
IX PREMI LITERARI FACULTAT DE MEDICINA 2003 
 
El guanyador del IX Premi Literari Facultat de Medicina – Sant Jordi 
2003 en la modalitat de poesia ha estat Marc Vidal Solsona. 
 
 

Coerció 
Dimecres, o potser dimarts... 
He perdut la noció del temps 
però això em beneficia 
ja no arrossego les hores 
les moles dels dies. 
 
En els jorns eterns 
no veig la nit, no veig el dia 
en el meu únic rellotge 
les busques avancen 
avancen enrere. 
 
Em moro, diuen 
quelcom s’apaga dins meu 
la meva vida se sublima 
i en respirar, la perdo 
a un ritme gairebé imperceptible. 
 
I ara noto, petites fiblades internes 
que em xuclen el cor 
s’eixuga, s’asseca 
del raïm pansa 
i cada batec, m’esgota. 
 
 

Res 
Res no tornarà a ser el que era 
ni per molt que tu ho vulguis 
ni per molt que jo m’esforci a obviar-ho. 
 
Les fulles ja no cauran a la tardor 
es podriran, com ho faran els arbres 
i les roses, les roses no floriran. 
I la lluna no serà mai nova 
ni les arrels profundes 



ni la boira tan espessa. 
 
La vida no serà més curta 
ni la mort tan indesitjable 
misteriosa i esfereïdora. 
I la gent, la gent no voldrà més 
no serà freda, ni afable, ni instintiva 
i no els quedarà res. 
 
 

Llum 
Llum de llàntia dins el cap 
gotes d’oli, no pas sang 
tancament de pètals oculars. 
 
Sentits esmorteïts 
vol ras d’oblits 
allunyament de sons remots 
                         [de l’ànima.] 
 
 

Escupo poliedres 
Les paraules han perdut vida 
són dures, són moles 
em pesen... 
Cap corba, ni ascla, ni forma 
escupo poliedres 
només encaixen amb altres poliedres 
però no dic res 
sols conec l’arbitrari 
ja no domino la paraula. 
 
 

Ballant 
Desembolicant mocadors 
han sortit a ballar papallones 
claz, claz, batien ales, 
massatges a les parpelles. 
 
Xiulant el vent agut 
envestia les tiges primes 



zzzzzz... es doblegaven 
escampant pertot les plomes. 
 
Engegant llumins 
el roig, el blau, el groc 
crec-crec, escalaven l’oxigen 
bevent d’un glop la fusta. 
 
 

He vist 
He vist plorar les pedres  
llàgrimes d’aigües dures, 
he tocat les ales del vent 
sentint la brisa suaument. 
 
 

El món de les percepcions 
Els nois són al món que no existeix 
allà on ningú sap res 
i el dolor, el dolor no es coneix... 
Allà no hi ha procuradors del bé 
i ningú els hi vol mal 
volen en les cent flaires del vent. 
 
No volen tornar 
per només veure el gris 
perquè suren en els colors del mar. 
Tornen sempre endebades 
mentre senten els fils 
del camí de les dagues. 
 
Perden a poc a poc els vincles 
se sublimen, s’esfumen 
i els plors de les mares els fiblen. 
Però en realitat 
els anestesia l’oblit 
de la irremeiable veritat. 
 
I tornen al món que no existeix 
allà on ningú sap res 
i el dolor, el dolor no es coneix... 


