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1. Poemes de Maternitat
I
Tan sols l’espurna
del desig
d’una nit
de lluna plena.

II
Avançares tendresa
endins,
agosarat flagell,
vers
el miracle.
III
Vertigen.
Dansa subtil.
Inici.
IV
Per a tu
una mar
petita,
redós de vida,
flascó
em creix
sota la pell,
al ventre.
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V
Metamorfosi.
Dualitat.
Germanor.
Formosíssim
Incest.

VI
Enyor de tu.
Desconeguda, amor,
forma enjogassada
que oculta
em posseeix.
VII
Fruïció de vida.
Abrivada salvatge.
Crit i plor.
Naixença.
VIII
Ésser a l’hora
la font i l’aigua
que assacia
la set
d’una boca.
Molsa,
magma,
tentacle:
la teva
tèbia
llengua.

IX

X
Esclava sóc
d’uns llavis
que empresonen.
XI
Carn lleu,
ambrosia sedosa
que el tacte engoleix.
XII
La meva vida
ets tu.
Guspira
del meu foc
que en l’alta nit
clivella
de plors
la meva son
i
omple
d’estels
els meus
somnis.
*Horabaixa post el sol
plorinyava l’infantó;
no ploreu, angelet, no,
que ta mareta no ho vol.
Noninó, noninó,
una engronsadeta
pes meu petitó.

2. Rellotge

Cap hora no ens separa:
Totes, les vint-i-quatre,
Matí, capvespre,
Nit, matinada,
Les he midat amb tu.
I qualsevol rellotge,
Clepsidra, sol, arena,
O la més sofisticada
Maquinària que ens pot
Castigar el pols,
Sempre em retorna
Amb precisió exactíssima
Tot el que visquérem.
No hi ha un segon ple
De qualsevol altra cosa
Que em dispersi:
Són sempre els teus braços
Les agulles que assenyalen
L’hora més perfecta.

3. L’enyor del que no fou

Tot l’enyor d’all+o que no he viscut
Em compareix en forma de record.
No delimit allà on comença tot
El que fou del que mai no existí.

4. Cementiri

T’estim i tu ets enfora.
Altres mans agosarades
Saben d’escapolons de seda
Entre frisances
De secrets amagatalls.
I les guspires d’aquest
Amor que jo no visc
Em cremen.
Transgredesc les normes
Cap a la subversió
Els focs follets m’acompanyen.

5. Lluna atura’t

Com en la nit les flames a la fosca

B. Rosselló-Pòrcel

Enyoraré les flames
Dels tions cremant
I del crepuscle.
Lluna, atura’t,
Deixa per a demà
El viatge:
El foc començarà
Quan tu no hi siguis.
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Conèixer els pensaments, les sensacions, els sentiments que, dia rere
dia, es desprenen d’una dona que espera un infant. I és a partir
d’aquest fil conductor que assistim, no sols al testimoni íntim d’una
mare, sinó també a una reflexió global sobre la condició femenina
relacionada amb la maternitat al llarg de la història.

