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L’arc de la mirada va rebre el premi Benvingut Oliver de
Poesia de l’Ajuntament de Catarroja en la convocatòria
de 2006. El jurat estava format per Vicent Berenguer, Ra-
fael Català i Vicenç Llorca.

Col·lecció dirigida per Ramon Guillem
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L’arc de 
la mirada
Antoni Defez

A

poesia
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Però ara, d’acomplir-se el meu anhel, seria
més fred, més callat i més sord que un peix.

W. B. YEATS
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En blanc i negre
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13

En blanc i negre

“…tot el que un hom diu de si mateix
és sempre poesia”.

E. RENAN

Supose que ningú s’ho prendrà a mal,

perquè es tracta només de poesia, si dic

que el món va començar el dia que vaig nàixer

allà pel cinquanta-vuit.

Van ser anys d’aiguats intensos i riuades,

de núvols insistents provenint de llevant.

Recorde aquell temps en blanc i negre, 

sempre en blanc i negre,

com sol passar amb les abruptes dictadures.

Només els rostres d’alguns agosarats 

arribaven al gris dels dubtes, 

al gest cendrós de la insatisfacció.

Eren els irreductibles de tota la vida.

Pel carrer podies veure 

automòbils estranys

–l’ou, el biscúter, 

després el sis-cents–, 

i de tant en tant algun tramvia,

un troleibús... 

I clar, també éssers insòlits. 

Com ara el faquir que inhalava foc 

o vidres, i s’estenia impassible

sobre un jaç de claus.
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O els carboners i els matalassers,

i aquells que venien 

mató i aladroc fresc, a crits.

A l’hivern, havent acabat de dinar,

la mare encenia el braser, 

i jo en aquell foc lent

descobria els meus monstres d’aleshores.

No sé, diria que tot feia una olor distinta 

–també les persones, la carn–, i que

els enamorats encara es besaven d’una manera

antiga, no cinematogràfica.

I crec que plovia més que no ara

i que els trons sonaven diferents,

més espesseïts i estrepitosos, 

com més comprimits.

Potser era només la novetat del món

i dels meteors. 

14
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L’arc de la mirada
Per a Xelo i Vicent

Quan arribaven de la mar els avions enemics

guixant la blava abstracció del cel,

xisclant com xiscla el vidre contra el vidre,

es ficava corrents al llit i esperava,

com feia sempre en les tempestes 

de finals d’estiu.

Amb quin recel veia l’amenaça

d’aquelles paves de fabricació alemanya,

aquella equitat inflexible, equidistant, altiva,

la fúria arrogant d’un déu cec

que ignora la contingència dels homes

feta d’algeps i tristesa. 

Mai isqué al carrer a celebrar

el pobre èxit dels xatos republicans,

perquè res no podia ser sinó com és –deia.

Va viure tot el segle amb l’orgull del vençuts,

i en dues ocasions el cometa li creuà 

l’arc de la mirada...

S’hi anunciava el lloc de futures destruccions.
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