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AMOR DE CRISÀLIDE

¡Oh segadora de mi canción de atardecer,
cómo te sienten mía mis sueños solitarios!

Pablo Neruda

Com un cuc de seda confinat a l’esperançadora crisàlide,
em moc i remoc pel llit, enredant-me amb els llençols.

El meu cos és cobert
per un estúpid materialisme sintètic.
Sento els llençols, els objectes, el meu món.
Sento la teva absència. Absència.
El capoll suau, natural,
és el llit perfecte

per a insectes somniadors.
Anhelo viure en tu,
en el teu cos bru,
en els teus braços, en els teus pits…

Capoll de pell de somnis. Capoll perfecte per a mi,
amant ferit, menyspreat, somniador.
Encara somniador. Per tu somniador.

Dies iguals moren als meus peus.
Cadàvers de temps absurd… Temps de solitud.
Detesto els avatars diürns
que planifiquen l’aventura del despert.
La bellesa d’una fulla caient, lleu,
bufada pels vents dels àngels,
em fa sentir la crueltat d’una naturalesa desapiadada…
Ets lluny. Massa. Més enllà del mar.
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Tanmateix, l’horitzó intenta ocultar-te en va;
amb el crepuscle, mort sagnant del dia,
reneix la nit, els somnis,

la llibertat d’estimar-te,
i començo a pressentir-te com un eco llunyà

en la meva ànima,
eco que va i torna sobre mi:
cada minut més pròxim, cada segon més clar.

T’imagino corrent, somrient, alliberant ocells de besos.

Com un cuc de seda que somnia fins ser papallona,
intento viure tot el màxim de temps adormit,
perquè em surtin de l’ànima ales de somnis
i volar fins a tu.
Durant el dia solen imposar-se morals diürnes.

Realitats de silici i bitllets.
Nit.
És en la nit amiga que et veig més clara.
He après a sublimar les estones llunàtiques abans de dormir:
estones nocturnes, còmplices, màgiques,
estones sense temps, en les quals et somnio despert.

Pensant en tu dono voltes inquiet.
Persegueixo coloms de llum cendra.
A les foques, busco el teu cos,
rastrejant cada esperança del llit.
Premo la galta al coixí, amorosament,
amb la fe de sentir la teva pell d’oceà més enllà de les plomes,
de sentir el teu alè d’àngel des del revers impossible del coixí.

Com un cuc que es vesteix de seda per la crisàlide,
llanço de les mans de l’ànima
xarxes de poesia, xarxes de tu,
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que van cobrint el meu cos,
revestint-me amb tela de somnis,
entrelligant el cos amb fils màgics del tresor de Son,
per convertir-lo en pols d’estrella
que trobi l’òrbita feliç del teu ser.

Mig despert, mig adormit,
en els instants màgics del trànsit,
he après a viatjar pel camins ambigus del somnis,
marxes fantàstiques, utòpiques, eternes.
Des que em vaig enamorar de tu
i m’ensenyares a estimar de debò,

completament,
sento que tinc habilitats que abans no tenia —o desconeixia—,
i sé resseguir les teves petjades en la terra de les ànimes
sense preocupar-me del que és possible o impossible.
Recorro sendes secretes de la imaginació,
passo records que no et contenen,
imatges tapiades, pors, fantasmes,
fins arribar a tu,
aparició màgica sota l’eclipsi de la realitat i l’amor.
Dorms en un llit de constel·lacions secretes.
Extenuat, encara mullat de travessar l’oceà,
m’assec a la teva vora.
Amb delicadesa aparto els cabells
que oculten el teu rostre preciós.
Et miro. T’acarono…

T’estimo!
Em gito sobre els teus pits, suaument,
per no despertar-te.
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Potser seria millor reposar amarat per l’èxtasi
del contacte, desitjat contacte, amb la teva pell concreta,
però la tendresa de teva carn somni
ja convenç la meva ànima viatgera
Just en aquest moment em sé feliç i benaventurat.
Just en aquest moment em dono als somnis
(moment en què cedeixo als impossibles impensables,
i l’atzar de la inconsciència ja no em pot separar de tu).
I dormo. I dormo amb somriure reconfortant

somriure d’enamorat.

