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SALUTACIONS

Els mots em rasquen les llàgrimes.
Però he resolt acomplir un compte pendent,
saludar-te amb els versos que aniré fent.

Vaig viure la teua malaltia
des de la llunyania.
I per més que volia
dir-te algunes paraules,
aleshores, no m'atrevia.
No veges com em dolia
sentir que una flama tan intensa, tan jove, tan forta,

de sobte, per càncer, s'extingia,
però preferia deixar-te amb els que t'estimaven dia dia.

Qui ha llegit els teus versos
bé pot imaginar
que en aquests moments adversos,
vas lluitar, enèrgic, vital, herètic, contra la mort
     mentre estaves en el domini de la sort,
i tu que quan parlaves de la poesia, parlaves de la vida,
quan deies que

Sols tenim un únic i irrevocable dret:
preservar la llum dels propis ulls,
enarborar el llampec dels mots,
escriure l'alè de la despossessió,
alçar el gresol dels llavis encara no silenciats,
combatre, amb les mans brutes si cal, l'oli greixós i pudent dels dies;

en realitat, declarant el dret a la supervivència herètica,
una síntesi, si es vol, entre l'ofici de poeta i l'ètica,

et vas haver d'enfrontar inesperadament i massa aviat
a l'últim combat,
combat que el poeta guanya pel que viscut i ha donat,
però, igualment, perd la vida que sentia entre les mans.

Abans de deixar-nos, ens vas dir com comunicar-nos:
ens vas revelar que en les profunditats de les teus pàgines,
el teu cos i la teua insistència 
esdevendrien, per sempre, indestructibles. 
Per això parlo amb tu entre versos,
entre pedaços de les teues pàgines,
mèdium entre poemes que intenta establir contacte
     entre les guspires elèctriques que salten a l'acte,
     amb el llampec de mots amb què vull saludar-te. 

En un llibre dedicat anys enrere,
em deies:

Per a tu, qui també sap del goig i el combat literari.
Que et vage molt per la vida (i per Barcelona).
Profundament, de veres.
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Per aquells temps, era alumne teu de literatura,
i tret alguna aventura o alguna entremaliadura,
poc sabia del goig i del combat literari,
com també poc sabia de la vida.
Per a tu, mestre i amic que vas ser,
qui ens donava literatura 

esforçadament,
apassionadament,
amorosament,

     entremig dels embolics d'adolescent,
      quan encara tenim tant per viure i per fer,

     compromès per fer de la vida combat i plaer,
van aquestes salutacions.
Profundament, de veres.
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PER QUÈ?

Amb la calma de després de la tempesta,
toque tecles de l’ànima
per animar-me a dissoldre’m en la festa
d’un rock malenconiós de Fito
―Donde todo empieza, donde todo empieza...

Després d'aixecar-me sense ulleres
i prendre'm dos cafès,
així, de bones a primeres;

després de discutir amb Joan,
 aquell-que-fa-cine-de-les-emocions,

quan encara jo ni tan sols m'havia ficat els mitjons,
     perquè no funciona l'última pel·lícula d'Indiana Jones;
després de provocar pluja amb el meu cant de cigala

i ballar en pijama com si tingués una guitarra,
     i que l'estimada companya de pis
     s'acomiadés de mi amb un bes

i em digués
dolçament

―“ja apagues tu el disc”-:
m'he quedat sol enfrontat al dia,
amansint feres amb la melodia,
ratllant i esborronant 

els contorns de la poesia,
concedint-me el do màgic
de què jo siga el que diga,

o almenys, mentre dure l'encanteri del poema.
I si clave la pota i em torne granota,

serà meu el problema,
i si la vida

no segueix la lògica del cap teorema,
em prenc la llibertat d’escollir forma, rima i tema
―ho reconec, amb cert gust subversiu per l’anatema.

No tots ens expressem igual,
i recordem que abans de ser humans,
també érem animals.
Hi ha un tipus de gent que s’autodenomina poeta
     perquè amb els mots

sap pujar i baixar-se la bragueta,
    i amb aquesta treta, truc i domini de l’excels esteta,
    guanya premis i fama sense suar la samarreta...
com si tots no fòssem poetes,
com si tots no sabéssem pujar-nos i baixar-nos les braguetes.
Així doncs, per què em busque entre grafies i sons?
Per què vull començar a composar cançons?
Per què m’obstine en omplir els solcs
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 del dia a dia 
amb els mots?

Fa una estona, he forçat la gola
amb un sobtat i punyent

atac de nàusea
que amb repulsives arcades m’incitava a que vomités
     tot el que no sé dir, o no m’atrevisc a dir,

explosió visceral que la consciència no pot encobrir,
plany sense lírica

ni intoxicació etílica,
bestialitat que esgarra el llenguatge,
crit desesperat del que em queda de salvatge,
el rugit monstruós d’un cos exhaust i ferit 

que necessita pau, estima i dormir,
la bilis depuradora de pretextos i excuses autocomplaents,
     amb el regust fastigós que em fa sentir

que, mentre no em decidisc, em repetisc,
la llàgrima, 

la llàgrima que, per supervivència, em reté els plors
        de tantes morts, tants dolors i tants desamors,

     m’abandona, trencada, per tant d’esforç,
     i em regalima, sacsada, pels espasmes del tors. 

Com altres vegades,
de cop, se m’han passat les arcades,

però aquest cop, he decidit 
barrejar la llàgrima amb la tinta de l’escrit,
i declare, encara espaordit pel que acabe de sofrir,
que, si bé hi ha excessos que deuria eludir,
no hi ha, al dia d’avui, raó prou convincent

com per angoixar-me tan malaltissament,
com per deixar-me portar per atacs dements:

tinc prou diners per viure i pagar el lloguer cada mes,
estic il·lusionat amb projectes amb els que estic compromès
i, per sort, no patisc altres afliccions de pes.
Per tant, sense més literatura retòrica,
puc ―i vull- lliurar-me a la senzilla però, per a mi,

cobejada i combatuda heroica
de fer el que vulga i ser qui vulga,

sense tolerar pressions que em pugen a tope els fogons,
sense esverar-me si, de vegades, em tremolen els mots

i tartamudege víctima de les meus pors,
     o si, per més que em jacte de temerari,

trontolle, matusser, sobre versos precaris.
Simplement, creure'm, i seguir aprenent, gaudint i compartint.

Així, als matins,
si m'ataca la nàusea i arcades de ben endins,
em prenc un cafè, o dos si em va bé
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―tres seria l'excés-,
i cante i balle fins que em canse, 
feliç, lleuger, somrient, segur del que estic fent,
sense necessitar ja el pròleg d'aquest poema,
perquè, ara mateix, done per resolt el problema
―Donde todo empieza, donde todo empieza.... 
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TORNAR A CASTELLÓ

Castelló és el meu etern retorn.
Per més que me'n vage, sempre hi torne.
I quan hi torne,
sorprenentment,
pareix que el temps no passe o passe molt lent,
com si els carrers d'aquesta ciutat

em tornaren al passat:
la meua habitació a casa dels pares
     està tal i com la vaig deixar,
     com si encara fos el xiquet abans de marxar;
amb els amics continuem quedant al mateix bar,
però en fer-nos grans, no falten les tasques

abans de sopar
—cerveseta a cerveseta fent la xarradeta!-;

i una estranya sensació d'estar repetint el mateix dia,
com Bill Murray atrapat en el temps,

que per més que jo visque i evolucione, la ciutat no canvia
—o això, a simple vista diria... 

Fa vuit anys que visc a Barcelona. 
Vaig venir-hi des de Castelló 
amb 18 anys recent acomplits,
amb les mans plenes de somnis. 
Volia estudiar i viure, com a mínim, uns anyets, 
en la ciutat que m’havia encisat des de xicotet. 
Lloc d’encontres, descobertes i contes,

Barcelona era per a mi, 
un valencià exiliat del seu petit país, 

un anhelat destí. 
I, malgrat que avui a alguns somnis
 els falta crèdit al despertar cada matí,
 malgrat que a Castelló he deixat amics, pares i una part de mi,

m’agrada viure aquí
Tanmateix, em costa plantar arrels a Barcelona.
Fa anys que en sóc resident, 
però em sento foraster en trànsit permanent, 
     immigrant interior 

sense visat per tornar a l’origen del seu cor. 
He estat maniquí massa estona 
dins l’aparador del Model Barcelona 
―no ho dubteu: si l’Ajuntament ens desnona 

és perquè la seua bossa sona! 
A través del seu vidre de formigó 

i les seues llums espectaculars, 
costa descobrir les Barcelones invisibles, 
els llocs reals i populars on trobar-te amb els altres 
i reconèixer-te a tu mateix en l’espai que ens uneix.  
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Sento que m'arriba l'hora de tornar.
Ja he viscut prou del que somiava aquí,
i a Castelló, hi ha molt per lluitar,
i per a mi, l'oportunitat de recomençar.
Viure en tren

entre Castelló i Barcelona,
és una forma de vida per anar fent,

però estic cansat d'una vida d'exiliat 
que no acaba de trobar on cavar el seu forat,
i tinc ganes de reprendre amors i lluites pendents,
     del meu país, de la meua terra i de la meua gent.
És cert que sols baixar a l'estació
ja em ve a l'estómac l'ardor

d'un Castelló de Farina d'Or,
de Gaiates, Fabres i obres
que et fent sentir que sobres,

però Castelló també nostre:
nous Castelló invisibles

li van canviant el rostre.
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ARRI, ARRI!

A la ciutat de Barcelona,
capital com cal,
moderna i cosmopolita com ella sola,
es pot veure tots els dies
a gent regirant entre les escombraries.

És una pràctica habitual i consolidada,
nou es-pot de la marca Barcelona,
la qual, sensible a la crisi generalitzada,
i defensora a ultrafinança del reciclatge,
si ets pobre

—o precari o mileurista o salvatge-
i la bossa no sona,

et permet l’espoli dels carrers i el cívic pillatge.
Però “replegar” s’ha ficat de moda,
i la gent benestant
també regira en la brossa
de tan en tant;
nou hàbit social,
com portar el gos al pipican,
col·leccionar els pseudodiaris que van donant,
o passejar per Les Rambles amunt i avall.

Un executiu amb traje i corbata,
un punky amb les cadenes per fora,
una mare amb el carret a la vora,
una princesa convertida en gata:
tothom, més o menys dissimuladament,
remira entre les deixalles dels carrers.
Els turistes, consumidors oportunistes,
    fan fotos a tort i a dret,
capturant instantànies de posthistòrics recol·lectors,
dissecant ciutadans-voltors 

         al voltant dels contenidors.
Segurament, fidels a la Guia Turística del moment,
diran que després dels Jocs Olímpics 

i del Fòrum de les Cultures,
Barcelona s’avança a les ciutats futures,
que es consagra el model sostenible de l’Ecosocialisme, 
que allí es pot ser pobre, però amb civisme,
que entre deixalles i escombraries

es reciclen “restes aprofitables” del Comunisme.

