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ECLIPSI D’HUMANITAT

A Baudelaire

I

Avui m’he alçat sense ser home,
sense ànima, sense el meu JO.
Avui m’he alçat sense ser home
i encara no m’he gitat…

Aquest matí no m’ha despertat l’alosa.
No hi era el seu cant humà i senzill,
només un silenci buit, un perill
de conèixer allò que no diu la rosa.

He obert els ulls i tot era foscor,
i he pensat per un moment en l’herba fresca,
en aquell sòl de lluents pits d’amor,

jo em veia allí, sota el sol, amb el vent
remorejant besos d’humanitat,
creient-me home de modern pensament…

PERÒ la meua imatge m’ha angoixat,
estàtua de carn de freda galeria,
amb rostre espantós, ple de bogeria,
que de sobte no entén la realitat
(la dels homes, la que se’ns ha ensenyat).
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Un eclipsi d’humanitat
en la meua ànima.

Tot foscor… tot al meu voltant són esculls,
puc veure l’abisme etern que em porta al no-res.
Tot angúnia… goteja la suor dels meus ulls.

Per un moment no he volgut oblidar
les atrocitats que he comès en la vida,
per un moment no he volgut perdonar
els crims dels quals tinc l’ànima farcida,

m’ he adonat que sóc
un monstre

INHUMÀ
que no hi ha cap raó
per perdonar

TANTA MALDAT

No sé com dir-ho —disculpa’m,  lector:
JO NO SÓC  HOME!

No m’ho mereixo! Les lleis naturals no em valen,
necessite quelcom més que no sé on buscar,
quelcom més que em turmenta saber que no mai tindré…

II

Avui m’he alçat sense ser home,
sense ànima, sense el meu JO.
Avui m’he alçat sense ser home
i encara no m’he gitat…
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He encès la tele per despistar l’angoixa,
però m’ha corprès una visió espasmòdica
d’una Terra que sembla caminar coixa,
que celebra, hipòcrita, la mort melòdica:

un Kósovo de cendra i pols,
ofegada en una provocada guerra civil;
una Iugoslàvia òrfena, desorientada,
que amb sang s’arrela a la seua terra;
un Sudan, amb el plor en el buit,
amb la fam a càrrec de les mosques…

…PROU D’HIPOCRESIA!
Avui  no he pogut canviar de canal
i beure un glop

d’aquell vi tan blau.

On és l’HOME
que tant

anhele?

M’ha horroritzat pensar que tot és fals,
que tota la societat natural
és una fàbrica que enganya al personal,
fent-nos creure que no som animals.
Com si fóra una esponja de gel,
el món s’autoabsorbeix la maldat,
ignorant i oblidant el sangós cel,
sense dubtar de la seua humanitat.

De sobte, he sentit una buidor al ventre:
una mà m’agafava el cor amb força
i l’espremia, foll, com una taronja,
traient-me el suc fal·laç per a sempre.
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Després no he notat res,
no he tingut consciència d’ésser humà

Però he començat a sentir-me dolent,
molt dolent, com un macabre assassí

No he notat el meu JO,
i si jo manque del meu JO, qui sóc?

…El no-res?

III

Avui m’he alçat sense ser home,
sense ànima, sense el meu JO.
Avui m’he alçat sense ser home
i encara no m’he gitat…

I he tingut nàusees i una vital
necessitat de vomitar allò
que m’assassina i em roba el JO:
de vomitar el nadó del Mal.

He sortit per buscar la meua gavina
Ella era el baf de la meua poesia
Ella era la llum del nord de la meua sina
Qui m’alenava la vela cada dia
Jurant-me l’eternitat amb l’art marina
PerÒ

ErA
MortA!

Maleïts caçadors d’il·lusions indòmites!
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Hi havia un corb molt negre i molt lleig sobre ella,
picant-li amb el bec brut de sang el seu coll tan blanc.
S’aturà, em mirà amb els seus ulls de vidre i fang,
i grallà, com ben rebent-me a la buidor vermella.