Com un cuc interromput de la crisàlide sense ser papallona,
em desperto als matins, sol, embolicat entre llençols suats.
La llum descobreix un espai diferent al paradís del teu somni,
constatació irrefutable d’un món
de físiques absurdes que roman igual.
Però en els albors del nou del dia,
encara desconcertat i adormissat,
el somni es rebel·la a una consciència incapaç,
prorrogant els seus alens
en escletxes secretes del temps i de l’espai,
i sento com la meva ànima
encara s’acomiada de tu…

Dolçament.
De sobte,
un càlid calfred amanyaga el meu cos.
Emoció inefable, benestar prodigiós,
l’ànima retorna a les carns.
Una sensació de descans sublim
renova les meves ganes de viure,
encoratjant-me a suportar ser home despert,
a esperar la nit per ser cuc entre els llençols,
papallona en els somnis.
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Anhelant el dia que venci cadenes, pors, dracs,
i pugui sortir volant, en cos i ànima,
per la finestra del món.

I trobar-te. I sentir-te. I amar-te.
Per fi, com a home alliberat.
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ALGÚ QUE JO

Escoltem la confessió d’un company d’infern.

Arthur Rimbaud

I

Algú que vol ser poeta… i fracassa,
algú que vol estimar i ser estimat… i fracassa,
algú que vol gaudir de la vida… i fracassa,
algú que vol ser algú… i fracassa, se sent ningú,
és comprensible que dubti de si mateix.

Del món. Del seu sentit en-el-món.
Esperança a les escombraries

No vals. No serveixes. Intenta-ho de nou.
Com es recomença una vida frustrant?

 *  *  *

De petit era mag en un circ de somnis amorosos.
Anava de plaça en plaça, itinerant,
creant fantasies plenes d’il·lusió.
Un dia, no van creure’s el meu número més estimat:
vaig perdre la confiança en mi.
vaig buscar l’abraçada del vi.
Sirenes d’alcohol em convenceren
que feia trucs de màgia infantils
per no haver d’enfrontar-me
a una realitat que m’aterrava.
M’incitaren a quedar-me sense la roba del circ,
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nu, sense trucs màgics —o artístics—
que camuflessin la meva veritat…

Horror.
La lletgesa de la meva ànima travessava la pell.
Misèries, fosques misèries,
les sentia, suades, apegaloses, en el meu cos,
i si m’hi rascava,
es tornaven encara més degradants i mesquines
no hi ha res més espantós que conèixer-se a un mateix.

Avergonyit, vaig voler tapar-me amb les mans,
però també eren infectades…
ja no era possible amagar la meva decadència.
La gent em mirava com a un boig,
com si no veiessin en mi un ésser monstruós.
Vaig córrer eixelebrat, sense destí,
doncs al circ ja no podia tornar així.
Tampoc vaig trobar refugi
en aquell poble de cases d’acer i camins de fang.
Estava perdut, sense sortida,
i estranger, com sempre sóc, ningú no m’entenia.
M’esperava una llarga

temporada a l’infern.
Adolescència infernal.

Captaire destronat del passat,
aleshores depenia dels altres, del carrer.
Genolls a terra, cap cot, mans nues,
implorava alguna carícia solta.
Cap compassió. Cruel indiferència.
Sortosament, algunes engrunes de somnis
m’havien quedat sota la pell,
i, de tant en tant,
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les amassava amb els dits per fer jocs malabars amb elles
—jo, com tothom, faig el que puc per (sobre)viure.
Cap compassió. Cruel indiferència.
La gent m’ignorava tal estàtua invisible:
si en un temps vaig divertir espectadors,
ara a penes em permetien existir.
Sol, desemparat, sense temps,
perquè res esperava, moria al ras.