Fixat per l'Ajuntament, 
cada dia de la setmana toca a un barri
traure als carrers tots els mobles sobrers,
i abans que les màfies, el servei de recollida o un altre t'ho agafi,
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pots anar muntant-te una haima com la de Gaddafi. 
Potser no tindrem una casa en la puta vida
i per pagar el lloguer agafem la feina que ens surt primer,
però podem decorar-nos el piset gratis i a mida,
sense ikees del disseny, gràcies a les donacions de la gent

―per què, doncs, ens queixem?-.
Els dies de recollida pots trobar-hi de tot,
car molta gent en té molt, però no prou,
i van comprant i canviant

i menyspreant el que tenien abans
―classe mitjana,

gran perdó.
Sé d'un que es va trobar un sofà digne d'antiquari;
un altre, una sirena al fons d'un aquari;
i un tercer, l'home de la seva vida dins d'un armari.
Jo, per norma, he tingut un atzar més ordinari,
però que ha ajudat a moblar el nostre pis precari:

una còmoda per a l'entrador,
una tauleta per al televisor
i cadires per al menjador
―avui mateix era dia de recollida al barri,
i m'he trobat un cavallet negre abandonat,
ens hem mirat als ulls i el cor m'ha guanyat,
i he tornat a casa cavalcant: “arri, petit, arri!”.
Per una ferida sagnava palla,
però per més que li dolgui, calla,
esperant jugar amb un nen
o, per la nit, volar fins un estel.
Li he buscat un racó en l'habitació,
però no sé si s'hi podrà aclimatar
i la pròxima setmana l'hauré de baixar
amb l'esperança que algú altre el vulgui adoptar.
I així, sense parar: cada setmana a cavalcar.

Sigui com sigui,
els que vivim aquí
hem perdut la por a merda del veí,
i busquem entre el que aquest hi llança
     quelcom que ens pugui servir.
En temps difícils per tirar endavant,
estigues o no estigues hipotecat,  
el privat passar a ser del veïnat,
i es cedeix el que no es vol o no cal 

al del costat.
No és això solidaritat, a part de l'Estat i la Generalitat?
Si entre tots en tenim tant,

no hauríem de compartir amb més assiduïtat?
Amb els veïns del barri fem comunitat!
Amb els veïns del carrer fem comunitat!
Amb els veïns d'escala fem comunitat!

10



Ja veureu,
com de sobte, res ens faltarà.
I si salvem el cavallet, ningú ens aturarà,

cavalcant, junts, fins al demà
―Arri, arri, la revolta ja és al barri!
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ILLES ENTRE CIUTATS

I

De vegades voldria una illa per mi sol.
No m’importaria on,
tant se val si al Mot, al Somni o al Desig;
tampoc importaria el clima ni la vegetació ni la geografia.
Penso en una illa ideal
que és totes les illes i alhora no n’és cap;
no m’importaria ni el petita que fos,
em conformo amb l’espai necessari per ser un mateix:
espai tradicionalment

ocupat pel cos,
però també espai mínim des d’on estendre un jo infinit
gràcies al pensament, al llenguatge o a l’art
―tres accions herètiques, prometeiques, transcendentals:
síntesi de l’aportació intel·lectual a les revolucions de l’home.
Si la illa fos el meu món i el meu món fos jo,

sense espai que recórrer,
sense temps que desplegui el moviment,

simplement, un ésser en la immensitat d’una mar còsmica,
no tindria sentit l’imperi de la física.
Potser així aprendria noves formes d’ésser,
potser així podria alliberar l’ànima 

sobre els pits de la mare mar,
i volar, impossibles enllà, fins als límits de tot plegat,
horitzó irreal 

    on s’inventen 
        els secrets de l’existència.

II

De vegades voldria una illa per mi sol.
Al món civilitzat tot va molt ràpid.
L’arquitectura de les ciutats respon a engranatges complexos
     de ritmes vertiginosos, tecnològics, enfollits,
organització industrial d’un ball d’autòmats pusil·lànimes.
Els ritmes urbans s’imposen al ritme propi de l’humà:
anem d’un lloc a un altre, sempre lluny i sempre tard,
pensem en el metro, amb les seves aturades i transbords,
parlem abruptament, 
al compàs de cerveses/cafès, cigarretes/porros, imatges/sons
―llenguatge mandrós que es queda en el pròleg de tot.
El temps no és nostre,
algú ens l’ha robat –o ens ha seduït per donar-li’l-,
i la nostra vida s’ha convertit
en una lluita desesperada contra el temps,
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per canviar la inèrcia d’aquest ritme deshumanitzador,
per recuperar segons solts per existir

lliurement.
Passem els dies desganadament.
De casa a la feina, de la feina a casa.
Sense aventura, sense sorpresa.
Cada dia s’assembla massa a l’anterior,
l’ahir, l’avui i el demà és el mateix,
i viure perd sentit,
com si fos un simple i fred part de feina a omplir.
I és que la rutina –ja és hora de dir-ho!- 
és la lítote perversa d’un bucle esclavitzant.
La veritat inqüestionable dels comptes
per arribar a fi de mes,
per pagar el cotxe, la casa, la vida,
quasi no deixa temps per a gestos esbojarrats 

  o revolucionaris.
La vida ara es xifra en euros –o dòlars-,
i tot el que no s’hi pugui convertir,
és estúpid, inútil, una pèrdua de temps.
Les vivències de cada dia es degraden a sensacions de consum,

fugaces i canviants, com el zapping televisiu,
d’usar i tirar, com preservatius de masturbacions solitàries,
absorbibles i insípides, com la coca-cola del McDonald's

―adjectius d’una fast life 
sense temps per gaudir els plaers d’estar viu,
sense temps per pensar ni sentir ni existir.

Certament, vivim l’època de major explotació dels sentits,
la tecnologia és utilitzada com a esquer per la ideologia,
la publicitat ens assetja per tot arreu,
les imatges ens embolcallen i oprimeixen
fins penetrar en el nostre imaginari, 

  fent-se reals i pròpies,
però quantes emocions malbaratem compulsivament cada dia?
quantes sensacions vénen i van com flaixos desconcertants?
quants pensaments tallats o negats per estímuls espectaculars?

El resultat tendeix a infinit.
[Però el més terrible és la intuïció de què amb tan sols

una sensació o una emoció o un pensament,
seria suficient per ser feliç

  hores, dies, anys,
potser... eternament.]

De vegades voldria una illa per mi sol.
Allí em desconnectaria del ritme febril –i fabril- de la ciutat,
allí el meu cos deixaria de ser explotat per valors de mercat,
allí podria gaudir de les vivències amb total llibertat.
M’emanciparia de la unidireccionalitat de la consciència,
bloquejada fa temps en un play

                irreversible, constant, cansí,
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que fa escórrer-se la vida entre frames d’un present absolut,
i assumiria, dignament, el comandament del meu pensament:
anant endarrere, endavant, a càmera lenta, aturant-me,
obrint-me a tots els temps possibles del meu jo,
situant-me fora del corrent històric que ho ofega tot,
i repensant què faig, què penso, què sento i qui sóc.

Sense presses...
amb un ritme a voluntat pròpia...
des de la multidireccionalitat d’una ment lliure.

Ha de ser meravellós embolcallar-nos l’ànima del primer amor, 
reviure amb calma tots els episodis de la nostra microhistòria,
donar sentit i poesia a gestos perduts en la memòria,
inflar d’utopia, amor i revolució els globus de la imaginació.
Ha de ser meravellós sentir lliurement. 

III

De vegades voldria una illa per mi sol.
Tanmateix, no sé si podria superar l’enyor del contacte
d’un rostre d’amor, d’una pell de tendresa, d’un cos de plaer,
sensacions delicioses que fusionen ànima i cos

en un èxtasi de sublimació i reafirmació de l’individu.
No massa espiritualitat: la vida és tan idealisme com sensació! 
La reivindicació del cos sempre és una lluita d’alliberament,
una aventura sensorial, carnal, des de les entranyes als llavis,
que desengabia de la censura de torn 

     nous plaers i secrets 
fonamentals per entendre una mica el sentit de tot plegat.

Sincerament, un cop s’ha estimat l’altre,
sigui el tipus d’amor que sigui,
crec que qualsevol presència solitària en una illa,
delataria l’absència de tot el que vas estimar ahir;
mort per als sentits, però encara viu en la memòria.

De vegades voldria una illa per mi sol.
Tanmateix, sovint desitjo capbussar-me en marors humanes,
reconèixer els altres i reconèixer-me a mi en ells,
doncs, l’ésser humà es fa més humà amb l’ajut dels demés,
doncs, si no existeix ni l’ell ni el tu, 

  com ha d’existir el jo?
La vida plenament humana requereix el pas del jo al tothom...

De vegades voldria una illa per mi sol.
Tanmateix, pobre com sóc –tot els ho dec als meus pares-,
no tinc diners per una illa ni per viure ni per res,
la meva realitat és un pis llogat, carrers grisos, una ciutat presó,
quotidianitat densa, feixuga, angoixant,
quotidianitat calada de fum i suor que asfixia somnis d’illes.
Potser,
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si, de vegades, voldria una illa per mi sol,
però la dialèctica mostra manques, contradiccions, impossibles,
com si la illa no pogués emancipar-se del tot de la ciutat,
el millor sigui jugar a imaginar la illa desitjada,
i superposar al patró urbà 

el ritme, la consciència i la llibertat pròpiament insulars,
a la recerca de la síntesi real que calmi la set d’utopia
―set que mai no es pot apaivagar del tot,
set que diferencia l’home utòpic 
del capitalista, el pragmàtic i el somnàmbul;
una necessitat ètica i combativa
que exigeix sempre canvis radicals 

           en la manera de viure,
amb l’aspiració de nous mons de felicitat, pau i solidaritat;

però, mentrestant,
encara que vulgui ser gavina, indi, fill del sol i de la terra,
millor amarar-se del nostre temps, la nostra societat i la ciutat:
el pensament utòpic ha d’arrelar-se a la realitat més distòpica.

De vegades voldria una illa per mi sol.
Tanmateix, tinc clar que la meva lluita es bat al meu voltant.
La illa és un mite d’alliberament des que l’home és civilitzat,
però a banda d’Utopies, Ítaques i Atlàntides,
la illa vertaderament important és la que fa i refà cadascú:
una forma íntima de resistència, 
una defensa de l’espai necessari ―encara que sigui imaginari-
per ser un mateix lliurement
i des d’on obrir-se, honestament, 

al món i als altres,
en qualsevol lloc, en qualsevol moment, constantment,
en cada pensament reflexiu i crític,
en cada rampell de vida conscient,

i, sobretot, en tota creació,
com faig, 

  ara mateix, 
 escrivint toscament aquests versos,

creant amb la màgia dels mots la meva illa poètica particular
―i compartint-la amb tu, amic lector, perquè hi facis la teva.

