Poemes: Pere Nolasc

El racó del poeta
La nit queia damunt l’ombra
i l’ombra la feia seva. (la nit)
La lluna,
esgarriada d’un ull,
eternament,
s’amagava rera la parpella
Els estels, ressò antic d’una vella glòria,
restaven immòbils esperant la gola de l’horitzó,
que nit a nit devorava,
- marea insaciableels crits del mar celeste.

CABRERA
Filla del sol i el vent
d’amagats avencs dins tupides fagedes;
far d’una mar de boira silent
ets Cabrera
Gemecs de gres maquillen d’ombres ta serra
esquerdes de temps;
de mil i un salms esculpits en pedra
ets Cabrera
carena de santuari i bandera

I
La mort aparegué de matinada
rostre gèlid
mans llargues com la por
crits i cabells despentinats
Rostre mut que m’envolta en el seu fred
rostre mort que em mira des dels ulls de la tristesa

II
La matinada tot ho gela
La gebra i la ginebra dins el cos
la pedra freda en el meu cor
el vas buit

La gota llisca per l’esquerda de la casa
sinuosa recorre tot el camí
a cada centímetre perd presència
a cada centímetre omple d’essència
el maleït forat
cobrint el forat
avança la gota
contra el vent
La matinada tot ho gela
i l’esquerda és armadura de cristall

Pere Nolasc nasqué sota el signe de Sagitari un novembre del ’79 a Barcelona. Escriptor Plutonià i de vocació va venir a petar a Cantonigròs l’estiu del 2001 empès pels records familiars, els seus avis hi tingueren
una casa durant molts anys. I malgrat les anades i vingudes de la vida sempre ha trobat els moments per a
retornar als peus del Collsacabra. L’últim recull de poemes “Els Cants Hermètics”, dels quals aquí en tenim
una mostra, l’escrigué a Cantonigròs, l’hivern del 2010.
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