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AL BATEC DEL COR 
(107a TROBADA DE POESIA) 
de Lluís Gascón i Novella 
 
Dimarts, 14 octubre 2014  Associació de Poetes Terrassencs 
 
DES DE L'EXPERIÈNCIA 
 
El 19 d'agost passat es feien realitat els meus 70 anys. 
Aquesta trobada poètica intenta recollir alguns moments puntuals de la meva vida. 
L'alegria, el sofriment o l'amor marquen el to d’uns sentiments a l'alè de les pròpies 
experiències viscudes amb més o menys intensitat. 
Tinc la satisfacció de presentar els meus poemes en llengua catalana, que ha estat plenament 
acceptada i estimada per un aragonès de naixement que va tenir l'oportunitat de desenvolupar 
els seus estudis i la seva feina en aquesta magnífica terra d'acollida. 
El cert és que els nostres poemes són moments de sensibilitat, com els nostres batecs, paraula 
nua, sentiment ferm... No s'acaba mai d'expressar amb paraules el que sentim. I aquí hi ha el 
repte, el vehicle del poema, per ampliar el significat de la paraula fins on sigui possible. 
Vida, amor, odi, mort... i tants altres instants del pelegrinatge per aquest món no poden ser 
més que motius per a la creació poètica. 
Escrivim perquè sentim. Expressem el que sentim mitjançant la paraula escrita, que condensa 
en el poema els sentiments més profunds. Em complau, en aquest sentit, destacar les paraules 
de l’escriptor l. Arrelat: "la source de toute poesie, c'est le sentiment profund de ce qui est 
inexprimable" (La font de tota poesia és el sentiment profund del que és inexpressable") 
Aquests són, sorgits del nostre interior, moments viscuts que hem seleccionat per a  
aquesta trobada. 

NOSTÀLGIA  
 
Recordo 
amb nostàlgia infinita 
aquells vents de joventut  
que duien a les seves entranyes 
intensos anhels d’il·lusió. 
 
Ara,  
des de la talaia de la maduresa, 
contemplo atònit i abatut  
quelcom que va ser i ja no és, 
quelcom que descansa a l'ombra  
dels fruits pansits 
del passat. 
 
Despertar  
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un dia jo voldria 
a les etèries estances celestials 
i escoltar el profund lament 
del no-res, present 
i absent 
 
Existir 
bategar, estimar, 
dialogar, caminar, viure, 
boniques paraules... 
Ni la implacable godalla de la mort 
podrà allunyar-les per sempre  
de la vida.   
 
 
EL BATEC DEL COR 
(Després de patir un infart) 
 
Per a què serveix 
un cor obstruït? 
Si estimar és viure 
I’harmonia compartida 
on conclourà el límit  
de la sensibilitat. 
 
Trossos de cor espargits, 
artèries força afeblides, 
pugnen a la desesperada 
per complir la seva funció. 
 
És la força de la vida 
que es trunca sense mesura. 
És la il·lusió més boja  
que es llança a la deriva. 
 
Cor malalt,  
qui el guarirà? 
 
Tornarà al passat  
per trobar el present? 
S'obrirà entusiasmat 
cap al futur? 
 
Potser no és veritat 
que l'amor s'obre  
com un volcà? 
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Cau gota a gota 
la suor de la meva ànima. 
Així, gota a gota, 
el meu cor sagna. 
 
Símbol perpetu  
del meu amor per tu. 
 
 
El MEU DESTI 
 
Omplen el meu esperit 
anhels infinits 
pensaments ocults 
que m'obren al SER 
 
No, no renuncio al misteri 
ni als meus anys de seminari  
ni a l'amistat compartida 
ni al bon vi del  meu poble 
 
No, no renuncio al misteri 
ni a l'esplendor de la flor 
ni al naixement de l'alba 
ni a la conversa passatgera  
 
Deixeu-me amb l'Esperança 
deixeu-me amb el camí. 
Vull prosseguir el viatge 
a la recerca del meu destí 
 
 
SOLITUD 
Encapçala, Lluís Gascón, el seu poema SOLITUD, amb unes paraules de Henry 
David Thoreau: "Mai vaig trobar un company tan sociable com la soledat"  
 
Soledat, 
eterna companyia dels meus dies. 
Tan sols tu t'endinses decidida 
a les cavernes interiors del meu ésser. 
 
Coneixes les meves afliccions.  
Confiadament hem parlat 
tots dos sols, tu i jo, 
al pas implacable de les lentes hores. 
 
En moments difícils 
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ets al meu costat incondicionalment  
sense retrocés possible 
per donar ànims a la meva existència. 
 
Qui em guarirà? 
La nostàlgia de l’alegria 
envaeix el meu cor 
I l'abatiment marca els meus passos. 
 