Encara que, de vegades, volguéssim una illa per nosaltres sols,
anhel humà d’un paradís que tant de bo sigui real algun dia,

de moment, 
el més revolucionari, el més compromès,

és crear , individualment o col·lectiva, illes de resistència, 
estendre, entre tots, una xarxa infinita i democràtica

d’illes entre les ciutats.
La seva intercomunicació és i serà

praxi de la llibertat plenament humanitzada,
dialèctica utòpica que va acordant nous mons millors.
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REVELACIÓ

De sobte
anit
per un instant
acotxats en el meu incòmode llit de 80 centímetres
malgrat estar en penombra 
et vaig veure més bella que mai

No t’havies fet res als cabells
ni a les celles ni a les parpelles ni a res
Eres talment 
la mateixa dona d’ahir
la mateixa dona d’abans
però sense motiu aparent
et vaig veure més bella que mai

rostre de lluna enamorada
llavis de rosa fresca 
ulls absorbents com dos forats negres
ben bé

un àngel revelat inesperadament
     però intuït des de sempre
a través d’una escletxa del teu gest de gel

Les brases del nostre amor
tants secrets
moments 
somnis    compartits

fa temps que couen
les nostres ànimes tendres encara verdes
Ahir a la nit
per un instant
tot gel era fos

l’àngel alliberat
i va prendre el teu gest i la teva mirada i el teu cos
El teu àngel encarnava el teu ésser
fusió entre matèria i utopia existencial

crisàlide màgica   
      que per fi et feia 

lliure infinita completa
més bella que mai

Tanmateix
descobrir l’àngel que dorm en cada ésser humà
no és tan sols esperar i confiar
en les transformacions d’altres
Cal estimar
cal saber mirar
cal creure en els impossibles de l’amor
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Si el meu esguard de sobte
ha pogut penetrar en la teva ànima
i traspassar el teu últim vel

vel que uneix
l’humà i l’angelical
el possible i l’impossible
la foscor i la clarividència

vol dir que t’estimo més que mai
t’estimo tant que supero fronteres d’ahir

i de sempre

De sobte
anit
per un instant
sense previ avís ni explicacions

tan subtils i sigil·losos són els sentiments!-
els ulls de l’ànima se’m van obrir 

        de somni a somni
distància utòpica
on l’amor roman incòlume pur etern

I vaig veure clarament 
que t’amava més del que creia
i vaig veure clarament 
que t’amava més que abans
amb tanta passió i devoció
que sóc capaç de descobrir veure i sentir

l’àngel que sé que hi ha en tu
en crisàlide meravellosa 

que et fa més bella que mai.

17



BUFETADA

Aquest poema és una bufetada a mi mateix
per no estimar prou la meva terra des de l’exili barceloní
per no tractar amb màxima tendresa familiars amics i coneguts
per no saludar ni obrir-me francament al desconegut
per no ajudar més als demés
per viure una rutina inconscient dels oblidats del món
per ignorar als invisibles del meu entorn

que clamen almoines carícies ser visibles
per tancar-me massa en mi mateix
per no entendre que sense els altres jo no sóc jo i tot és res
per mossegar gustosament els esquers de la societat de consum
per formar part d’aquesta nova burgesia assentada en el capital
per creure que la realitat de l’economia ofega somnis d’utopies
per masturbar-me amb perversions de l’espectacle global
per estar enganxat a la televisió 

     droga dels somnàmbuls desperts
per deixar-me prendre el meu temps sense traure les ungles
per no saber aprofitar els segons recuperats per repensar-me
―cada dia em sento menys poeta menys humà menys jo
per no farcir el sentit de la vida amb llibertat amor i solidaritat
per conèixer les injustícies del món

i no revoltar-me més enllà del sofà i del teclat
per interpretar l’intel·lectual/artista aliè a l’acció de la multitud
per no fer de cada idea cada mot i cada gest 

       una revolució
per no atrevir-me a ser l’heroi utòpic que somnio en privat
per civilitzar-me en excés

encotillant la llibertat
 amb hipòcrites i esclavitzants lligams socials
per ser un covard un conformista un acomodat
per ser tan autocomplaent que trobi exagerada la bufetada

Aquest poema és una bufetada a mi mateix
no és realment l’impacte d’una mà en plena cara
sinó la metàfora d’uns versos que etziben la consciència
creació apedaçada amb mots aspres crus i llejos

mots sense polir ni artifici convertits en arma punyent
fuetades elèctriques i despietades en l’esquena de l’ànima

forçant una confessió autocrítica sincera radical
     que revela impúdicament misèries febleses i frustracions
forçant amb la violència de l’escrit 

       reaccions del jo adormit
i espolsar-me de comoditats quimeres i hàbits aburgesats 
i aclarir el sentit de l’existència amb accions humanistes
i tibar tot el meu ésser amb tensió utòpica
per acostar-me al revolucionari quotidià que vull ser
per avivar el foc prometeic que em fa feliç i complet
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―foc etern que s’encomana d’home a home
i va coent nous mons millors per a tothom

Però la bufetada no succeeix en un lloc i un moment en concret
està embalsamada amb el material perpetuador dels mots
i em sacsarà l’ànima cada cop que rellegeixi o recordi el poema
sempre preparada

incansable contundent vehement
per si els símptomes de burgès egoista/hedonista s’agreugen
per si em civilitzo tant que el sentit comú i la norma ciutadana

suspenen el meu dret inherent a sublimar la llibertat humana
per si formo una família deformant els meus ideals essencials
per si en créixer i envellir la vida capitalista em fa conservador
per si els anys d’esclavatge remunerat que m’esperen

no em deixen temps per pensar en els altres i en mi
per si oblido la meva identitat utòpica i crítica de joventut
per si abandono la lluita l’art els versos
per si no trobo sentit a accions solidàries rebels llibertàries
per si em torno materialista indiferent apàtic somnàmbul
per si encaixo la bufetada com una rabieta de jove somniador

―sense sentir vertaderament la duresa amb què em recrimino
sense entendre que el projecte existencial que vull seguir
i pel qual em vento aquest poema com una severa bufetada
és el projecte acordat per mi mateix en els moments
–fins ara- de màxima consciència llibertat i clarividència

Tots els meus jo futurs desviats d’aquest traç s’hauran d’alliberar
Aquest poema és una bufetada a mi mateix

tant per al present escarment que mereixo i necessito
com per després prevenció pel que pugui passar

Aquest poema és una bufetada a mi mateix
Aquest poema

si s’ha sentit identificat amb mi
si creu que també li vindria bé un bon esbat a la consciència

i si em permet la llicència
és també una bufetada per a vostè

Sé que no és normal establir entre l’escriptor i el lector
una relació masoquista de mots violència i confessions
però tal i com estan les coses
no se m’acudeix res més profitós
que bufetejar-nos
ventar-nos una bona bufetada
ventar-me-la a mi mateix
            a vostè
                                                 a tothom 
a tot aquell que encara sent el crepitar del seu esperit utòpic
a tot aquell que creu que no li queda flama –sempre en queda-
perquè després arribin moments 

de despertar de consciència de lluita
perquè si bufetades com aquesta es propaguen d’home a home
potser neixin les revolucions mínimes que fan el món millor
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partint tots junts des dels nostres carrers vers noves utopies

Aquest poema és una bufetada a mi mateix
però no es pot imaginar el plaer infinit que sento
per compartir-la solidàriament amb vostè
per compartir  tendrament dolor purga i catarsi...

Bufetegem-nos!
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EL CRACK APARDALAT

Hola.
Què tal? Com va?
Em presento:
jo sóc el Crack.
El de veritat,
no co com Ronaldinhos i companyia
que pugen o baixen segons l’orgia de l’altre dia:
prometo una bancarrota digna de poesia.

M'han dit que m'amagui,
que si em veieu, us espantareu,
i el pànic s'escamparà per tot arreu.
Però no em refio dels que em volen tancat,
són els tirans del mercat,
governants d'Estats, Multinacionals i altres Bastilles:
primer m'apallissen i després m’unflen a pastilles.

Puc fumar-me aquí?
Amb la llei antitabac no mai se sap,
però és que els nervis em porten de cap.
És estressant això de ser el Crack,
la culpabilitat em devora a cada tic-tac,
acorralat en el meu propi cul-de-sac. 
No voldria fer-vos cap mal,
si per fos mi, seria un pardal,
per volar allà dalt, per besar el mar,
lluny de crisis financeres d'aquest món
que ressonen en el meu nom..
Ai! Quina tortura ser com sóc!

Escolto que parlen de mi als telediaris,
que si arribo o no arribo,
que si puja més l'euríbor
i us escanyen els crèdits hipotecaris.
Què dir-vos si sé que molts sou precaris?
Us acompanyo en els dolors d'esquena diaris,
però no sé si és millor que voli tot pels aires
o seguir suportant els seus neoliberals desaires:

no voldria que tots fóssiu pidolaires!
Des del 29, em cou
no deixar-vos ser el que sou,
estrènyer-vos més el jou
que imposa aquest ordre de reality show
que tant us toca els ous
―per què us costa tant dir... “prou!”?-.
Però bé,
us diré un secret:
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jo no marxo mai,
visc en el vostre “ai!”
que sol normalitzar-me discret.
I com Superman s'oculta en Clark Kent,
gràcies a la desídia de la gent
―o creus que tot s'arregla passant d'ulleres a lents?-,
jo passo de Supercrack al compungit Anar-Fent,
i, mentrestant, tireu,
i dieu “va com va”,
en comptes de com voleu.

Insisteixo:
jo vull ser pardal,
no vull fer-vos mal.
Vull deixar de fer “crack”,
cantar “quiquiriquí”, “kkrak” o “lalalà”,
alliberar-me d'aquesta trencadissa onomatopeia
que des que he nascut m'atropella;
i no sóc jo el trapella,
sinó qui t'enganya amb la pela,
i no diguis que te la pela
que després mal planys a cappella.

Com el Samuel L. Jackson de El Protegit,
antiheroi de còmic proscrit,
tinc tot el cos trencat i adolorit, 
i em donen ganes de forte el crit
―de Munch! O Munchausen! O Tanhausen!-
i despertar la nit,
aquest silenci dolorós que sofrim ambdós.
Però em falten forces per cridar,
perquè m'entrebanco amb tanta mentida,
i aprofiten per injectar-me liquidesa buida
que em dóna ganes d'anar a pixar.
Però quan la tinc al punt, 
no em surt el pixum,
i l'alliberació plaentosa es fa mandrosa,
Sé que trencaré aigües amb un bon ensurt,
però, de moment, ells dominen l’absurd.
 
Per altra part,
si voleu avançar el part
i penseu en una cesària revolucionària,
perquè és necessària,
si voleu interrompre aquest ordre neoburgès,
etzibar a l'economia un dur revés,
assumint els pros i contres ―no us en penediu després!-:
deixeu de sofrir tant, de pagar tant,
i, simplement,
sigueu pardals,
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cantors, lliures, juganers, naturals,
assalteu el vent,
sense por d'electrocutar-vos al compte corrent,
per volar allà dalt, per besar el mar,
o fer tot allò que us vulgueu imaginar.

Després de vosaltres, vaig jo.
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CRIDA A LA INTERRUPCIÓ

Fart d'aquest ordre de publicitat
amb el format telenoticiari hegemònic desemmascarat
et convido a la jam session 
d'una representació d'interrupció

Si volem augmentar la nostra visibilització
haurem de fer un pas endavant
i retrobar-nos en l'acció
suturar escletxes divisions i separacions
reconeixent-nos com a amics
donant-nos la mà sense embolics

i estimant-nos sense exclusions

La política és nostra
cada dia alliberem espais que ens havien estat expropiats

fastiguejats pels esperpents dels partits-empresa de l'Estat
aprenent a ballar ritmes llibertaris sobre escenaris precaris

diem prou a aquest ordre de vides en contractes hipotecaris
i descobrim l'espectacle 

     que amaga els nous poders totalitaris

Que s'encenguin les almenares
des d'Esplugues a Sabadell
des de Sants a Hospitalet
des d'un centre social okupat al teu veïnat
—tots els pobles i barris als carrers!
l'imperi metropolità ja no pot res
el seu civisme és l'excés neoburgès

Que les lluites d'aquí i d'allí diguin —sí!
Que campanyes i accions d'arreu s'ajuntin  

també el palestí i l'iraquí és el nostre veí
Que cadascú sigui el que vulgui
que els somnis ens transpirin la pell
que no tinguem por d'assaltar els cels

de volar com un estel
alla dalt...
des d'ací baix...

