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1. Arnica montana 
 

Des dels caus vergonyants de la història, 
m’alço. 

Sóc una negra mar que s’eleva havent 
pouat fons i, en inflar-se, fa pujar la marea.  

Maya Angelou. 
 
 

En la plica dels crims 

que mai prescriuen, 

els crits dins les vocals, 

revoltats, denuncien: 

–as que bramen,  

us que udolen,  

is que xisclen. 

(Per als fuets del record 

no hi ha pells adormides.) 

 

–A desgrat que amb la marea t’alcis, 

t’ho prego, Maya, de les àrniques,  

triem la rubefaent,  

l’analgèsica, la montana, 

l’única a poder assuaujar, 

tanta ànima escorxada. 
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2. Buxus balearica 

El meu cor pateix de mi. 
Jo patesc del cor dels altres. 

Antonina Canyelles. 
 

I si amb un feix de boix  

collit als dos marjals de Tramuntana 

bastés per a una xera, 

on fer torrades 

i donar escalf a un cor, 

que ja no sap com dir prou 

sense esberlar-se? 

 

Un bon braçat de Buxus de Mallorca  

de fulles ovalades –a cops roges– 

i d’àpex escotat,  

potser, Antonina, faria el fet, 

mal que fos que anar a cercar-lo 

ens situés, a l’acte,  

fora l’abast del cor dels altres. 
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3. Eucaliptus globulus  

L’eucaliptus daurat 
 crepitant sens defallir 
sota espetecs d’horror 

coïa tanmateix les viandes 
i creava taules de benaurança. 

Menna Elfyn. 
 

Qui hauria endevinat 

que aquells caramelets d’eucaliptol picant,  

–oli espremut  

de llargues fulles blaves en desmai–, 

amb què, menuts koales que érem tots, 

les àvies ens omplien les butxaques, 

tindrien ús  

enllà del terapèutic. 

 

Anys a venir, 

en un Bagdad en flames, 

combustible casolà a manca d’altre, 

perfumaria l’aire putrefacte  

de tantes morts difoses  

–en prime time i a gran escala– 

en una guerra de shares inconfessables, 

aquell llunyà noranta. 

 

Servem-ne, doncs, sements 

de l’arbre fullablau 

per a futurs balsàmics. 

No pas –i tanmateix, Menna, 

encara gràcies– 

per fuel de rereguarda.  
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4. Hedera hèlix 
Al vell jardí que el teu desig em para 

hi ha ganivets que floreixen de nit. 
L’heura du al cor un missatge d’oblit. 

Lluu el verí al clar de l’alimara. 
Maria Mercè Marçal 

Al pati gran, 

arran de portalada, 

la rerefilla de l’ombra, 

creix i serpenteja. 

 

La reconeixeràs arreu 

de tant com n’és de falaguera, 

s’abraça a troncs i a murs 

amb tant deler 

que l’esbarzer s’inquieta. 

Tampoc no tem l’altura: 

als rocams més diversos hi accedeix  

grimpant a la menuda. 

 

Dels hàbitats distints prou que n’ha après: 

d’expectorar, d’asepsisar,  

fins de xuclar tintades. 

Si vols, Maria Mercè, posem-la a prova, ara: 

fem que ens calqui a l’inrevés 

el més sublim poema. 

Escrit amb ploma blava sobre un full 

col�locat al damunt 

deixa-li temps i ulleja: 

te’l transcriurà de dreta a esquerra 

fidelment  i sense presses. 

 

L’heura és així, despresa. 

Remei sense remei, 

fa el que li demanes per no res, 

com l’amor d’una única trinxera. 
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5. Menta piperita  
Munta un perfum subtil de menta 

dels camps tan clars d'userda nova. 
                         Simona Gay  

  
 

Saps, Simona, 

l’amor em duia, també a voltes, 

sentors de menta. 

Entre xuclets, l’olor  

em  percaçava la pell 

dels narius als llavis, 

dels malucs a l’entrecuix 

amb més força que l’absenta. 

 

Emboirat l’esperit, 

ambdós prosseguíem 

addictivament, 

llençols avall, 

avall. 
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6. Passiflora edulis 

T’acaricio en un món de visions, 
Mburucuyá als llavis. 
Ana Muela Sopeña 

 
 

Si bé et sap prendre el cor  

–amb la destresa 

dels seus dits menuts– 

i el llepa amb fruïció, 

la nena del vint-i-nou ignora 

que aquell gust dolç de la infantesa 

ja se li esmuny. 

 

(Ningú li ha dit 

que abans de la desena  

del cel que l’enlluerna 

aviat en plourà foc.) 

 

Mal que esclati el juliol, 

Mburucuyá, t’ho prego, 

no deixis de fruitar, 

conta-li mil llegendes, 

que no l’atenyin les bombes, 

que no l’esglaï la sang. 

 

Temps a venir,  

fruitarà ella també. 

En un jardí ben seu, 

uns solcs suaus 

li estrenyeran els ulls  

enrioladament,  

mentre et xucli contant-m’ho 

amb el mateix deler. 
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7. Populus alba 

 
Les filles ara es drecen com tres àlbers 

i jo us demano, amics, una resposta: 
Si canto aquest país que estimo amb ira 

per què no puc, no podem infantar-lo? 
                          Maria Àngels Anglada  

 

 

Orfebres a temps parcial, 

del quaternari ençà, 

del fullam de les capçades, 

n’argenten tan sols el revers. 

L’atzar, que s’hi entreté, 

juga a picar-les: 

carablanca, la llum; 

caraglauca, basardes. 

 

 

El temps li obre diamants  

a l’escorça platejada; 

no et capfiquis, Maria Àngels, 

en infantar cap pàtria,  

quan convé 

 també es drecen com els àlbers. 
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