Solament tu, 
tu, sonora soledat  
escoltes els meus clams. 
No queden amics que em comprenguin. 
 
 
DAVANT LA MAR 
 
Viure, viure! 
Com viuen les onades 
del mar. 
 
Eterna embranzida 
del vent. 
 
Moviment quasi infinit 
De verda i blanca escuma. 
Esclat rotund 
d'inabastable timbal. 
 
Brama la mar... 
Es belluga un vaixell. 
 
Oh, la mar! 
Mai es talla 
la teva etèria línia 
d'horitzó perpetu. 
 
Oh, mar! 
El teu oceànic ventre 
amaga innombrables éssers vius. 
 
La tènue canya 
del diminut terraqüi pescador 
arriba en va a les seves entranyes. 
 
Mentrestant... 
el meu esperit vola 
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davant la teva immensitat  
 
 
TENDRESA 
 
Qui ha dit  
que la tendresa  
trenca el progrés? 
 
Quin progrés? 
El dels poderosos, 
els dels crispadors, 
els dels "sense escrúpols",  
els dels malvats... 
 
Mentrestant, 
em sento ple de goig. 
El teu amor,  
el teu somriure, 
em gratifiquen.  
 
Els teus gestos,  
els teus detalls, 
les teves paraules, 
arriben nítides 
al fons del meu cor. 
 
Donen consistència 
de manera indeleble  
a la força dels sentiments. 
 
L'autenticitat  
d'una unió afectuosa 
obre pas decidit. 
Una joiosa harmonia  
que no té fi, 
que porta en el seu si 
la llavor d'una eternitat. 
 
 
 
 
El NEN,  LLAVOR DELS NOSTRES MILLORS SOMNIS  
 
Sorprenent nen,  
meravellós nen... 
El meu cor s'omple de goig 
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amb la teva presència. 
 
El teu somriure, els teus gestos, 
dibuixen en el meu ésser  
un traç precís d'eternitat. 
 
A l'infinit  
em porta 
la teva presència. 
 
Tu, petit tresor, ets la llavor 
dels meus millors somnis. 
El meu cervell rep puntual 
l'alè de la teva existència. 
 
La teva tendra mirada, 
oberta i transparent, 
il·lumina potent  
la força dels meus sentiments. 
 
Tu fas esclatar 
nítida l'esperança.  
Tu, només tu, m'obres  
a l’autèntica divinitat. 
 
Efectivament, 
existeix Déu... 
Déu és un nen.  
 
 
VIURE 
"Primum vivere deinde philosophare" 
Hobbes 
 
La passió que m'il·lumina 
em tanca i m'obre 
al mateix temps. 
 
Hi ha quelcom més? 
Intento viure 
feliçment i patèticament  
fins a la mort. 
 
Silenci, silenci, 
per viure. 
Amor, amor, 
per apassionar-se. 
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I per morir, què? 
per morir... 
haver viscut intensament. 
 
La cremor de la vida, 
la tremolor del vent,  
el color dels arbres, 
la foscor de la nit, 
la claredat de l’alba. 
 
En definitiva, 
el meu destí.  
 
 
SENTIMENTS 
 
Company eteri 
d'eterna presència. 
Aquest sóc jo mateix 
per a mi mateix. 
 
I això  
mentre bategui el meu cor. 
 
Apunt infinit 
d’incerts anhels. 
Traços que dibuixen 
oberta esperança  
que inclou l’aquí. 
 
I això 
mentre senti la passió. 
 
El meu somni sagnava. 
Eren petits fils 
de glòbuls vermells 
convertits, tot d'un plegat, 
en fletxes punyents 
clavades en el teu interior.  
Ferien les teves entranyes, 
tocaven el teu propi cor. 
 
On s'acollia  
el millor de mi. 
Allò infinit 
Que mai fineix 
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Era sens dubte  
el meu amor per tu. 
 
 
TU, NOMÉS TU 
 
Trontolla el meu cervell 
m'assetgen constantment  
els meus fantasmes quotidians. 
I com a consol 
com a refugi 
només hi ets tu. 
 
Tu, amor meu,  
ets el descans que necessito. 
En els meus silencis tu hi ets present. 
 
Tu, només tu, amor meu  
omples de debò 
el pou immens dels meus anhels. 
  
Vull viure. 
Vull vibrar. 
Vull estimar... 
amb tu. 
 
Els meus sentiments 
els meus neguits 
les meves alegries 
els meus moments de passió 
els vull compartir amb tu. 
 
 
ESTIMA PERPÈTUA 
 
El pas del temps 
gradual, constant, 
inapel·lable, implacable.  
No és cap obstacle 
per a nosaltres. 
 