Que no ens aturi el seu Realisme Periodístic
que les nostres històries siguim creative commons

Came'on! Ajudem-nos tothom!
comprenem-nos de més a prop
autoorganitzem-nos millor
biosocietats a cops de cor

Ja no volem dependre tant d'ells
i sé que les botigues exposen cartells
demandant dependents i dependentes
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però ja no anem tant a les palpentes
i si podem no ser esclaus no serem babaus
i ja ens muntarem els nostres saraus

però ai ai ai! cantar el lament
besar al vent amb llavis secs de compte corrent
però sabent-te de la vida enamorat
i sense por de morir electrocutat

per algun banc
que com un llamp
ens trau la vida i au!
ves i paga cada mes
ves i paga per viure més
però no cantis no ballis no te'n vagis
vides suspeses a l'especulació
progrés financer de l'explotació
vides a crèdit diari 

        conservades en telediari

Aquesta crida és només un primer intent
d'interrupció
que els rumor circulin entre la gent

És un atreviment molt més solitari del que voldria
però el meu jo és sols una invitació a la poesia

animant-nos a trencar la rutina del dia dia
i inventar-nos històries en companyia

Tot va millor del que ens pensem
però tot depèn del que creem
plantem-nos davant de l'Ajuntament

també dels Parlaments
i diguem a les Institucions
que no ho són tot
sabem guanyar-nos solucions
a base d'enteses i cooperacions
que recreen ara i aquí altres mons

Al totalitarisme capitalista li queden pocs dies
domem nous valors a les microeconomies!

Les seves Institucions són crostes del passat
portem en el cos noves llibertats
molt hem heretat dels pares i dels d'abans
ara podem donar un gran avanç
Fem un pas al davant
interrompem
sumem forces en el bufit
Si tu bufes fort per aquí
i jo bufo fort per allà
segur que tomba tomba tomba
i ens podrem alliberar.
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AQUESTA LLÀGRIMA NO MOR

Ens vam tornar a estirar al llit,
encara que ara fos com a amics
    —només “amics”, vull dir,
    quan els noms són títols instituïts,
    quan els tipus de relacions estan prescrits-.
el llit sense fer, llençols de tornavís,  
com sempre,
       cobert de roba que va de la cadira al llit

        depenent d’on estic.
I és que visc en una habitació llogada d’un pis
    que, amb uns pocs somnis, llibres i papirs,
          l’he convertida en el meu petit paradís.
          Anarquia de l’etern inquilí,
          sense normes ni res que oprimeix:
          gratifica okupar-se a un mateix. 
Volia saber com portaves la separació

i la teva nova relació.
Ara surts amb un “nuvi” que ha comprat 
          els drets d’estimar els teus llavis,
Financer sentimental que pot assegurar-te futurs,
Mentre jo aprenc a ballar amb ritmes precaris
–¡però quan els fas teus, els vius llibertaris!-:
     defujo crèdits, hipoteques i resums,
     aposto per formes de vida
             de baix consum,
         sense poder donar-te un present decent,
         sense certificar-te l’amor que per tu senc,

encara que, espontàniament,
tot flueix com un torrent…

i t’estimo de valent;
encara que, certament, especuladorament,
no puc competir amb el seu oferiment…

i comprenc el resituament.
              ¡Tampoc val excedir-me en el lament!
              Vaig ser jo qui vaig decidir “deixar-te”
                            sense deixar d’estimar-te,
                 separació sense escissió ni resolució.
―“Com estàs? Com ho portes?”- et pregunto.
―“Bé”- em respons.
I a l’acte,
Una llàgrima preciosa

regalima parsimoniosa
la teva galta immensa, 

      baixant lliurement per la repell del teu cor,
      tan digne, tan obert, tan dolç.
La meva vida ben bé val eixa llàgrima.
L’he abraçada amb el tou del meu dit índex
     abans que el temps tornés l’escena àrida
          —aquesta llàgrima no mor:

    conté el dolor del nostre amor,
    impossible d’una història sense fi

 ni desamor que no venem a cap destí.
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MIOLANT D'AMOR (CINC MEUS DE DESAMOR)

Primer meu

Si en comptes d'home fóra gat,
una de les set vides, segur,
la passaria al teu costat.
M'hi tiraria de cap,
felí que no tem el salt,
feliç d'amortir-me en el teu jaç
i ronronejar entre el teu abraç.
M'imagino enroscat
     entre les cames que tan m'han ajudat
     a mantenir-me alçat,
enjogassat amb el teu cos despullat,
enamorat, enredat pel teu secret descabellonat.
Però per més que somiï
aquesta vida de gat al teu costat,
la meua curiositat no es sacia amb facilitat

―encara que sigui amb aquesta surrealitat!-,
i, de sobte, el present ja era passat,
i, de sobte, ja t'havia deixat.

Ja sigui per un intoxicació etílica d'humanitat,
     delerós d'experiències i coneixences fins quedar-m'hi embriagat,
     prou bufat com per aixecar l'última cortina de veritat,
o per perdre'm pels laberints postkafkians de la universitat,
o per la meua vertiginosa precarietat,

sense treball, casa, ni diners,
sense saber com pagaré el lloguer de cada mes,
sense calés per enfrontar-me a molins de vent amb arnés

―només amb el cos enfundat amb el vers i res més!-,
     però compromès a revolucionar aquest ordre neoburgés,
     tan bo per a uns pocs, insuportable per als demés,

oscil·lava en una deriva de dubtes permanent:
totes les meues vides possibles desplegades al moment,
llibertat de ser qui vulgui sense hipotecar el present.
Entre tanta multiplicitat, 

     vaig tenir una crisi de felinitat,
més conscient que mai de la fatalitat de la mortalitat,
     de la carnalitat única i concreta de la intratemporalitat,
     del pes d'un temps sense rutina que sols a batecs propis camina. 
Es fa molt difícil conservar una parella
quan sents que liberalitzen el mànec de la teva paella,
     i és a tu a qui volen assalariar i rostir en la Gran Graella;
quan els somnis ploren darrera la parpella,
    i no saps si la teva vida serà aquesta o aquella,
    car amb els ulls humits costa marcar cap casella...
...i així, amb l'angoixa entre cella i cella,
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t'hi vas allunyant d'ella. 
Sense cessar el gest, cada bes ens reunia des de més llunyania,
i la utopia de comprendre'm en els teu tendres braços s'esvaïa, 
potser perquè sofria dia dia aquesta agonia, 
   sense compartir-la amb tu
   tant com voldria,
potser per no reaccionar quan la diferència entre tu i jo s'engrandia,
potser per desitjar més del que devia

―però és donar-se a la bohèmia i a la il·lusió, heretgia?
No és negar-te a estimar belleses que et fan vibrar, hipocresia?
Per enamorar-me a estones d'altres dones deuria multar-me la policia?-,

potser per seguir atzars silvians fins la riba més activa de la vida,
i, així, un bon dia, declarar-m'hi en rebel·lia,
    i denunciar exaltat que el Realisme Periodístic mentia

―els espectacles de Bush, Zapatero i companyia
deixen fora de camp a la majoria!-,

    i alliberar sentits, realitats i històries amb la poesia:
actitud de combat que m'allunyava del teu costat.

Segon meu

Si en comptes d'home fóra gat,
una de les set vides, segur,
la passaria al teu costat.
Però prou d'excusar-me!
Jo el que vull és cantar-te,
demostrar-te que no he deixat d'estimar-te,
malgrat que, tràgicament, vaig deixar-te.
No es tracta d'egoisme
ni de renúncies a tot romanticisme,
     sense la passió i la imaginació de l'idealisme,

conformat i dissecat, moriria de materialisme,
però les històries de Prínceps tenyits de blaverisme
―i us ho diu un valencià republicà fart del seu secessionisme!-
han fer-se populars i contar-se amb més realisme,

sense por a parlar de l'amor amb cert escepticisme.

En comptes de recobrir-nos de cera amb poesia lleugera,
prefereixo cantar-te

                una rumba rockera,
per a tu, perquè, en la tardor del record, 

       t'embriaguis de primavera trompetera, 
per a tu, qui en tantes coses has estat la primera.
Els meus pares em curaven les ferides amb mercromina,
ara remiro entre les cendres dels versos fumats de Sabina
    per aprendre sobre relacions sense disneys ni suavina,
    saviesa marina que sap pescar amors i traure-li l'espina;

tanmateix, quan canto el seu Sin embargo,
faig de “gato sin dueño” i m'amargo,
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miolant a l'ombra un tristíssim largo.
Millor tocar la guitarra de Kiko Veneno a quatre mans,
i cantar “igual te echo de menos, cómo te echaba de más”
per adonar-me'n, sense tonteries, del molt que valies,
acceptant que hi ha decisions que dolen a tothora, 

plora que et plora fins omplir la cantimplora 
pel que tant volies. 

Recordo quan ens van agafar de la maneta aquella nit,
     quan m'ajudaves a fer el llit,
     quan jugàvem a disputar-nos el coixins

―sempre per a tu el millor, amor-,
     quan cuinaven junts, tu la pasta i jo el sofregit,
     quan ploraves feliç per trobar-te regals sense avís, 
     quan no deixaves que cap cardiograma m'atemorís.
Trobo a faltar el teu cos quan me'n vaig a dormir,
     el teu petó quan marxaves a treballar cada matí,
     que mai no sabia si el somiava despert o adormit...

Ai!... Quina manera més tendra d'acomiadar-te de mi!
Ai!... Quin plaer tornar a ser petits en el nostre fortí!
Ai!... Com em dol el pit

quan recordo tot allò compartit! 
―Moments durs i bonics i d'altres que no dic.

No oblidaré mai aquestes quatre anys d'amor,
no em cansaré mai de demanar-te perdó,
perquè m'ho vas donar tot,
i jo, sent feliç, no vaig tenir-hi prou. 

Tercer meu

Si en comptes d'home fóra gat,
una de les set vides, segur,
la passaria al teu costat.
Tot i que he amagat
la nostra foto de boda en un calaix tancat,
no he cregut mai que perdíem l'última oportunitat.
Encara quan em truques faig veueta d'enamorat,
i saps que el pijama està tal i com el vas deixar,
     com si qualsevol dia poguessis tornar.
Però mentre jo em debatia sobre la teoria

del ser humà o ser gat,
     sense resoldre'm entre tanta precarietat,
l'espera per a tu era una eternitat,
i, en una lliçó de practicitat,
va explotar-me la realitat sense estar-ne prou preparat:
de sobte, ja tenies un nou nuvi, com els d'antuvi,
     que omplia l'espai que jo havia deixat

per haver marxat del teu costat.     
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De la nit al dia, 
però sense que la Terribas n'informés com calia,
un nou edicte feia les nostres llicències delicte:
sense empara legal segons la teva jurisprudència sentimental,
era desnonat del teu llit, degradat al nom d'amic,

i els teus llavis m'eren prohibits.
Com jo havia desbaratat el nostre pacte,
quedaves lliure per lligar-te a un nou contracte,
     i encara albergava un possible nosaltres,

quan tu ja sospesaves l'oferta d'un altre.
No podia creure'm 
que el traspàs d'amors fos així com així,
però el nou demandant avalava el que jo no assegurava,
i poc recurs em quedava si acceptava que ell també t'estimava

i tu necessitaves unes certeses que no sé encara.
I al poc, en secret de sumari, decretaves la nova relació,
i al poc, per veure't, la teva agenda fixava quan i on,
     treballes i treballes de jorn a jorn,
     i quan a casa vens, tens pressa de Ventafocs,

estressada, cronometrada, mirant l'hora a cada poc,
     nerviosa per agafar el metro que eviti llops, amors i jocs
     ―però en aquest conte jo sóc qui rento els plats i els focs,

i tu marxes sabent que el Príncep real és a l'altre lloc.