M’he quedat horroritzat
M’han agafat ganes de
cridar!!!
gavina mar ser home
llibertat eternitat poesia:

…TOT MORT
M’he agenollant plorant suplicant

clavant les ungles a la meua terra
…TOT SANG

HE CRIDAT!!!
Sang sota les meues ungles
M’he quedat horroritzat

M’he quedat tot mirant-me les ungles
tacades amb la sang de la meua pàtria.
He fet una mirada nihilista al meu voltant,
he pensat si la pell del drac fóra falsa,
si sagnara per miratge d’humanitat….
Això voldria dir que

el TOT és
el NO-RES…?

L’espantós corb s’ha posat sobre el meu muscle,
i m’ha cantat el seu sinistre opuscle
nevermore nevermore nevermore nevermore…
En cloure, amb el bec, m’ha donat un bes,
i sentint la Mort, he restat suspès…
En retornar, me l’he tret del damunt.
He volgut anar al LLAC i netejar-me
allò que em deixà aquell bes tremebund.
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M’he ajupit per recollir aigua.
He vist el meu reflex:

Un monstre repulsiu, tret dels vòmits de l’Infern,
de faç decrèpita i cadavèrica, caient-me pells,
ensems que em sagnen de la boca larves, budells,
mirant-me –ulls força eixits- amb un somriure etern.

M’he vist fosc, molt fosc, com el vi ranci de l’assassí,
com si ja no fóra home, sinó l’ombra d’una angúnia
que persegueix una humanitat molt llunyana a mi,
i mentre, mata roses de plàstic sense rancúnia…

He volgut trencar la imatge, creure-la miratge.
He enfonsat la meua mà en aquell llac de mirall,
però tot ha sigut en va:
la inquietant imatge romania,
i he notat que no era aigua el que acaronava, sinó sang.

:He recapitulat els meus crims,
he comprés que allò era jo
tal i com sóc en realitat;
res d’espills convexos suprarealistes
per ser parit del ventre de ma mare…

HE PLORAT…

IV

Avui m’he alçat sense ser home,
sense ànima, sense el meu JO.
Avui m’he alçat sense ser home
i encara no m’he gitat…
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OH CAPITÀ! MON CAPITÀ!
Podrà perdonar aquest pirata inepte
que ha naufragat al principi del repte,
gairebé sense cap altre botí
que dubtes i angoixes del camí?

Jo amava l’home, navegava il·lusionat,
portant llur quadern de bitàcola al meu pit,
però un plor punyent de sirenes m’ha embogit,
i, en una rauxa d’amor fatu, he naufragat.

Com si una mà m’agarrara el peu
i m’enfonsara enfons del mar,
no he parat d’engolir la sal del reu;
fart el ventre, desitjós d’explotar…

M’ofego… però tinc una set insaciable…
SET D’HOME!

M’he preguntat perquè aquest menyspreu envers l’home,
perquè ha sigut la meua oïda qui escoltà la sirènica crida…

Per  no haver sigut estimat ni comprés?
Per  no tenir l’abraçada del desconegut?
Per ser poeta adolescent sobre aquest iceberg emergent

que serà la robòtica societat del segle XXI?
He nedat abraçant el cant de sirena
fins una illa que es perd en l’horitzó.
Elles no hi son, però les sento en beure
d’un llac que calma la set d’humanitat.
Romandré allí fins comprendre el delit.



10

Oh capità! No crega que he perdut,
que quan aconseguisca ser home,
refaré la nau amb troncs de vellut
i navegaré fins conèixer l’últim poble…

…FINS A L’ÚLTIM SOSPIR.

V

Avui m’he alçat sense ser home,
sense ànima, sense el meu JO.
Avui m’he alçat sense ser home
i encara no m’he gitat…

He de buscar humanitat,
la resta vindrà amb ella:
una nova nau per navegar.
He de sacrificar-me,
el premi s’ho mereix:
la gavina renaixerà.

