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Barcelona i tres poemes mes 

Barcelona I 

FnipiiciiK cawlans 

ÜL" Nad^l jsscnyslacs en l'ai^la 

amiga com la historia d'una ciucat 

que cinti ritmes mediterranis 

al sud de desertes melangies 

i üil^irancs paroxisnies. 

Surto d'una bugiideria 

arab els pavinients incrustats de marbre, 

d'una tavema de vi 

on sentó veus de treball 

on he fregat fonaiiicnts pagans 

d'un cristia salmodiar llarí 

impregnat de vulgar. 

En el silenci noctiim 

gela ta Carrera del Bisbe 

les notes d'un Caniinito ara antic, 

rccorda cis nuestros Héroes 

condenados a muerte por la comisión militar 

llunyana de la melangia d'una dona 

i del cansament d'un vagabund 

que domi sota els estéis. 

iE\ cor respon 

tu em dius un nioment de felicitat 

la primavera del meu cor 

la meva vida es pregunta 

el cor respono. 

Helados, gelats, ice creams 

darrer fragnient del mercat internacional 

al coscat de Fartesania espanyola 

que s'obre dannmt d'una porta tancada 

cerrado, tancat. 

He recorregut anys d'história, 

he sentit estreitiiments de revolta 

enganyosa frateniicat purpúria 

polida grisor del capital, 

immensa esperanza 

tristesa abissal, 

he sentit veus de Uuita i de revolta 

escellar les pedrés i allaus de térra. 

tot recollit en la nostra historia quotidiana. 
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Llagrimes i sang 

sobre les pedrés de Granada, 

aniadísisiios hermanos, 

sobre els merlets paMids de TAlhambra rosa 

i sobre l'argent de la catedral 

sobre la multitud encaputxada, 

que degota de les cándeles 

i del cor deis bornes 

s'empasta amb les olives 

s'emperla sobre els vasos de vi 

s'esvaneix en els llums, 

amadísiiiios hermanos, 

avui, resurrecció de Crist, 

llagrimes i sang 

s'cscolen peí Darro 

i assenyalen el paseo de los tristes 

les parets blanquíssimcs de l'AIbaicín 

acoloren la glicina 

i les roses blauques 

inuiiaculades 

sobre el mantell de la Inimaculada, 

avui, resurrecció de Crist, 

amadísimos hemianos, 

exultem 

de totes les victóries. 

hem ven^ut els amics 

destniic els enemics 

anorrcat dones i nens 

avui, resurrecció de Crist, 

les ensenyes de la guerra 

rcgalimen llagrimes i sang 

i Tcspasa del reí ós a la beina 

impotent 

avui, resurrecció de Crist, 

cantein la victoria 

sobre les torres de Granada 

i les barraques de Roma 

i els gratacels de New York 

i les fávelas de Rio 

i els deserts dejerusaleni. 

Llagrimes i sant 

sobre els lieons de pedra 

i sobre les taronges 
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MaSSimO MigliO - TraducdádeVitaliáéMariansch U'Moiijia 

cojii piíiyols d'olivL's 
esblanquei'ts per Tiicid, 
amadísimos hcrmoiins, 
com trobu les piiniLilcs 
piT csplicar-vos el jom de la Uuní 
i per dir-vos la violenta mstesa 
que s'cscola per la nieva sang? 
Obriré les terides del costat 
i US mostraré que en el meu ánim 

sV'scolen només 
]lá[frimes i sang 

2. IV. 1994 

n 
Caríssinis gemians 
US escric avni des d'Liiia cerrj llui]y;in.i 
com pot ser Uunyana la tristesa de l'anini, 

he debíat amics i germans 
filis i amaiiLs i la ciutaf que estimava 

els camiiis celestes de l'alba 

i cIs rogencs de la posta 
per dcfugir el buit deis llocs coniims 
del nostre aLuadíssim puble. 

Avuija no sé reaccionar 
a l'estiipidesa deis teixistes en Tanim 

i ja lio se parlar amb el idiotes. 

el nostre democratic régini 

és enterrat 

per la segona república deis hipócrites 

deis iiegociants nia^ons 

de la familia 
deis assassins del diibte. 
En aquesta térra Ihinyana, 
caríssims germans, 
no arriba Teco 
del descurat capital 
de la intolerancia siniscra 
de la ignorancia. 
Caríssims trcmians, 
nieiitre miro l'aigna fangosa 

d'aquest mar llunyá, 
US dic que he marxat 

ñus per no dir que ho havia dit, 

pero a la vora d'aquest mar llunyá 
sentó respcnin(,M d'cquivocar-me 

peí flitur deis nostres tills, 
Caríssims gemians 
oblideu els pnnts ¡ les comes 
aboliii els eslógans 

constraíu el concret. 
Reltisqucn els pensaments deis dics d'ahir 
1 espumes d'aigiia romanen a la pell. 
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III 

Caríssims gemians 

en aquesta térra propera a h Vandea 

hi ha niolta coinprensió, 

em pregiuilen per vosaltrcs i pcl vostrc cxili 
per la Ilibertat que no hi ha 
per l'amor negat ais altres 

i contemplen Silvia com si us veiessiii. 
Avui plou sobre les llars enceses 
i Tolor del tlini 
és diferent de la nostra llenya. 
Només el eos de Silvia em recorda 
el nostre palsatge com era, 
sentó sobre el seu ventre el rumor del mar 
i veig turoiis i hoscos, 
les seves paraules son les vostres parautes. 
Hi ha ira i desesperanza 
plany i esglai. 
pero sensc violencia. 
Deíná anirem a cercar 

orenga i aliabrega 
per períiunar els nostres records 

i espero trobar paraules precises 

idees fortes i conceptes transparents 
que fiigin deis nostres dies 

per esculpir iniatgcs tlitures 

amb un pes capaf d'euterrar 

els nius de les serps. 

Roma 25. IV. 1994 