Ara el teu petó
val més car que la clàusula d'Eto'o,
i, sent pobre com sóc,
poc puc fer per finançar l'operació
―guardant-me molt d'ordir qualsevol enganyifa,
doncs sé que ets fidel al reglament FIFA.  
Com si estigués en cel,
miolo a les nits, adolorit, 
vagant entre penombres plorades per estelles de neó,
preguntant-li a una Lluna agratacelada com du la separació,
     com assumir que el Sol no la besarà ni en eclipsis de passió,
enfilant-me per teulats que acullen a desterrats,   
     animals nocturns que perdem el dia per desmesurats.
Però no vull ser un gat somort que viu esperant la son,
     sinó un gat aflamencat que canta Camarón,
     doncs el dolor de pèrdua em trenca des del fons,

i quan em talla per dins la teva partida,
m'arranco:
Enamorat de la vida, malgrat la ferida,
enamorat de la vida, malgrat la ferida.
Ara estic sol, més val fer-me a la idea,
i quan em dol, música rumbera.
Volant hi vaig, volant-hi vinc,
pel camí, jo m'entretinc.
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Quart meu

Si en comptes d'home fóra gat,
una de les set vides, segur,
la passaria al teu costat.
Probablement, ara comprendràs
perquè quan ens veiem,
jugo a arrapar-te el braç,
perquè porto el bigotis descuidat,

sense afaitar i afelinat, 
perquè tinc als ulls una lluna d'insomni minvant:
metamorphing suggestionat

per voler seguir-te estimant
malgrat tots els malgrats,

rebel·lant-me contra els codis genètics de la realitat
que asseguren científicament que sóc home i no gat.
Però, poc a cop, desorientat
     i exhaust de tant combat,
em vaig qüestionant el sentit d'aquesta temeritat.
Com sincronitzar diferents vides en un mateix moment donat?
Com sobreportar la monstruositat ser home-gat,

Lobezno edulcorat, amb els X-Men agermanat,
si sols per ser mutants, ja som exclosos de la societat?

Per què seguir lluitant si ja has signat un nou contracte sentimental?

Crec que estimar a un ex no és estrany,
el que seria estrany,

seria desestimar de cop a qui s'ha estimat tant,
però per no voler veure'ns de tant en tant o un cop a l'any,
seguia corrents sense entrar a boxes per reparar el dany
― i que s'aguanti Fernando Alonso per no guanyar enguany!-
aprenent a prémer les dents quan parles del teu nou company,
deixant-t'hi la porta oberta sense passar-hi el pany...
Però quan no ens veiem, sovint enyoro la teva presència,
     i perseguint el fantasma de la teva absència,

    caic en el parany,
i, de res em val l'autoengany, 
si quan miolo “meu”,
el que abans era meu, ara és seu.
Sé que els possessius són nocius,
però és que, quan crido “meu!”,
és meua la veu.
I miolo “meu!”,
però ja no vens.
I miolo “meu!”,
però ja no vens, ni vindràs.
Sol, miolo al ras.

No va poder ser.
Així, encara que mioli alguna nit,
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crec que el millor és que cadascú segueixi el seu camí,
i jo vagi deixant de ser tan felí:

     provar diferents vides alhora no ha anat bé
     ni per a tu ni per a mi.
     Cridem a un nou matí.
Amb la vida que tinc, tinc més que suficient,
tot un present per anar fent, per viure'l plenament, 
només he de ser pacient, aprendre de valent,
i enfrontar-m'hi als moby dicks de la meua ment,
    tics de poeta adolescent 

     que vaig comprenent a contracorrent,
a contrapèl de la realitat normal i corrent,
a contratemps de traumes, pors i reptes pendents

―el vertader combat és el que es bat amb un mateix,
i jo em teclejo ara mateix,
picant-m'hi endins per veure si creisc

(però el just, no amb escreix!).    
Tinc al cos altres pors que la del desamor,
però tinc por de no recuperar la il·lusió del primer amor,
por d'endurir-me massa el cor,
     de mutar de gat a corb
     i grallar el Nevermore en una perpètua tardor 
     ―canvi climàtic per la indústria de desconhort-,

amagant-me entre les fulles caigudes
per camuflar el dolor. 

He de ser fort:
és qüestió de vida o mort,
cadascú es fa la seva sort,
i jo vull viure molt i bo.
I viure sense estimar és contradicció,

o, almenys, així ho veig jo.

Cinquè meu

Si en comptes d'home fóra gat,
una de les set vides, segur,
la passaria al teu costat.
No pensis que, per la pena que he cantat, 
he oblidat el meu desig de ser gat,
     ni que l'amor per tu ha caducat,
però, assumint que tens un nou company

i que no vols un gat miolant pel teulat,
potser el millor sigui acceptar aquesta normalitat

i que em deixi d'estar tan enquixotat,
    doncs, malgrat tapar-m'hi la ferida, m'hi continuo dessagnant, 
    doncs és desesperant estimar a una Dulcinea amb el cor al banc,

amor a interès fix recelós de precaris encants i jocs de mans
― “Què fa aquest boig que m'estima tant?

No veu que s'està matant?”-.
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M'encomano al meu fidel Sancho
per riure'm de la tragèdia com un ganso,
per anar recuperant la meva humanitat,

tan forçada amb tot plegat,
i tornar a cavalcar ben aviat,
aventurer desengatat del passat

que no tem cap veritat
ni quequeja per l'ansietat
          del ser precarietat,

però abans que em desapareguin les ungles de gat,
que deixi, temporalment, el teclat,
arrapo i esguerro aquests textos
     per enfilar-m'hi pels reversos del versos,
     per fregar-m'hi i envoltar, invisible, la teva mirada,
     perquè els meus meus traspassin la pell taquigrafiada,
     per poder ser gat dins del poema,

gràcies a l'alquímia de l'art, crear aquesta vida a part,
    i, així, estimar-te sempre sense problema.
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REVOLUCIONÀRIA LESSON

Sonava l'MP3 del Mississippi Goddamn de Nina Simone
vibrava en el meu cos/callava en la meva consciència 
―tan crua és la incompresió de llengües i parles alienes! 
Jo em flajelava en silenci

  inmòbil reflexiu frustrat 
per ser-me-impossible entendre el que deia

i no copsar ni sentir la poesia d’aquell cant intens
i no reaccionar afirmativament al teu gest amorètic

     de comunisme llibertari 
Però no em vas deixar perdre’m en promeses
     d'estudis, Erasmus i demés utopies
―¡Venga! La traducimos y así aprendes...
La lluita dialèctica (de la història/de l’existir/del ser humà)
           es bat sobretot en actes quotidians mínims
cada situació concreta està oberta a la seva transformació
i tu ets una revolucionària total

que viu      derivant creant alliberant
fent revolucions       grans i petites   

    ara i aquí
supurant l’escletxa del possible/impossible amb l’acció
―¡Venga! La traducimos y así aprendes...
Y la tradujimos y aprendí y comprendí
Y amé su sentida exigencia de igualdad y libertad
Y entendí porque querías compartirla conmigo
Y la canté 

      [terriblemente mal
pero un poco más libre y un poco más feliz
―Why don’t you see it? Why don’t you feel it?
I don’t know. I don’t know...
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COMUNISME LITERARI

Intercanvio els meus mots
per un tros de pa un abric un glop d’aigua

per allò estrictament necessari per sobreviure
potser preferirien diners o qualsevol altre producte a canvi
potser consideren la meva poesia 

massa mediocre per al negoci
Admeto que és un art humil sense gaire excel·lències
no passaré a la immortalitat convidat per antologies d’honor
però crec en el valor 
de sincerar-me amb vostè i amb mi mateix 
     a la recerca d’aprenentatges senzills
     que clarifiquin l’existència

La veritat és que no tinc res més a oferir
visc i em desvisc per fer de tota la meva vida un poema
     per sentir-me viu i lliure i conscient

com quan apedaço paraules
     i fer de cada gest un vers fer i de cada vers un gest

i si surto dels gestos en versos
    m’asfixio 

    en el buit d’un món que no m’escriu
—encara que alguns moments necessiten de puntuació i silenci!

No es tracta de capritx
         mandra          o de les regles del joc

simplement 
vull escollir treball oficici i oci

en el meu cas 
tot unit per la passió de viure escrivint i escriure vivint
Tan revolucionari és demanar la llibertat plena de l’ésser humà?

Amic lector
si la meva consciència i la seva han simpatitzat
si compartim la mateixa fília per la llibertat
si creu que el meu esforç de sinceritat 

   es mereix solidaritat
intercanvio amb vostè aquest poema

per qualsevol ajuda que em pugui donar
el número de compte està xifrat amb el somriure de l’ésser humà

si somriu                     
em sentiré pagat.
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MARXA A PALESTINA

Marxes a Palestina.
Deixes suspesa a Barcelona una vida precària per recomençar,
deixes la Cultura Lliure de Miles, amics, caixes, llibres i un cop de puny:         
una mala seguida d‘emergències, mudances i perills t’empeny lluny. 
Mentrestant Israel assetja i assassina palestins i libanesos a tort i a dret,
destrueix vida, raó i territoris: 

           cartografies de poder 
       —Fronteres. Murs. Checkpoints   [Pobles empresonats].

Marxes a Palestina,
conscient de què allà qualsevol gest quotidià és política de resistència, 

lluita constant per la supervivència.
Londres i Barcelona no són Jerusalem, però sols viure a contracorrent,
guerrera urbana que força la quotidianitat 

per alliberar espais desnonats,
actuant a l’Arnau o a la sala Bahía,

 o desdejunant en una teulada solejada. 
Mentrestant, per als bons occidentals l’existència és rutina i bona propina.

Marxes a Palestina,
disfressada amb impecable falda negra i camisa beix de fins bordats,
per a aparentar una turista normal 
                                                        de sinagogues, souvenirs i postals.
Mentrestant, un món en vacances 
pren el sol a la platja amb la panxa a l’aire:
         estiu de mundials 
         —¡Tiqui-taca!¡Porque la vida puede ser maravillosa en la Sexta!
                           ¡Salinas! ¿Dónde están las llaves?

