la i embolcallant el lector d’una gran massa de
referències culturals, màgiques, mítiques i filosòfiques, sense caure en un culturalisme gratuït. I molt més magmàtica
encara la narració dels fets, amb referències a la càbala i a la
bruixeria, l’ocultisme i l’Empordà, tot plegat “transliteraturitzat”, si em permeteu el neologisme. La història comença
quan el protagonista encara no ha nascut, en un medi intrauterí, quan encara no és la forma sinó la protoforma. En
néixer es convertirà en l’Anamorphus, a través del qual anirem contemplant els esdeveniments familiars i polítics del
seu poble.
La Summa és especialment un món caòtic, la visió analògica de la realitat, amb una perspectiva irònica, antihistòrica,
una sàtira antifeixista i alhora antiestalinista, però plantejada
a través d’un món ancestral, pagès, arrelat a les tradicions,
del qual provenen les nostres arrels. I en l’estil del llibre, sobretot, hi destaca l’esperpent, l’emmascarament dels noms,
tots personatges reals, partint de referents literaris –apunta
Valerià Pujol també– com Jarry, Apollinaire o Valle-Inclán,
així com també d’una part de l’obra d’Espriu.
En el meu cas, vaig començar a llegir la Summa diversos cops, i
no hi vaig connectar fins al tercer o quart intent. Té una textura
narrativa difícil, que demana molt del lector, però que quan hi
enllaces, no la pots deixar. La narrativa d’en Ventura Ametller
s’avança a l’hipertext d’Internet, ens mostra una història trencada a trossos i en una realitat alternativa, que el lector ha d’ajustar
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i construir. Els seus personatges viuen en espais i temps múltiples i mòbils, incorporant noms i mutant permanentment.
I ara sí, arribem a la Resta Kaòtica, que és del que havia de
parlar en aquest acte, però m’ha calgut aquest recorregut per
arribar-hi i contextualitzar.
Sense la Summa no hi ha la Resta, i sense la Resta tampoc tindríem el Caos multiplicat, que és un text que hi ha als arxius d’en
Ventura i s’ha de veure encara com encaixa en el seu corpus
literari narratiu.
La Resta Kaòtica, com va dir en Miquel de Palol en la primera
taula rodona del cicle “Ventura Ametller. 30 anys Summa”,
és un treball molt més depurat. Cert, però crec que és també una branca que neix de la Summa. En la meva opinió, en
Ventura ja s’havia buidat literàriament molt en la Summa i es
trobava, com a narrador, molt més lliure i obert.
A la Resta hi apareix la “cronologia de la derrota”; per entendre’s, el després de la Guerra Civil en el context antihistòric i literari de l’autor, amb la presència del feixisme i del nazisme molt definida, però també com a crítica a tota mena de
dictadures. A la Resta, el protagonista –en canvi permanent,
no ho oblidem– continua sent l’individu que lluita en el dia
a dia per existir i trobar glops de llibertat que el deixin surar,
l’Ulisses particular de l’autor que torna a l’Ítaca llunyana que
Franco havia esmicolat.
A la Resta Kaòtica també hi trobem la victòria del sexe i la carn
per damunt de les presons que volen imposar el domini i la
censura, la part obscura de les religions organitzades i des del
seu àmbit més opressiu. O l’estraperlo, la repressió cultural i
lingüística i l’intent, sobretot, de sobreviure dins la tempesta
de la història.
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En Ventura ens hi continua explicant com veu el món des
de la seva talaia personal; però un cop més, en la manera d’explicar-nos-ho, és on hi ha la magistralitat, la gran paradoxa
que converteix aquests dos llibres en singulars i únics, excepcionals en la nostra literatura. No hi ha res igual, com s’ha
dit. És ben cert, es constata en llegir-ne unes poques pàgines.
A diferència de la Summa, en la Resta, com deia, veig un Ventura més còmode, més ‘deixat anar’ amb el seu treball literari
i probablement en el context social del moment, en sintonia
amb els aires de llibertat social que anirien arribant.
La trama narrativa de la història segueix la vida del personatge, en un món caòtic, kafkià, de convents i dictadures religioses, paranoies teològiques, nazis, teutòniques exuberants
(el context sexual del moment en què s’escriu el llibre no és
el mateix que l’actual, molt més obert)... i tot en un joc de
narradors i narracions que comença en l’autor i es perd en
els seus personatges, un exercici narratiu de prismes i miralls
que es contraposen i multipliquen les visions resultants.
Tant la Resta com la Summa, les comparo sempre amb el Guernica de Picasso: simbòlicament, el brau que entra dins la botiga de cristalls i ho esmicola tot. D’aquesta manera, la narrativa
de Ventura Ametller entra en piconadora sobre fets, idees i
estils i els trinxa per obrir-nos les portes de noves percepcions
literàries, però també per despatxar-se a gust amb allò que no
li agradava del que li ha tocat viure. No perdona a ningú.
Però en Ventura també escriu per salvar la memòria de la
mort i de l’oblit. Tot el paisatge humà amb el qual es troba
en la seva experiència vital surt reflectit en el seu món mític i
màgic, hiperbòlic i surrealista, dantesc. La crònica històrica,
humana, d’un temps i d’un país, d’una època i d’unes perso15