La solitud és la meua única amiga,
ella no tem el meu aspecte repel·lent
ni el meu obsessionat pensament,

ans gronxa el bressol, i amb estima, m’abriga.
El corb em segueix a totes bandes,
però ell no és companyia,
només el record de la meua decadència,
només l’evidència mateixa de la solitud.

Solitari…
Vagabund
Tot foscor
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Moribund…
SILENCI

Jo sóc aquell qui espera en les cantonades,
com un trist captaire que estén la mà oberta,
implorant als vianants l’almoina certa
de reconeixences d’igualtats clamades.

Genolls a terra. Braços en creu, volent ser balança.
Rostre decadent. Llàgrimes assecades pel vent.
Mort de fred. Esquivant ganivets.
Balbucejant amb llavis trèmuls una paraula:

AMOR

Que com puc suportar aquest turment
mentre trobo la meua humanitat?

Somniant. El corb no se’m menjà el cor,
per tant, puc somniar lliure en la bellesa,
puc somniar en idíl·lics amors
que amanyaguen la real avolesa….

Quan voldria plorar,
vinga a somniar!

 *  *  *

Avui m’he alçat sense ser home,
i no sé quan em podré gitar,
esperant que en la nova alba torne a ser JO,
un simple amant de la vida, dels homes, del món.
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EXILI VOLUNTARI

Súnion! T’evocaré de lluny amb un crit d’alegria,
tu i el teu sol lleial: rei del mar i del vent.

Carles Riba

En el transcórrer del temps
els poetes han dignificat l’exili,
teixint el sentit d’aquest mot
amb el fil i l’agulla

del combat
—o dissidència o compromís o rebel·lia—,

lluitant amb la passió fervorosa i herètica dels mots
contra els dictadors i les opressions de torn:
alçant la veu des d’una terra que no era la seva,
o significant el silenci d’unes paraules no mai dites,
però sempre vives

en el gest
i en la mirada.

Ells han fet de l’exili
la sublimació

del valor de la paraula.

No goso anomenar-me poeta exiliat.
He estat lluny del coratge d’a ltres persones insígnies,
lluny d’aquells que s’han compromès
a exhalar fins l’últim alè de vida

mots d’humanitat i llibertat,
mots que fereixen la pell, l’ànima, el cor,
i resten constants i incòlumes
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a totes les temptacions mesquines
del poder —o dels diners—,
doncs són cicatritzats amb un grapat
d’arena del record de la seva terra
—terra abandonada a la força per bàrbars totalitarismes,

però sempre crepitant
en les seves pupil·les.

Jo no he marxat de la meva terra,
no he tingut cap dalla
d’un dictador feixista afilant-me el coll,
ni tan sols el meu ha estat un exili interior.
M’he quedat a casa,
clavat al sofà,
cansat de lluitar per revolucions impossibles,
fastiguejat d’insuflar utopies
a un món que m’escup,
decidit, per fi, a viure com un telespectador més.
No he pretès significat el meu silenci:
el meu silenci ha estat el buit.
Sense paraules. Sense esperança. Sense vida.

El meu cos s’havia modelat en una existència inanimada,
com una titella retirada que ja no diverteix:
músculs flàccids, rostre maquillat, gest encartonat,
mecanitzat en una monotonia anònima.
Emmirallant-me amb la televisió apagada,
assegut al sofà del menjador,
descobria la meva imatge diluïda al cristall
i la meva mirada sola i aterrada.
La buidor s’endevinava en les meves pupil·les:
no tenia ganes de res,
no tenia voluntat per pensar, sentir, existir.
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Havia perdut —o m’havien robat—
el sentit, la utopia, el foc

de la meva existència…
àdhuc vaig renunciar al meu dret essencial a la llibertat!
No mai he sentit que la llibertat fos tan incòmoda,
una obligació d’ésser un mateix
que molesta, embafa, avorreix…
—En aquell precís moment em sabia vençut,

sense poder recordar l’olor
ni el color de les paraules;

en aquell precís moment vaig engegar la televisió,
en senyal de derrota,
per no exercir més una llibertat angoixant.