Marxes a Palestina,
amb el teu somriure sense límits 
que amanyaga pors i tragèdies d’avui,
encara que una llàgrima de lluna et delata 

com malenconia nocturna,
mirada que pren amb el foc del tabac 
     —crepita free jazz agredolç i solitari-:
bellesa màgica de Peter Pop dionisíaca 

amb traç intens irregular felí
que mira el món delerosa de trobar 

—o crear o guanyar-
 situacions per a volar

        i improvisar piruetes, revolts, utopies 
i amors sobre l’esquena de la lluna,

            encara que sembli impossible segons la llei de la gravetat
            encara que per arribar a Neverland calgui refer la ciutat.
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Mentrestant, Israel intensifica l’horror del seu feixisme inhumà,
i Bush ordena (demo)cràcies amb bombes, corrupció i guerres civils  
      guerra econòmica
                      pel territori, el petroli i altres recursos naturals
             ―vegi’s Afganistan i Irak, per exemple.
      Terrorismes? Opressió. Desesperació. Religió 
              11-S: cortina de runes en TV.
              Al Qaeda Productions... 
                                                        Però on és Bin Laden?
            Fantasma de vídeos domèstics per a Al Jazeera,
            enemic informatiu que no volen trobar 
                                                                     conspiració de la por:               
     val més un mite mediàtic del terror viu
     que qualsevol home mort

                  
Marxes a Palestina.
Esborres de l’ordinador portàtil 

escrits, arxius i l’historial d’Internet.
      La seguretat israelita confon ser artista i terrorista, 
                dictadura cultural:
      clixé dominant fer de la crítica subversiva 

delicte i amenaça massiva.
Mentrestant, Condolezza Rice, tan pulcra i polida,
toca el piano en un viatge diplomàtic,
maquiavèl·lica sonata occidental    

que encobreix els bombardeigs sobre 
Gaza

S’escolten de fons els crits palestins?
Colons i soldats israelins 
ocupen terres, enderroquen cases, interposen murs
―Apartheid: agressions diàries 
més enllà de l’humanament suportable

Marxes a Palestina.
Intentes esborrar signes polítics delatadors... 

però tot el teu cos és rebel·lió!
     Cada gest: passió, rampell sensual de vida, poesia i revolució.
     Cada moviment: alliberament ―d’espai, de temps i de poder.
Com dissimular la teva expressió política 

si és essència i carn del que ets?
Mentrestant, s’imposa el comportament del Normal Citizens Studio,  
actuació mecànica de treballadors-robot 
                       sense història ni identitat pròpies,
clons de multitud cívica
cossos modelats amb morals senyals i horaris
―Ordenança del Civisme: actualització del feixisme, nou classisme.
Clos legisla què es pot fer al carrer amb multes i repressió. 
  Barcelona Neta Guapa i Segura 

però sense realisme...                  cinisme del civisme!
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Marxes a Palestina.
Prepares personatge per a superar l’interrogatori d’entrada a Israel.
Mentrestant, Kofi Annan corre pel laberint de l'ONU,
personatge kafkià que només serà versemblant si dimiteix.

EUA veta 
resolucions que exigeixin a Israel l’ “alto el foc” immediat.
I reunions. I més morts. I reunions. I més morts. I no resolen res.
Ridícul atroç de les Nacions Unides:          
els acords sotmesos al poder reprodueixen polítiques injustes,
absurd que liberalitza la pau i la converteix en guerra econòmica, 
autodestrucció d’un parlamentarisme mundial deslegitimat
il gatopardo Kofi assumeix la fi amb tràgic gest viscontià
           ―Ara venen canvis...            Res ja serà igual.
Potser sigui el moment de fer visible revolucions invisibles,
    i okupar l'ONU i dir:
                             ― “¡Prou! 
                              Aquesta merda feu amb el nostre sou?”.

Marxes a Palestina,
gairebé sense diners, uns euros de res,
            t’han pagat el bitllet i ja aniràs tirant, 
proletària en trànsit ocasional,
aventurera de la picaresca moderna                                                  
que okupa, conrea, recicla, intercanvia i trampeja si cal
―polítiques excepcionals de supervivència a la ciutat
               sense capital ni propietat,
          en tensió amb cert confort i certa qualitat de vida.
Mentrestant, el mediàtrix fon l’Estat del benestar a
         amb el The End de la història
replay constant d’un món-espot manipulat,
etern retorn de la publicitat,
propaganda massiva d’un norma de vida 
                             en bucle casa-treball-supermercat.                             
El pragmatisme neoliberal confon la lluita de classe, 
                igualtat de consumista,
però els preus ofeguen,
una casa val la-vida-en-prèstec,
precaris en explotació:
ja s’escolten les revoltes 
que anticipen la imminent revolució

Marxes a Palestina.
Portes ulls físics, metafòrics i digitals

per a la teva mirada crítica i amatent,
            poètica política per a la llibertat,                   
cronista de situacions quotidianes d’opressió 

report for indymedia.org 
―informació que narra la realitat a contrapèl i sense lobbys.
Mentrestant, l’espectacle eprodueix la periodística dels de dalt: 
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    CNN  BBC  TVE  A3  El Pais  El Mundo
                                                        mass media      capitalist media. 
    War on TV. War-Shows.        
                                                Telenotícies de propaganda bèl·lica.

Marxes a Palestina,
en un rampell afirmatiu que tensa 
la teva necessitat de sentir-te viva, 
disposada a experiències asfixiants

 mancades de llibertat, 
     sense deixar que la por paralitzi 

el moviment que et fa existent.
Mentrestant, Olmert s’eximeix de la matança a Qanà de 37 nens libanesos,
Menyspreant la vida i tota humanitat,
                                                política de guerra i mort,
     responsabilitza a Hezbol·là a Síria i Iran ―planting del guió ianqui-.
     responsabilitza al altres dels assassinats que ell ha comès,
mans tacades de sang que no marxa amb petroli ni dòlars,

ni amb tota la terra sagrada que puguin ocupar i robar,
sang que no s’assecarà pel temps com a dany colateral,
i recordarem vívida en la nostra acusació constant

Marxes a Palestina.
Dius que estàs boja per anar-hi,
 però tens el seny radical del llibertari.
Mentrestant, el sentit comú clava als telespectadors

 en el sofà del menjador,
    com si la representació de la imatge negués l’accés una realitat modificable,
    com si la programació forcés a seguir veient en comptes d’actuar,
    observant des de casa el dolor dels altres amb color i dolby surround
          ¡Apaguem la televisió i sortim al carrer en rebel·lió!

Marxes a Palestina,
decidida a col·laborar en iniciatives populars 
                    accions en moviment social,
vertadera política de cossos activats
           sense lleis banderes ni Estat.
No calen permisos de l’administració
           per crear la història a voluntat,
transformacions immediates arrelades al món quotidià.
Mentrestant, Zapatero és victorejat per tossir a Israel des de la cordialitat 
      espectacle per a un meeting televisat, notícia només de titular.
      Màxim esforç polític del President del Govern Espanyol 
      ―i Maragall? 
      ―Qui?  
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Marxes a Palestina.
Ets l’avantguarda de cada temps   
                                                   el poder d’obrir pas, sempre endavant, 
artista fronterera, activista revolucionària de la resistència internacional,
         una qualsevol més dels que hi van de veritat, 

amb el cos lliure i exposat. 
Mentrestant, els altres ens quedem aquí.
Mentrestant, ens acostumem a dinar entre píxels de cadàvers palestins.
Mentrestant, realitzem necessàries accions de protesta lluny d’allí

manifestacions, cassolades, acampades:
               mobilització social, xarxa global.
Mentrestant, em quedo desplaçant la paraula entre e l mite i la realitat,

pedaços per a una èpica popular actualitzada,
reinventant un Homer un tant simpsonià,

sense déus dempeus i quotidià,
joglar urbà solitari esparracat estil de combat polititzat
que narra la llegenda d’una heroïna anònima del nostre temps,
perquè ja que jo no vaig a Palestina 
vull jugar a l’impossible d’historiar-te
poetitzar-me amb tu      

àngel precari, humà llibertari en ordinari,      
que sí hi vas.
I així acompanyar-t’hi des del temps i l’espai de la paraula
    llibertat poètica per acostar-m’hi i estimar-te amb el ritme dels versos
    contrarestant la teva deriva 
                                                esquiva del rodeig sentimental de l’altre;
i així convidar al lector a creuar les geografies dialèctiques del muntatge;
i així estimar junts el sentit i la possibilitat de marxar cap allí;
i sinó, com a mínim, reprendre amb energia renovada
                             la lluita des d’aquí 
que si bé no estarem a Palestina
                       cada cop 
                                                 la marxa ens porta més prop.
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A LES GALTES

Et bese a les galtes
molt dolçament, 
et bese a les galtes
i és com besar el cel.

No sé si faig mal o faig bé,
besant-te a les galtes així sense més,
però si et sóc sincer, besar-te és un bonic plaer.

I et bese,
quan ens creuem pel passadís.
I et bese,
si el pretext m’ho concedix.
I et bese,
quan te’n descuides del pastís.
I et bese,
per compartir el meu sentir.
I et bese,
malgrat que tu em vulgues amic.
I et bese,
fent-te l’amor amb gest subtil.
I et bese,
però de vegades no sé on.
I et bese,
però és que no sé ben bé com.

Supose que són coses de l’amor,
amb els teus llavis a prop, jo em fique molt nerviós.
No sé si besar-te a la galta o la front,
quan si per mi fos, et fotria mos on fos:
tant m’agraden els dolços del teu cos,
que em transforme en home-llop i m’ho menjaria tot.
Però, mentrestant, vaig fent la cançó;
retinc el mos per cantar-te el meu amor.

Què fer si som amics i som amants,
i ens estimem molt però tampoc tant,
i la cosa, la veritat, 

no acaba d'encaixar ni d'explotar:
tu ets una gata que no es vol enamorar,
i jo sóc un boig de la vida enamorat,
que, malgrat tots els malgrats, et vol estimar.

I et bese,
quan ens creuem pel passadís.
I et bese,

41



si el pretext m’ho concedix.
I et bese,
quan te’n descuides del pastís.
I et bese,
per compartir el meu sentir.
I et bese,
malgrat que tu em vulgues amic.
I et bese,
fent-te l’amor amb gest subtil.

Et bese a les galtes
molt dolçament, 
et bese a les galtes
i és com besar el cel.

Però compte,
no t’encantes,
t’ho dic sincerament,
si t’arribe a les calces,
puc incendiar el cel.
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ESTIMADA COMPANYA DE PIS

I

Estimada companya de pis,
m'he pres el permís
de regalar-te aquestes flors sense avís.
Em faria feliç vore't feliç,
assumint que el present és corredís
i que tota violeta pot tornar-se gris
―però cadascú és jardiner del seu propi paradís:
si es rega i es cuida, la primavera persistix.

II

Estimada companya de pis,
m'he pres el permís
de regalar-te aquestes flors sense avís.
Espero no ficar-te en cap compromís,
ni incomodar-te quan ens creuem pel passadís,
     ja siga per anar al lavabo a fer pis

o per qualsevol altra cosa que ara no m'ix
―no sé... coses del pis!-,

però no m'he estat de fer el que m'abellix,
a perill ―compto que valoraràs el risc-
     de què em denuncien els de Green Peace,
     per reescriure la naturalesa al meu capritx:
     entendrien que les he arrancat sota el teu encís?

Lògica poètica per a mi 
com que després del cinc ve el sis.

     Estaven allí, 
     arrelades a un jardí sense negoci ni destí,
     les he vist encadenades amb els teus ulls i les he collit.
     Després, per tall màgic, m'apareixien en el teu llit...
     Oh! Quin delit ser-hi entre els llençols que t'abracen de nit!

III

Estimada companya de pis,
m'he pres el permís
de regalar-te aquestes flors sense avís.
Només sóc un boig

a qui li fa goig
     fer-te aquest regal al natural,
sense esperar res a canvi ni cap posat artificial;
encara que el normal és que m'isca mal,
     i no em convides més al teu cuscús excepcional,
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     i m'amagues jocs, somriures i manyagues...
però si em sotmetés a la normalitat,

ja ni tan sols m'hi hagués aventurat.
Tu que saps de llums i colors,
tu que balles amors i desamors,
confio que em veges en versos sobre les flors,
     microscòpics reflexos sonors
     que, pel teu tendre contrallum, difuminen pors. 

Fa uns dies era un gat aflamencat
que miolava d'amor,

cantava records que m'arrapaven el cor,
meus de desamor per a rumbejar el dolor
     i amansir amb la cançó 

el culebró de la primera separació.
Miraculosament, prodigiós medicament,
des que em vaig arrimant a tu,
em retomben cançons de Duncan Dhu,
ritmes que fa temps que duc, ara en estil Dub...