nes de les quals en som deutors. De Pals a Mataró, del passat
al present, del real a l’imaginari. Citant Paul Éluard: “Hi ha
d’altres móns, però estan en aquest”, que és una mica el que
fa en Ventura Ametller amb el seu treball narratiu, tant en la
Summa com en la Resta i en el que encara queda inèdit.
Som ombres, cendres i allò que escrivim
Per acabar, una consideració final, tornant però al que deia
al principi, atès que el viatge alquímic ens retorna sempre al
punt de sortida transformats...
Als anys vuitanta, el cronista de Cabrera de Mar, Joan Vilalta i Reixach, un dels meus mentors, em diu que he d’anar
a Mataró a conèixer gent i m’envia a veure en Terri i en Josep
Reniu, dos dels activistes culturals que havien viscut la Guerra
Civil i participaven en la represa cultural iniciada en els anys
finals del franquisme. Els dos em parlen d’en Valerià Pujol
i el vaig a veure a Premià de Dalt. En Valerià va obrir-me
unes portes culturals que encara no s’han tancat i és ell qui em
diu que m’he de llegir la Summa Kaòtica i conèixer en Ventura
Ametller, al qual envio una carta (no teníem mòbil ni Internet aleshores). Contactem, el truco i quedem, sense pressa.
Vaig a veure’l a casa seva. Aquella carta, per cert, m’ha dit el
seu gendre, en Josep M. Codina, encara la guarden.
D’en Ventura recordo aquella lletra petita i medieval, que
escrivia en papers usats perquè deia que la majoria del que hi
anotava s’havia de llençar i que al final només quedés el millor. I també que calia llegir Ezra Pound, el dels Cantos pisanos,
en una vella edició en castellà que ell tenia.
La millor manera d’impulsar els autors del Maresme és visibilitzant-los, publicant els seus llibres. Els d’en Ventura i
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els d’altres, n’hi ha molts més. Donar a conèixer la seva obra
és la millor aportació que podem fer.
Hem d’ajudar, doncs, a publicar els autors del Maresme
des de la comarca, amb la mateixa mentalitat que tenia el
Grup de la Font del Cargol d’aquells anys vuitanta, que és
la transversalitat territorial, inherent a la cultura, a totes
les cultures. El grup potenciava el Maresme, però s’obria
als autors de la resta dels Països Catalans. Hi van publicar escriptors de moltes procedències, fent una important
aportació cultural que partint d’un marc geogràfic concret,
transgredia, però, fronteres.
Aquest és un any que recordem en Ventura i la Summa Kaòtica
que va escriure, però també que reneixen els Quaderns de la
Font del Cargol, de la mà de la gent que els va crear i impulsar. Al setembre de 2016 sortirà el primer títol, que parla de
la història del grup, amb una antologia on precisament hi ha,
entre d’altres, una selecció de poemes d’en Ventura Ametller.
Contribuïm, doncs, a publicar els autors de la comarca i que
els lectors jutgin. És el que podem fer, és el que hem fet i
continuarem fent.
Per acabar, només una cita del final de la Resta Kaòtica que
defineix el pensament d’en Ventura Ametller i tota la antihistòria i les antinovel·les que va escriure. A mi m’agrada molt:
“La poesia i les lletres no donen per a gaire més que per a un
got de bon vi, a vegades de mal vi. I para de comptar”.
Moltes gràcies per la vostra atenció.
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Poemes

Selecció del llibre Primer Quadern de Bel Dezir.
Quaderns de la Font del Cargol, 15
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I

T’he donat tots els noms protagonistes
de les velles històries d’amor
Inútil camuflatge i mimetisme
Ultrapasses, de llarg, signes i sons!
Quin nom inventaria amb tal encert,
que digués el poema del teu cos,
el gest sublim i la postura esvelta
de l’esperit formal que omple el teu jo?
Tu mereixes el nom terrible i gràcil
dels mites immortals i sempre nous!
Abandonem els mots que res no diuen
al nostre amor il·lícit i secret.
Inventaré un nou Signe, un Símbol-Sol,
i el teu nom serà immens i serà etern!