I l'amor profund 
de fortes presències 
d'escasses absències 
manté l'equilibri  
de ritme i cadència. 
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Any rere any 
anem construint  
amb l'alè del vent  
una vida intensa 
plena d'emocions 
 
Actituds amigues, 
paraules tendres, 
il·lusions eternes... 
Són petits detalls 
d'estima perpètua. 
 
El nostre amor, 
nascut d'utopia, 
apunta a l’infinit 
mantenint oberta  
la finestra al cel. 
 
 
AL  MEU AMIC  JAIME  VANDOR 
(In memoriam) 
El sofriment i tota mena d’injustícies  
van marcar, especialment, els primers anys  
de la teva apassionant existència. 
Vas escollir el perdó, 
vas defensar la concòrdia... 
Glòria perpètua a un home de bé. 
La teva mirada, neta i transparent, 
els teus gestos, els teus escrits, 
els teus poemes plens d’autenticitat 
ens interpel·len i ens mouen en tot moment 
a lluitar per un món més humà i més just. 
Ara, des de l’eternitat,   
els estels aplaudeixen la força del teu esperit. 
 Descansa en pau, però...  
No deixarem d’escoltar l’alè del teu llegat: 
Un cant a la veritat, 
un cant a la bondat, 
un cant a l’amor  
que ens obre al millor de  nosaltres mateixos. 
 
TESTIMONI, SUPERVIVENT I CRONISTA DE L’HOLOCAUST 
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FESTA DE LA POESIA 2015 

Envers la Utopia 

Trontollava de debò 
el meu ànim, dominat 
per la desorientació i l’angoixa. 
El pas implacable 
de les hores amargues 
no donava lloc al descans. 
El rellotge existencial 
marcava precís i constant 
el ritme del meu cor 
abatut i oprimit. 
A més commogut... 
per la misèria del món 
i pel patiment humà 
no hi veia sortida. 
Però, paradoxalment, 
va arribar, de cop i volta, 
el remei apropiat 
a les meves penes. 
El dit de la utopia 
va accedir nítidament 
al fons del meu interior 
i em va orientar. 
Ho vaig deixar tot al servei 
dels més necessitats. 
Els abandonats de la deessa Fortuna 
van rebre, en tot moment, 
l’alè de la seva generositat. 
Em vaig trobar a mi mateix. 
 
   Lluís Gascón 
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FESTA DE LA POESIA 2016 
 
SOLITUD 

"Mai vaig trobar un company tan sociable com la 
soledat" 

H.D.Thoreau 

Soledat 
eterna companyia dels meus dies 
tan  sols tu t'endinses decidida 
a les cavernes interiors del meu ésser. 
 
Coneixes les meves afliccions  
confiadament hem parlat 
tots dos sols, tu i jo, 
al pas implacable de  les lentes hores. 
 
En moments difícils 
ets al meu costat incondicionalment  
sense retrocés possible 
per a donar ànims a la meva existència. 
 
Qui em guarirà? 
La nostàlgia de l’alegria 
envaeix el meu cor 
i l'abatiment marca els meus passos. 
 
Solament tu, 
tu, sonora soledat,   
escoltes els meus clams. 
No queden amics que em comprenguin 
 
                             Lluís Gascón 
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FESTA DE LA POESIA 2018 
 
ESTIMA PERPETUA 

 
El pas del temps 
gradual, constant, 
inapel·lable, implacable... 
No és cap obstacle 
per a nosaltres. 
 
I l'amor profund 
de fortes presències, 
d'escasses absències, 
manté l'equilibri  
de ritme i cadència. 
 
Any rere any 
anem construint  
amb l'alè del vent  
una vida intensa 
plena d'emocions 
 
Actituds amigues, 
paraules  tendres, 
il·lusions eternes ... 
Són  petits detalls 
d'estima  perpetua. 
 
El nostre amor, 
nascut d'utopia, 
apunta a l'infinit 
mantenint oberta  
la finestra al cel. 
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Lluís Gascón 

 
 
Festa de la Poesia 2019 
 
ESPERANÇA  
 

            "NIhil  desperandum"  ( Mai desesperis ) 
             Horaci. 

 
El meu ànim, dominat 
per la desorientació i l'angoixa, 
trontollava inquiet. 
 
El pas implacable  
de les hores amargues 
no donava lloc al descans. 
 
El rellotge existencial 
marcava precís 
el ritme del meu cor,  
abatut  i oprimit. 
 
Però. . . paradoxalment, 
va arribar, de cop i volta,  
el remei  apropiat 
a les meves penes. 
 
L'alè de l'esperança  
va marcar  nítidament 
el  fons del meu interior 
i em va transformar. 
 
Em vaig alliberar. 
Em vaig trobar  
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a mi mateix. 
 
 

            Lluís Gascón 