I tu que comences a dir què vols,
des del país on naixen les flors,
dis-me que l'amor encara existís.
Dis-me què vols,
i et faré reina d'un jardí de flors,
els teus ulls miren,
allà on les llums i les ombres xiulen.

IV

Estimada companya de pis,
m'he pres el permís
de regalar-te aquestes flors sense avís.
La història segur que et sona:
sabies que venies a Barcelona,
     però no sabies exactament on,
i, per gràcia dels atzars del món, vas arribar a Bretón,
cau acollidor en el que vivien dos hobbits de Castelló,
    exiliats fins que la Fabra de Lledó 

no deixe les gaiates en una racó i demane perdó,
fins que esclatem en revolució.

Poques coses de tu sabíem,
a part de què feies fotografies,
però als pocs dies,

ja eres la companya que volíem,
companya entre elfa i humana de fàcil amistat,
àngel de dibuix animat que ja ens ha donat més de l'esperat:

el teu riure alliberat, esponjós i enjogassat,
els teus moviments de ninja arrumbejat,
els teus concerts en (semi)privat,
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les teves batalletes de cada dia,
l'alegria de la teva companyia:
poesia que no cap en cap fotografia...
Ala! Una altra cafetera feta sense data!
Ala! Mira-la, què elegant amb la bata!
Ala! Mira-la, com besa la xocolata!

Ai! Triqui-traca! Ai! Triqui-traca!
Rasca-rasca, i marxarà la taca!

Malauradament, 
tinc por que marxes en qualsevol moment:
el teu crèdit de Barcelona s'esgota gota a gota
―i a les dotze campanades 

podries convertir-te en granota!-,
doncs per viure somiant pagues al banc una quota.
Però se't nota que no abandonaràs fins buidar-te tota,
i, tan infinita ets, que sempre guanyes a la derrota,
     i segur que, encara que et paregue que fiques la pota,

seguiràs vivint com et rota:
vida en art, lliure de bancarrota.

Tanmateix, tan precaris com estem,
ni puc ni vull especular amb el temps,
     invertint el que per tu senc en la borsa del sentiments
     i desaprofitar el present per parlar-t'hi sincerament:

No especulem!
I aprofitem el moment!

Si jo senc el musicar secret de les paraules
i tu sents l'imaginar secret de les fotografies,
per què no ajuntem les taules i aprofitem els dies?
Per què demorar l'altre amb excuses ridícules?

Pren la càmera i fem pel·lícules!

V

Estimada companya de pis,
m'he pres el permís
de regalar-te aquestes flors sense avís.
Pren-les, però no marxes, please.
Sé que, mentre rodes, fas el que pots:
cada matí, la ronda diària a l'Infojobs
     ―i al llarg del dia, revises el teu perfil diversos cops

per si hi hagués sort-;
difons el teu currículum pels llocs;
i t'entrevistes per feines que no et fan molt de goig...
a la recerca d'un treball perquè continue el ball. 
Sé que tens justos els diners,
i toca pagar el lloguer cada mes:

jo no en tinc més,
però pots recolzar-te en el meu pit per dormir;
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jo no en tinc més,
però el que tinc, ho podem compartir;
jo no en tinc més,
però podem inventar-nos junts el pervenir;
jo no en tinc més,
però no em caldrà més

si m'alena el teu bes:
hissaria les veles de nou

i oblidaria tot el que em cou,
pirata que no tem l'aventura de la teva mà,
pirata que aborda els somnis que el sol amaga per demà,
     viatjant sense rumb predestinat,
     desitjant anar rumbejant-lo al teu costat:

Lluitar i ballar! Riure i somiar!
Ai! treballar! Ai! treballar! 
―¡Ay! ¡Quiero viajar en tu carreta sideral!...

Sé que et mereixes algú millor,
algun director dels bons o algun Aragorn de torn
     que té tot un regne esperant el teu retorn;
tanmateix, encara que només tinc el que improviso cada jorn

―i el que m'endinso en el fons del cor!-,
vull oferir-te aquestes flors,
per si les vols, per si les vols.

VI

Estimada companya de pis,
m'he pres el permís
de regalar-te aquestes flors sense avís.
Pren-les, però no marxes, please.
T'he anat coneixent poquet a poquet,
com s'ha de conèixer una “xica Medem” en un drama de Coixet,
     és a dir, un àngel de sensibilitat màgica 

atrapat
en una realitat tràgica.

Malgrat que estens les ales i voles quan et saps artista
―o quan a la discoteca et fas reina de la pista!-,

sovint la gravetat dels sentiments et fan ser realista,
i tot i que no voldries ser egoista,
tantes tecles toques al cap que conjures la soledat del pianista

―toque o no toque el concertista!-,
que, potser pessimista després de passar comptes a l'amor altruista,
gairebé no deixes als altres cap pista
     per descobrir el que no es veu a simple vista.
Però no em cal anar a l'oculista ni a cap espiritista,
doncs la teva bellesa
és fa ben palesa
si hom interpreta els teus gestos amb tendresa,
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atent al xiuxiueig de la teva delicadesa:
quan paro l'oïda, la teva música em fa presa,
i de seguida, la meva ànima balla corpresa,
encara que el cos estiga quiet, tranquil i sense avidesa,
     simulant una total impavidesa
     ―només el meu lleu somriure d'infantesa

s'expressa amb franquesa!

Sóc dels que escric amors i revolucions després de Hölderlin,
però amb aquest temps quin àngel sobrevola Berlín? 
Li caldrà, a part de màscara de gas, roba d'estiu i d'abric.
     El canvi climàtic, per als que estimem sense automàtic,
     fa temps que s'hi va produint:
des del naixement de la tragèdia, es desgelen els cors i sofrim
una civilització d'indústries, esquizofrènies i escorregudes de mim,
quan ni tan sols sabem d'on venim,
quan ni tan sols sabem dir el que sentim.

Però, si encara tenim esperança
i la recança no ens alcança, 

     ens queda film
     per remuntar la Realitat tal i com decidim:
no sé qui acabaria sent Catherine,
però, mentrestant, tu pots ser Jules i jo Jim!

Tinguem fe en els cinemes... i gaudim!
Potser sóc un amant antidiegètic per a la teva narració,
potser esperes un actor de debò que cante la teva cançó,
i jo, més aviat,

sóc un anarquista de la ficció
que recrea gèneres, formes i estils per fer el seu propi guió...
    Preparats.... 

Càmera... 
Motor... 

    Acció!

VII

Estimada companya de pis,
m'he pres el permís
de regalar-te aquestes flors sense avís.
Pren-les, però no marxes, please.
Espero que et quedes entre nosaltres molts més mesos.
Espero que aquests cants no t'hagen semblat descortesos

ni provocar-te sentiments compromesos
     ―podria haver mantingut alguns secrets presos,
     però tant m'agrada la llibertat que els he amnistiat,
     i, després d'haver-los redactat, tot i que m'ho he repensat,

no els he esborrat, potser per excés de sinceritat-.
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De veritat,
tot ha estat una festa d'amor sense comerços ni desitjos perversos;
però, ara ja, es van acabant els jocs en els que estàvem immersos,
i, per més que volgués acomiadar-m'hi de tu amb uns besos,
m'he de conformar en filar els últims versos:
versos que no només escric, sinó que també vull cantar-los,
per això pujo als cavalls de vent del Tío Carlos...

Ai! Sofia queda't!
Ai! Sofia queda't! Més temps!
Ai! Sofia queda't! Què bé!
Ai! Sofia queda't! 
Ai! Sofia queda'! Canto pels tres!
Queda't! Queda't!
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MAI HAGUÉS DIT

Mai hagués dit
que alliberar-me del desig dels teus llavis prohibits,
fos tan reconfortant per a mi,

doncs esllavissant-me pel teu cos, penetrava al paradís,
doncs t’estimava molt i em creia en tu, feliç.

Alliberar-me del delit
ha estat alliberar-me
de la pena que descric,
ara ja tinta escorreguda en l’escrit.
De sobte, després d’aquell bes que vas interrompre

(evitant que ells llavis fossen nostres),
l’amant masoquista ja no pinta ni un cogombre,
i a poc a poc, em recobre,
tractant de posar en ordre
pulsions i neurosis que em poden confondre:
no té sentit voler tant si tant m’ha de doldre,
és de submís doldre’m perquè no vulgues respondre’m...
―és hora ja d’enviar el màrtir romàntic a pondre!
De sobte, recorde
que quelcom en l’ànima se m’obre,

petites crisàlides,
quan em trac un poema de sobre
i, en comptes d’enderrocar-me, m’obre,
artesà d’ànims i d’històries 

       encara que no cobre,
     potser per ser un Pan que va buscant el seu doble,
     joc d’ombres que escric per por a cantar-me al poble,
     fill d’extrobador que, jo, sovint, per agre, malogre,
     i no m’alegra moralitzar el geni en ogre...
     ¿Però com explicar-li al sogre
     que, encara que no isca de pobre,
     els meus amors són forts, apassionats i nobles,
     que, encara que no tinga casa, tinc alguns mobles,
     i que vaig trampejant un lloguer d’on ja no em podran moure?

Ara que tinc el vers agafat per la mà,
no vull deixar comptes pendents per demà,
i estic disposat a arribar fins al final,
a estendre'm dins del poema i obrir-me en canal,

sagnar a vers viu, sense llenguatge superficial,
i fer amb els mots una tenalla que m’estire del mal
i em force a dir si és mal d’amor o una úlcera emocional,
     potser d’addició sexual, i em dol no traure a volar el pardal,
     o potser d’esquizofrènia sentimental, i anhelo estimar algú quan no em cal,
     o potser de negació personal, i em dono als altres per no mirar-me al mirall.

El fet que ara no em vulgues donar un bes
i que em digues que no m’estimes amb el cor encès,
són desitjos contra els que no puc ni dec fer res,
i, malgrat que l’embolic ha estat un continu malentès,
no temia l’excés i l’he comès, un cop més:
Quixot fora de la literatura i sense cavall
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que per un bes de Dulcinea es llença al ball
 sobre sables de metall.

I, és clar, al capdavall, m’he acabat fent un bon tall,
i per aturar l’amorràgia cal un torniquet amunt i avall,
     aturar la tragèdia victimista de l’Amant Vassall,
     tornar al treball, a produir artefactes a destall,
     i a prendre aire, ritme i tècnica per sumar-m’hi al ball,

tranquil i gaudint del ball en solitari, sabent-me precari,
convençut dels jocs i moviments que puc fer a diari,
alegre de tornar a entonar el cant llibertari.

Mai hagués dit
que alliberar-me del desig dels teus llavis prohibits,
fos tan reconfortant per a mi,

doncs esllavissant-me pel teu cos, penetrava al paradís,
doncs t’estimava molt i em creia en tu, feliç.

Però ara que ho he dit, 
m’adono de tot el que he patit,
i ara que ho deixo per escrit,
em sento més lliure, més feliç i més decidit.
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PANADERA AMB CAMISÓ DE NIT

Plovia.
Mentre sortia de la botiga i obria el paraigües,
anava pensant en els canelons tan bons
que m'acaba de comprar per a dinar,
i tan real eren els mossos i el tast deliciós que imaginava,
que ha saltat l'alarma fisiològica amb un desig urgent: 
ineludiblement, em calia pa d'acompanyament.
Però conjurat a donar-me un bon festí de dissabte,
no volia pa industrial del supermercat que solc comprar per barat
—avui pa de forn artesanal, que és car, però s'ho val!

