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És hivern i és de nit.
Els estels i la lluna es deixen veure
al ﬁrmament, argentant la mar.
Encara que, segons quins moments,
aquesta és com si no existira,
embeguda per la foscor que produeixen
alguns núvols. Fa gelor. La rosada ens amera
caent-nos al damunt amb llibertat
i lleugeresa. Alena un vent allevantat,
humit. La platja està solitària, desolada.
En la llunyania entrelluque els llums
de l'illa de Tabarca i els d'un gran paquebot
que navega calmós. La remor constant
de les ones i els xiuxiueigs del vent
sonen com si fossen orquestralment interpretats.
Fa uns dies va haver-hi una llevantada forta:
el vent bufava i rebufava. Els inofensius grànuls
de sorra s'havien convertit en milions
de diminuts bel•licosos projectils. La mar tronava
i es menjava la platja amb unes ones ciclòniques.
Sentia a March, Ausiàs, dient això de
“bullirà la mar com la cassola al forn”.
L'escuma blanca imitava les dents
d'un tauró, s'enﬁlagarsava i s'estenia
pertot arreu. Però ara no. Ara només fa fred,
encara que vaig ben abrigat.
Una estela ﬂamígera, provocada al caure
una engruna de pols còsmic, ratlla
l'obscuritat de l'espai durant uns segons.
Cal demanar un desig: estar sempre com ara
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