La televisió és el narcòtic de l’era postmoderna.
Ens permet no sentir-nos més,
oblidar febleses, misèries i pors,
exiliar-nos a un paradís virtual de línies i píxels
que rep a tothom

amb els braços oberts
sense preguntar d’on véns ni perquè.
Els telespectadors som orfes del nostre ésser,
desemparats de la imaginació, de la memòria, del jo,
proscrits que intenten fugir de la seva realitat
(com jo, que no sé què fer ni com sobreviure’m).
M’emborratxo amb imatges i més imatges,
d’anuncis, de morts, de ficcions, de telerealitats;
plans de vides d’altres, vides falses, vides de consum,
muntatge

d’una monstruosa vida
anònima i marciana

que substitueix els últims traços d’individualitat,
fins convertir-te en exiliat voluntari en l’amnèsia global.
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I, finalment, sense excuses ni pudor,
em sumo frívolament
a l’engany hipòcrita
que és el reality show del nostre temps,
incapaç de respondre el terror i les injustícies del món,
que no sigui amb l’espasmòdica ganyota

de la indiferència.
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DEL TORNAR

Reprenc la ploma i la paraula.
L’emoció entela els meus ulls
amb la carícia explícita i precisa de les llàgrimes,

i sento dintre meu, com el trotar de mil cavalls salvatges,
la necessitat de vomitar de la meva boca
les paraules que havia momificat
en el nínxol del meu pit.

Com un nou nat que vol sortir per primer cop de l’ou,
com un crit al qual se li tapa la boca
amb la mà del món
i es posat en alguna caixa on el fred
insensibilitza
la vida,
d’igual manera,
tinc l’angoixant necessitat d’avançar
per l’abrupta catacumba que ha estat el silenci
i d’apartar les teranyines que em cegaven l’esperit:
vull sortir!

vull cridar!
vull arribar on viuen les paraules!

Necessito alliberar-me,
necessito la catarsi alliberadora del vers:
vull sortir de la cova muda,
posar-me sota la cascada de la poesia,
banyar-me entre el rajar de les paraules,
sentint la llibertat
i el bes suau de la utopia en la meva pell.
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Sento en els meus ulls l’explosió de la llum,
i amb gest trèmul i llavis supurats
anhelo agafar aquest raig de vida i plasmar-lo en el paper;
pegar-lo al paper honestament i decidida ,
deixant-hi la intensa empremta del palmell del meu cor
voldria imprimir-me jo mateix sobre el paper…

I em pregunto,
sense voler retoricismes,
el perquè del silenci,
si ara, tatuant somriures sobre la pell
de cossos trànsfugues que volen
de la Terra a la Lluna cada nit,
torno a sentir meu

el caliu de la poesia:
el tendre retrobament de la meva identitat, tan traïda,
i l’abraçada humana i càlida que ja no recordava.

Feia dos anys que no exercia de poeta.
El meu fusell d’esperances havia estat oblidat
en el racó d’alguna habitació de finestres tancades.
Ara ha arribat el moment d’obrir-me

de dins a fora,
de refrescar-me amb una glopada d’aire honest
i omplir-me la mirada amb la llum
que neix i mor a l’horitzó cada instant
embriagant-me del món:

d’aquest i de tots els possibles!
Segurament, el meu fusell s’ha rovellat.
Disculpin si el meu cant és tosc i inadequat,
pel desús he perdut ritme, melodia i quelcom més,
però ara sento més que mai
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que no m’he d’acovardir:
demano el combat de la paraula
demano ser a l’avantguarda amb els dissidents
i somniadors d’un món millor i just per a tothom.

Són temps de dubtes i renúncies,
ha dit el mestre Miquel Martí i Pol.
Jo no sóc millor que ningú
ni sé res que els altres no sàpiguen,
dubto, ploro, tremolo com qualsevol altre,
i tan sols desitjo intentar viure —o sobreviure—
humilment i digna,
des de l’espai ínfim
que ens permeti gaudir de l’existència.

