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ELS CUCS DE TERRA

NOMÉS GAVINES

No t’ha besat i ha marxat amb pressa,
i ha arribat a casa, i ha encès l’ordinador,
i ha escrit no t’he besat, no t’he besat la boca
i ara què en faig jo d’aquest voler-te als llavis.

em vas dir que l’amor ens desafina
com un piano vell

Colgats per natura dins la natura,
la història dels cucs de terra és fosca.
Fan una vida negra i rutinària,
obrint-se pas entre pedres, arrels,
tubercles... amb un esforç pacient.
Surten de tant en tant a plena nit,
cecs i humits pel rellent del ros que ignoren,
i es perden, per un destí cruel i ocult,
quan tornen pas a pas camí de casa.
(Llavors me’ls miro com em mira Déu.)

No es veia res
tret de gavines negres
dins la gleva sangonosa del sol morent.

toco les tecles
amb guants de llana sense dits

En fa literatura. Només literatura.
Tantes Mudes
Perifèric Edicions 2014
Mireia Calafell
Barcelona, 1980

a estones perdo el ritme
i se’m talla la pell ran de les ungles
desafino sovint
estimo
encara

COM CADA DIA
Com cada dia a sol morent,
comença la dansa dels records.
Us prometo que són coses d'agradar,
i de goig se'm flecten gairebé
les cames.
Què fóreu?,
què sou? —els demano,
perquè amb prou feines si tinc mots
i ni la poesia m'hi arriba.
Amb pas pressut
els veig córrer cap al no-res,
s'apaguen, callen,
ocells que van a jóc.
L'oblit
és com algú d'esquena al mar
que no veu el banyista que s'ofega.
Ciència exacta
Proa 2014
Manuel Forcano
Barcelona, 1968

I Déu en algun lloc
Cafè Central/Eumo 2014

Gota a gota
Proa 2014
Josep Maria Sala Valldaura
Gironella, 1947

Sònia Moll
Barcelona, 1974

Ja no tenia la forma
d'un home
el pare.
Ja no tenia la forma
la seva barca.
Muntant el celistre havia creuat l'horitzó
havia espoltrit el temps.
Després va ploure sobre
la mar.
Pluja i vent varen formar remolins d'aigua: Petges
per atrapar el somnis dels navegants. Però
no varen poder atrapar la seva veu quan deia: Ja he
			
[arribat
al país del mercader de perles fines.

A tu et cante ara. A tu. A tu.

Més enllà de nosaltres ens besàrem,
lentament, voraçment, com si la boca
cerqués una altra boca dins la boca
i les mans altres mans dins de les mans.
Més enllà de nosaltres ens besàrem,
cap als boscos profunds, cap a les coves
urgents, cap als carbons, cap als granits,
endins dels ulls de feres esglaiades,
a l’alè dels lleons, als brucs florits,
als mars de plom i als cavalls blancs que udolen,
als ganivets de la pedra, als coltells
del vent, a la maragda despullada,
a la ginesta incandescent, als sols
multiplicats a les argiles aspres,
aigües enllà, estels i nits enllà,
més enllà de nosaltres ens besàrem,
més enllà del tu, més enllà del jo,
més enllà del no-res i del vivent,
més enllà de nosaltres ens besàrem.

El temps trobat
Bromera 2013

L'arbre constant
Proa 2003

Poetes convidats
Mireia Calafell
Manuel Forcano
Sònia Moll
Josep Piera
Lluís Solà
Josep Maria Sala Valldaura
Antònia Vicens

Josep Piera
Beniopa, 1947

Lluís Solà
Vic, 1940

Música i espai sonor
Xavi Lloses

A TU
A tu, a qui tant he estimat. A tu.
A tu, volcà volgut de flama viva.
A tu, cendra cremant i lava freda.
A tu, illa del cel i lluna en mar.
A tu, llum fent-se cos entre la boira.
A tu et cante encara. A tu. A tu.
A tu, que vas ser la musa secreta.
A tu, que vas ser la festa dels mots.
A tu, la joia que l’alba desperta.
A tu, la fruita madura en el millor mos.

Lovely
Moll 2009
Antònia Vicens
Santanyí, 1941

Intèrprets
Maria del Mar Bonet
Borja Penalba
Concepció i direcció
Àngels Gregori

Vindran mesos amb erra, com ens alertava Gabriel Ferrater. I com cada octubre des de fa
quinze anys, amb l'arribada de la tardor s'omplen de versos els carrers de la ciutat.
Lectors i lectores del món, ja ho deia Pere Quart: com el Vallès no hi ha res! Des de la seva
primera edició fins avui, el Festival nacional de poesia ha portat fins a Sant Cugat un total
de dos cents quaranta-cinc poetes d'arreu del territori de parla catalana, un veritable
actiu per generar lectors.
Perquè, com al mestre Foix, ens exalta el nou i ens enamora el vell, avui hem volgut
comptar amb algunes de les veus més representatives de la nostra literatura i amb
d'altres que comencen amb força en aquest terreny de joc i de foc, com ens avisava Riba.
Mireia Calafell, Manuel Forcano, Sònia Moll, Josep Piera, Lluís Solà, Josep Maria Sala Valldaura
i Antònia Vicens. Acompanyats pel pianista Xavi Lloses, aquestes set veus diran el seu
món al costat de Maria del Mar Bonet, la gran veu de la Mediterrània -aquella mar de vi
que havia definit Montserrat Roig-, i la veu i la guitarra del valencià Borja Penalba.
Àngels Gregori

Amb motiu del 15è aniversari del Festival nacional de poesia a Sant Cugat, el digital de cultura
Núvol i la Institució de les Lletres Catalanes us ofereixen l’e-book Nit de poesia, on trobareu els
poemes de Mireia Calafell, Manuel Forcano, Sònia Moll, Josep Piera, Lluís Solà, Josep Maria Sala
Valladaura i Antònia Vicens. Us el podeu descarregar de franc a nuvol.com/ebooks.
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