21

IV
Balada del vell cantaire

El més humil cantaire vora el mar
es plany del mort onatge de les hores.
Han passat els vaixells, les barques velles.
Els ulls no troben cap deixant. Cansats
		
els ulls es clouen.
Els trens encar malmeten els vells ritmes:
la pau-vestal de tanta sorra-platja.
Les gavines dibuixen una corba:
corba en rosa del bust fins al maluc
		i matemàtica
Vora el mar es plany el vell cantaire
de tanta solitud, de tu l’Absent!
La seva veu no gosa més enllà
de l’escuma, de la vela i el vent.
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Pren la canya que ha perdonat els peixos
per misteri eucarístic i fatal...
També perdonaria tanta absència
i elegància contranatural.
Corb marí s’endola amb la volada:
El bec al cor i l’esmolada punxa.
Ell ha perdut les veles del somriure.
La seva casa és buida i tanca a fora
les postures dels teus carnets insomnes.
		
No sap com viure!!!
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V

Inútil en el crit, mut en el prec,
quin nom em donaria
la vera fantasia del nou ser.
Vivent caricatura cal·lipígia!
Criatura en el mot indefinible!
Dinàmica concreta de l’etern!
Han caigut les estàtues als teus peus!
Nou-Leonardo compondria
la nova teoria
d’esferes i volums;
i Nou-Shakespeare trasbalsaria
les normes i sistemes,
lleis, ordres i costums.
Però esfinx de guix i cartó,
llangueixes en la burgesa manera
de veure i viure l’Amor.
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IX

Adoro el teu contorn de bella terra amada
i ets illa dels meus somnis que té el teu bell perfil.
Jo sóc el mar immens, la immensa marejada
que et besa i t’amanyaga sense trencar l’estil.
T’he estimat com les ones a les roques, tossut,
en el silenci rítmic de l’ull i el batec.
No conec altra terra més ignota i secreta
que tots els mapes hi siguin més fidels i sencers.
Tothom ignora el nom, riqueses, latituds...
Cartògraf de galàxies, geògraf d’illes tendres,
el sabran tots els pobles, totes les multituds!
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X

He cridat el teu Nom més enllà de la galàxia,
per codis cibernètics i làsers estel·lars:
descrit amb verb de nombres i de signes,
cantat amb notes pures d’ultrasons,
de llums i d’energies,
d’òrbites i electrons.
I saben que ets “amor” els cervells tots
de tot el cosmos, el cervell de tots
els móns.
		
I que ets l’Esvelta Inabastable,
germana de les llunes i dels sols.
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XIII

Obrir la porta, entraren el teu somriure,
matar amb una besada la foscor!
Al llit cauen les formes de model
entre paisatges de fals ultra-món.
Un gest de corba en dansa qualifica
la sorpresa trobada en el teu goig!
Més enllà les parets em pronostiquen
la infinitud eterna del teu cos!
És mar la teva sang i les onades
colpeixen els enganys de tots els ports.
No sóc estrany al blau sense fronteres
si em mires com a un centre, com a un sol.
Obrir la porta, eixir del teu somriure,
baixar vers terra infecta i amb dolor.
Esperpents i titelles sacsejades
no entendran l’espurneig del nostre joc:
que un univers enter entra en el somni,
que sols un vers junyeix el nostre amor!
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XIV (II)

Ha volat les parets d’aquella cambra
amb noves projeccions d’erminis i d’esferes.
Ha posat horitzons als astigmàtics vidres
de les altes vidrieres. Damunt
les cendres del cendrer —nua de pautes
absolutes— donava al nou silenci
dels ritmes planetaris
la més concreta forma dels seus pits.
Retorça la cintura
i esquerda els seus malucs.
L’espai, els horitzons, el cosmos nou
ja dansen per la punta dels meus dits.

28

XVIII

Et donaré la clara lucidesa
d’aquest insigne pleniluni,
damunt el Taj Mahal del meu amor.
No tomba en marbre blanc!
Rojors, rojors, rojors!
De flors!
D’amors!
Per tu les set aranyes de la nit
esbaldiren tenebres.
Llum!
Llum!
Donarem a la vida nou sentit
i a l’amor el foc defès.
Com a mars-oceans, els braços teus!
Com a mars-oceans, per sempre més!
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XX

Vindrà, Tocarà el timbre.
Travessarà la porta, imatge
més real que aparença.
Serà, potser, un somriure o una rosa oscil·lant.
Esclatarà el meu cant
deslliurats de temença,
que no sigui miratge
ni somni de fimbra.
Serà el vermell somriure d’una rosa oscil·lant!
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XXV

L’àngel desfet en arpa
—vol parat i so mort—
ha dit ala trencada
el bleix últim del mot.
Cloem el somni mòrfic
d’amors inexistents,
amb llums que esclaten orbs
i focs de cendra al vent.
He dit: àngel desfet
—so mort i vol parat—
suspesa forma estàtica
que ja no té demà.
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