Sota la pluja,
amarat per finíssims besos d'aigua
que, sobre vents, esquivaven el paraigües i puntuaven la meva roba,
m'he arrimat a una fleca de la vora,
però com tots comprem a la mateixa hora,
estava plena, i mentre em rumiava si em sumava a l'escena,
m'he sorprès a mi mateix observant des de fora:
amb gest graciós i un sensual camisó de nit, 
atenia la panadera més bonica que mai he vist.
Els vianants s'esmunyien fugaços al meu voltant,
ballet de paraigües trepidant de gent que va passant,
però jo, sord al singing in the rain que m'agrada tant,
continuava immòbil, en ple carrer malgrat la pluja, 
Gene Kelly bocabadat i reflexiu per un tomb al cor:
a través d'un gotejat aparador, descobria un nou amor. 

Cada cop més mullat,
ridículament agarrat a un paraigües vençut per l'aigua i el vent,
em delectava mirant com atenies a la gent,
com despatxaves als clients amb somriures de caramel,
tornant-los monedes, que en tocar-les tu, es tornaven de xocolata,
apartant-te el cabell d'àngel per poder embolicar bé la safata,
movent-te pel mostrador dolça i sinuosa com una gata de merenga i nata
     que porta un sensual camisó de nit en comptes de la típica bata.
Potser molts dels clientes, pacients i somrients, 
no tenien intenció de comprar-te res,
però preferien fer cua a deambular pels carrers:
coneixedors de que paga la pena fer al barri amb aquest temps,
contemplaven endolcits 
l'espectacle de la panadera dels mil confits.
O potser, com jo, han arribat aquí per atzar, 
     i ara no poden, no volen, marxar,
 Ulisses accidentals que han baixat un segon a comprar pa,
     mentre Penèlopes, amb les taules parades, esperen en va,
compradors encantats per les meravelles de la nimfa del forn.
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Però, quan, per fi, estava preparat per entrar-hi,
encara que no sabia com reaccionaria quan fos el meu torn
―potser tartamudejaria com tartamudege des de parvulari-,
encara que no sabia com alliberar els rols fixats per l'entorn
―com dir-li que només vull una barra de pa,

si l'agafaria de la mà
i me la menjaria de pe a pa!-,

he recordat que havia invertit els últims calerons en els canelons,
i després de calar-me de desitjos, emocions i imaginacions,
m'he precipitat, esverat, a la realitat erma del meu moneder,

si per alguna d'aquelles, em quedés algun diner.
Avergonyit
del meu descuit,
tractant d'evitar que la panadera se n'adonés tan prompte
de què sóc un romàntic achorlatat, somia-pans pobre i despistat,
m'he girat d'esquenes a la botiga per fer, d'amagat, el recompte,
sumant monedes una a una per si tingués prou fortuna:

1 moneda de 20 cèntims
3 monedes de 10 cèntims
3 monedes de 5 cèntims
1 moneda de 2 cèntims

    +         1 moneda de 1 cèntim        
Total, 68 cèntims.
Insuficient per al pa
―al voltant dels 90 cèntims val una barra de pa artesanal,

nou privilegi del nostre temps,
i així ens va com va en comptes de com volem-;

insuficient per fer-me passar per client,
i, més enllà de la litúrgia servicial amb què atén,
estimar-la furtivament,
entre gestos i mirades d'amor latent.

Decidit a no enrampar-me amb el compte corrent ―i més si estava plovent!-,
de cop, m'he deixat de romanços i he marxat corrents,
trepitjant els tolls d'una història d'amor que no podia ser,
trist per il·lusionar-me sense revisar abans el moneder,
però content del plaer d'haver-la estimat com a voyeur. 

Al cap i a la fi, clients d'un món industrialitzat,
m'he comprat una baguette del supermercat,
que justet, quina casualitat, 68 cèntims m'ha costat
―maleïda matemàtica mística del consum que m'ha deixat ben pelat:
     m'ho he gastat tot i no he aconseguit pa de veritat,
     conformant-me amb pa de cartó pedra, descongelat i recalentat.

He arribat a casa.
Mentre em calentava els canelons al microones
i parava taula,
em venia la faula del que estava vivint,
un cop més, somiant versos sense estar dormint.
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I he menjat amb la panadera meravellosa al cap.
Canelons amb beixamel i pa adobat amb somriure de caramel.
Boníssim! 
 

Epíleg

Després de menjar i estimar fins quedar-me fart,
uns versos es resistien a dissoldre's en la digestió,
i en obrir la boca, se m'ha escapat la cançó:
 

Ai panadera! Ai panadera!
Vestida amb sensual camisó de nit:
digues, guapa, quan em tocarà a mi.

Ja sé que m'agrada, però m'has de donar permís,
perquè el que vull no es ven ni es compra aquí...
Ai panadera del meu desig!
Si em dius que sí, em faràs feliç.

Ai panadera! Ai panadera!
M'omplis el forn... de primavera:
les papallones em pessiguen arreu del cos,
i tot em sap més intens, més tendre i saborós. 

Disculpa si et semblo un client massa atrevit,
però escolta, si us plau, el que se m'ha acudit:
si tu m'ensenyes com fas el pa,

jo t'ensenye com desfaig el llit;
si em dones els teus dolços a tastar,

junts farem màgic i deliciós confit
que perdurarà en el paladar de l'esperit
més enllà de l'amor, el sexe i l'oblit.

Ai panadera! Ai panadera!
Vestida amb sensual camisó de nit:
digues, guapa, quan em tocarà a mi.
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FER-ME EL LLIT

I

No vull confessar que et trobe a faltar,
ja sé que faig tard,
i que ara poc se pot arreglar,
però des de la taula d'on t'escric,
d'esquenes al que va ser el nostre llit,

ara ja, només, el meu llit,
veig de reüll, entre els llençols, tot el no-dit,
presents d'un passat que no es vol adormir,
presents desordenats d'un llit sense fer i per decidir.

Tinc decidit fer-me el llit,
tant el de fora com el de dins,
reordenar el poc que sóc i el poc que tinc,
per dormir bé i despertar-me feliç als matins,
per sentir-me ben enfundat amb l’esperit
     i començar el dia a gust amb el decidit. 

I tinc decidit fer-me el llit.
Però com traure't del llit després de tants anys?
Com traure't del llit si fa temps que no estàs
     i és el teu fantasma qui se m'apareix de tant en tant?
Com fer el llit de nou completament,
si entre els llençols, tinc tants somnis pendents
i el teu record, amor meu, 

encara està calent?

II

Recorde l'odissea de comprar el llit al Ikea,
encabint les caixes al cotxe, pujant-les al pis
i lluitar per muntar-lo amb girs de tornavís

—gira, gira el tornavís,
mira les instruccions dels collons,
i gira, gira el tornavís,
a veure si et quadra, balla o se n'ix-,

treball a quatre mans de dos amants 
per guanyar-nos a bon preu un llit de matrimoni,
fet que, després de mesos dormint a terra, vèiem idoni,

màgia del bricolatge
que ens permetia fer més agradable el nostre habitatge,
i donar al nostre matalàs arreplegat un somier de veritat;

i vam reunir cèntims, il·lusió i amor per comprar el llit,
i vam treballar en equip,
     i, junts, peça a peça el vam construir,
com pardals esmerçats en fer-se el seu niu,
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niu d'amor fort i allunyat de la pols,
niu d'amor que ens protegia de la por,
niu d'amor en el qual ú sempre érem dos,
     compartint la nit i els somnis cos a cos.

En aquest llit 
he passat les nits més boniques que puc recordar:
descobrint tècniques i secrets de l'art d'estimar,
xiquets grans que n'apreníem jugant, provant, tombant,
sense que ningú anés per davant 

i en sabés més d'abans
—tirar-se a la mar ben agafats de les mans!-.

Altres nits xiuxiuejàvem a les fosques fins a les tantes,
amagats del món baix abraçades, besos i mantes,
tots dos lluny del poble, de casa i dels pares,
conjurats a créixer sense pagar taxes massa cares
i perquè les nostres fantasies mai no ens foren rares.
I també altres vegades,
recorde que em quedava treballant fins tard,
escrivint o llegint sigil·lós, 
probablement, combatent per amor a l’altre i a l’art

—no mai l’Art pour l’Art!-,
a la llum d'una làmpada o del monitor de l'ordinador,
mentre tu, a la penombra, 

dormies —o pareixia que dormies-
 a la meua esquena,
 amb còmplice i tendre silenci,

                           silenci d’amor,
potser descansant d’un llarg dia amb la meua companyia,
potser esperant que acabés aviat i tornés al teu costat,
potser guanyant la son per animar-m’hi de més a prop.

I quan acabava, em ficava, curós, entre els llençols:
     de vegades, encara m’esperaves, desperta somiaves,

i, bella quasidorment, em besaves;
     de vegades, et despertaves i, de vegades, no;
     algunes vegades, més volent que sense voler, 

et despertava jo...;
     però, generalment, m’arraulia al teu cos calent,
     et creuava amb el meu braç per sobre suaument,
     i segur, tranquil, content, 

deixava que la son m’anés vencent. 

III

Quan venies sovint a casa, m’esforçava més
per tenir els llençols nets i el llit fet,
però quan volies anar a dormir i te’l trobaves sense fer,
sabies com persuadir-me per fer-lo al moment,
aconseguint amb la teua interpretació de parella enfadada,
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el que no aconseguien els meus pares 
sota amenaça de bloqueig de la paga.

I encara rondinaves,
quan ja m’ajudaves a traure la pols,
    a caçar els llençols,

i a col·locar l’edredó dins la funda nòrdica,
deixant-ho tot arreglat de la forma més òptima,

demostrant que el teu regany tenia molt d’engany,
però també d'un sincer afany de què m’aprengue el refrany:
Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix el llit.

I si amb tu, al llit, tot l’any era primavera,
després de tu, el mal temps,

fred, pluja i vent,
     el llit mai va tornar a ser el que era.
Normalment, el llit està sense fer,
sempre excusant-me amb algun menester,
sempre anteposant altres tasques primer,
sempre aplaçant reordenacions del meu ser.
Ara mateix,

l'edredó, abans blanc, està tirat
desenfundat
redoblegat

al brut mig del llit,
i la funda, feta un embolic,
com una serp per ací
que apareix

i per allí,
sense lògica aparent.

No recorde quan vaig posar els llençols a la rentadora,
ni en quina bona hora

em vaig animar a fer el llit per última vegada,
com si per mi sol no em pagués la pena tanta feinada,
com si fer-me el llit fos una feinada,
com si la precarietat, la crisi i el frenesí del combat,

m'excusés per haver-m'hi deixat.
Respecte a tu,
sé que les coses et van bé i ets feliç;
no sé si cal dir-ho, però sempre t'has fet el llit.
M'he assabentat de què ara tens un llit propi de matrimoni,
que, supose, comparteixes amb el teu nou novi.

IV

Tinc decidit fer-me el llit,
tant el de fora com el de dins,
reordenar el poc que sóc i el poc que tinc,
per dormir bé i despertar-me feliç als matins,
per sentir-me ben enfundat amb l’esperit
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     i començar el dia a gust amb el decidit. 
I tinc decidit fer-me el llit.

I no sé si m'hauria de fer pudor
ensenyar els llençols bruts al lector;

i no sé si m'hauria de sentir avergonyit
per necessitar poema tan llarg per fer-me el llit.
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