Només puc afirmar,
sense por a les ambigüitats del nostre temps,
que ara em sé deutor i delerós de la humanitat i l’amor
que batega en cada vers,
i ara em sé i em reconec enamorat

de la paraula.
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HOLA/ADÉU

Yo voy soñando caminos de la tarde
.

Antonio Machado

Avui tampoc m’has saludat.
T’he vist entrar al bar de la universitat.
Duies el pantalons negres de camal ample,
el jersei verd d’entretemps, el de coll alt,
que tan bé s’ajusta al teu cos perfecte,

i la carpeta –tan afortunada-
gaudint del contacte dels teus pits…

Avui tampoc m’has saludat.
Quan has aparegut,
llegia versos de roca i Sol
del mestre Antonio Machado,
i sentia intensament l’olor a secà
de la terra erma de la seva Castella eterna,
com si jo fos part

d’aquella naturalesa solitària,
encara diria més:

com si fos un caminant que anava somniant camins
entremig d’aquells camps de blat.
Caminant sota Sol punyent.

Avui tampoc m’has saludat.
En contemplar de reüll la teva arribada,
he aixecat la mirada del versos –gest impassible i precís-,
i t’he sotjat furtivament, amagat darrere el llibre.
Intentava dissimular la passió
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que m’abrasava el pit,
intentava contenir en una freda via de tren

el bategar desenfrenat del meu cor.

 *  *  *

Caminaves cap a mi,
venies amb passes lànguides,
movent elegantment les teves cames fermes,
regalant-me, cada cop més clara, la teva bellesa

rostre hel·lènic, ulls de pupil·les infinites,
somriure irresistiblement humà.

Caminaves cap a mi,
però de sobte ja no érem al bar,
sinó en un paratge estrany,
una terra melangiosa
on tot és sempre el mateix
sota el bes de

l’eternitat.
Avançaves altiva entre pedres i clots d’un riu assecat.
Sense arbres que et donessin ni un hàlit d’ombra,
un Sol cru es posava sobre la meva esquena,
incessantment,
i t’omplia de llum,
fent-te semblar un àngel –però sense ales-,
ben bé, un àngel arrelat a la terra.

Caminaves i caminaves,
lentament t’aproximaves,
però quan ja sentia la calidesa del teu alè,
tornaves on eres abans,

al principi de tot,
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i per més que hi allargués la mà,
tan sols arribava a tocar el somni del teu rostre
(tinc el tou de l’ànima amarat de dolços delits!)

Caminaves i caminaves,
però no mai arribaves.

Amb la crua realitat del teu gest,
has sabut trencar el cercle del meu desig,
i has arribat, però no a mi, sinó als altres…

No caminaves cap a mi, sinó cap als altres,
evidenciant que l’eternitat del meu amor
no té cap sentit per a tu.

He tancat Machado,
i amb mà trèmula
m’he empassat una ardent tassa de té.
Ni tan sols puc alterar el teu caminar
 des de la poesia!
T’escapes de mi. De les meves paraules:
ets un somni impossible d’amansir,
un somni que els meus versos no poden seduir.

 *  *  *

Avui tampoc m’has saludat.
Has arribat a la taula.
Has saludat als altres amb el teu encant natural,
mentre jo contreia dolorosament els músculs,
mentre jo emmordassava un esperit massa sincer.
Desitjava que em saludessis,
que em salvessis de l’esforç titànic
d’adormissar les ànsies

de parlar-te i sentir-te,
però com en les darreres setmanes,
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t’has assegut lluny de mi,
ignorant-me sense compassió,
menyspreant tantes coses compartides ahir.

No demano res especial,
només un gest, encara que sigui aixecar lleument
la cella dreta —o l’esquerra—,
que em reconegui que existeixo per a tu

com a ésser humà.
Tu, que un dia em vas humanitzar.

Tu, que un dia em vas abraçar…
tendrament.

Avui tampoc m’has saludat.
Per què no t’he saludat jo?