II

Algú que vol ser bona persona… i fracassa,
algú que vol consagrar-se a l’amor… i fracassa,
algú que vol ser feliç… i fracassa,
algú que vol ser algú… i fracassà, sent ningú,
és plausible que pensi suïcidar-se.
Acabar amb el sofriment, definitivament.
Per a l’adolescent, irracional, egocèntric,
l’única realitat és el seu dolor,
però, misteri de vida,
quan m’enfonsava en l’últim ocàs…

 aloses cantaven.
Em vaig quedar immòbil,
hipnotitzat per la bellesa d’aquell cant senzill,
fins que els primers raigs m’encegaren:
el sol pareix sempre un nou dia.

Testimoni d’aquell part màgic,
naturalesa sagnant de poesia,
admetia que no sabia viure…
però que n’és de deliciós estar viu!
I dia a dia em convencia a seguir

formant part de tot plegat.
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Aplaudiments.
Un dia, després d’una actuació,
les teves mans vibraren entusiasmades.
De l’ensurt, em va caure un somni
que va rodolar fins als teus peus.
Amb gest graciós,
el vas recollir, el vas mirar, vas somriure i me’l vas tornar,
però ja no era el meu antic somni gastat,
sinó una gemma de blau cel amb el teu rostre preciós
cristal·litzat en el seu interior:
traços suaus, ulls diamantins, somriure de llavis tendres,
un àngel del-més-aquí que es convertia en el meu millor
somni

els repudiats també tenim dret a la salvació.

Em vas cobrir amb el teu abric perquè no passés fred.
Em vas convidar al Cafè Ariadna.
Infusió d’amor per a tu/tassa d’esperança calenta per a mi.
Me la vaig prendre de cop,
em cremà la llengua de tan calenta que estava,
si es vol, un mal menor,
per a algú que no parla veritablement fa anys,
però, inesperadament,
s’avivaren cendres
de mots que creia morts.

Et vaig contar la meva vida,
les meves dèries, el meu amor per la màgia.
Havia renunciat al circ dels somnis per depressió.
Quan et vaig veure, tan somrient, sabia que em podies ajudar.
Em vas contar la teva vida,
les teves dèries, el teu amor per la màgia.
Perseguies en va des de petita el circ dels somnis.
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Quan em vas veure, tan hàbil en malabars,
sabies que et podia ajudar…

Parlava de nou. I no parlava sol.

Passejàvem a pleniluni per aquella ciutat diable.
Agafats de la mà, l’infern urbà de miralls trencats
semblava el paradís:
de les meves llàgrimes assecades en l’asfalt
brotaven flors d’amor,
agafats de la mà, no m’importava on anar,
simplement, caminar.

En la quietud de la nit,
les nostres veus vibraven per tots els racons.
Els mots ressonaven dolços, suaus,
cada cop enlairant-se més pel vent,
i allà,

en ple cel,
es convertien en estrelles per art (de màgia).
Hores més tard,
el firmament estava completament emparaulat:
havíem robat del llenguatge tot el dicible…

i inventat com dir l’indicible.
A l’acabat, milions d’estrelles ens il·luminaven,
càlides carícies sobre

la pell de les ànimes,
omplint-les de llum fins fer de les nostres nits
un sol dia per als dos,
retornant-me, al cap i a la fi,
guspires d’una vida que no mai havia tingut.
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Intimitat absoluta,
l’univers es reduïa a nosaltres dos, tu i jo.
Tota la resta perdia sentit sota el cel dels teus ulls.
Àdhuc el temps va marxar de puntetes per no molestar.
Les mirades s’emmirallaven,
amb les ànimes abocades a les pupil·les:

intentant expressar-me a través del gest,
striptease sense paraules;
intentant descobrir-te a través del gest,
enfonsant-me en el teu misteri.

El cas et revelava a tu,
però també, reflectit en els teus ulls,

apareixia jo,
però no era el meu jo miserable,
sinó una versió millorada de mi mateix, versió feliç
tan sols possible si actualitzo els teus somriures a cada instant.

Desitjava viure eternament en els teus ulls.
Desitjava ser aquell que sols la teva ànima pot imaginar.

Et desitjava a tu.

Suaument, et vaig baixar les parpelles.



