Amb fils d’absència
A les parets altíssimes de l’aire,
la nit fulgent, pregona, cristal·lina d’ònix.
La Lluna, que fa el ple,
hi escampa una claror de neu.
Damunt de les ones argentades,
com una pell finíssima de llum,
la llàgrima tan transparent del mar,
l’antic mirall on cerques el teu nom
entre els passats del riu
que no reposa mai,
des d’on els llavis beuen
—àvids, incerts— cada present,
i les arrels que enfonses
terra endins
per enlairar-ne
—ressorgint-ne—
els somnis.

Nadala 2015

Amb fils d’absència embastes
tots els records que et sagnen a les mans,
la línia tènue d’horitzó
on els contorns de les formes es confonen.
Als camps d’estrelles,
entreteixides en constel·lacions,
un murmuri somort
que esquinça el glaç d’aquest silenci,
que es torna melodia i oració,
la veu que esdevé cant,
celebració del goig de la naixença.
Ullpreses, commogudes les mirades
contemplen l’univers,
sostre infinit que avui es fa bressol i temple.
recer contra l’abisme de la solitud.

Nadala 2015

Imatge:
Amb fils d’absència, acrílic sobre paper d’Imma Pueyo,
realitzat per a la Nadala 2015.
Text:
Amb fils d’absència, poema inèdit de Carles Duarte i
Montserrat, escrit expressament per a la Nadala 2015.

La realització tècnica ha anat a càrrec
d’Ortega i Palau.
D’aquesta nadala se n’ha fet un tiratge de 500 exemplars.
Amb la col·aboració de Museus de Sant Cugat.
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Octava de l’amor
Poema de Valentí Gómez
Dibuix de J. Pla-Narbona

Clam d’amor
Poema de M. Abelló
Pintura de Sergi Barnils

Teatre de Grifeu
Text de Josep Palau i Fabre
Fotografia de Pere Formiguera

Nova naixença
Poema de Feliu Formosa
Pintura de Josep Grau-Garriga

Un altre nadal
Poema de Joan Vergés
Fotografia de Kim Manresa

2010

2011
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2013

2014

Cant lleuger d’alta muntanya
Poema de Jordi Pere Cerdà
Monotip de Gemma Molera

Nit estelada
Poema de Gerard Vergés
Pintura de Paco Minuesa

Miracle
Poema de Francesc Garriga
Pintura de Marta Ballvé

Brindis
Poema de Joan Margarit
Fotografia de Josep Pagans

Amb mans de grèvol
Poema de Vicenç Llorca
Dibuix de Pep Blanes