34

III

Algú que vol confessar-se… i ho aconsegueix,
algú que vol aprendre a viure… i ho aconsegueix,
algú que vol un amor total… i ho aconsegueix,
algú que vol ser algú… i ho aconsegueix,

sent, per fi, ell mateix,
revela que ha trobat l’amor de la seva vida
(ja sigui predestinat o per atzar).
Costa assumir que, després de tantes creus,
finalment, surti cara.
La teva moneda al tacte ja era especial.
La teva cara d’àngel ho confirmà.
Era una jugada que sols es dóna un cop a la vida,

per a bé… o per a mal…
Va ser per a bé.

Suaument, et vaig pujar les parpelles.

Estaves estirada, amb el cos nu,
en un llit de molles d’una freda pensió.
Vaig abaixar la mà pel teu rostre,
lentament,
sentint les teves faccions.

Em vaig aturar en els teus llavis.
Els vaig repassar una vegada i una altra,
fascinat per la dolçor amb què estan farcits,
fascinat pel seu tacte carnós.
Els teus ulls brillaven com dos estels

encesos per la passió.
Et vaig besar. Et vaig besar amb febril obsessió.
La teva boca guardava plaers vedats per a mi.
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Dubtava si aquell èxtasi prometeic era real o no:
si ho fos, quina sorpresa millor em podia oferir la vida?;
si no ho fos, com si ho hagués estat,
perquè els meus llavis encara t’evoquen.
Hi ha boques, com la teva,
que han nascut per ser besades
eternament
jo beso la teva boca sempre,

quan hi ets i quan no.
Amb el tou dels dits et tatuava rierols de futur.
No hi ha millor lloc per plasmar somnis
que en el cos de l’amant,
i la teva pell, tan suau,
em deixava lliscar els dits lleugers com plomes.
Vaig humitejar amb tendres besades
la cicatriu mal curada que sofries del passat,
confiant que amb el temps hi sanés.
Tu intentaves fer el mateix amb el meu cos nafrat,
però les meves ferides encara ragen

sang, mots i rancor.
Vaig plorar. Vas plorar. Vam plorar galta a galta.

I vam fer l’amor.
I fer l’amor és màgic:
els plaers del cos i l’ànima es (con)juguen

amb manyagues, carícies, besos.
Miracle sublim de la naturalesa.
Miracle sublim de la poesia dels cossos.

Entrava esperança fresca per la finestra de l’habitació.
A cau d’orella
et vaig mussitar el meu pla per escapar de la ciutat.
El teu somriure més deliciós em donà el vist-i-plau.
Et vaig agafar de la mà.
Ens van plantar davant la finestra.
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Ens vam mirar. Vam prémer les mans.
Volíem volar… doncs volarem!
I tan sols poden volar aquells que s’estimen sense

vertigen de l’infinit.
A fora, més enllà de la ciutat,
els astres ofereixen rutes d’insomni
per les quals volar lliurement, estimant, gaudint del viure,
sense necessitat d’obstinar-se en circs de cap mena,
simplement,
buscant esquerdes en la quotidianitat

per sublimar l’amor.

Si sóc amb tu, volar és fàcil.
Si sóc amb tu, qualsevol moment és màgic.
Seré amb tu.

De la teva mà.
Entre somnis.

Feliços per a sempre.

 *  *  *

Algú que vol…
I ho aconsegueix

tot
gràcies a tu.

A tu, gràcies,
de part d’algú que t’estima,

algú… que sóc jo.
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MIRADA ERÒTICA

Al meu germà

S’emmirallen els nostres ulls.
Es parlen. Ho sé, encara que parlin sense paraules.

Ho sé, els sento un dolç xiuxiueig de fado portuguès
ressona entre els vents de l’ànima.
Coneixedors del llenguatge del silenci,
on tot pot ser dit sense dir res,
es comuniquen, com dos estels enamorats,
amb un gest de llum, silent, impertèrrit,
en el qual s’abracen les nostres mirades.
S’interroguen l’una a l’altra,
detingudament,
palpant-se sense cap pudor,
buscant entre l’exuberància abrasant dels ulls
indicis de voluntats,
aquell deix en la mirada,
aquell punt de llum
que delati la veritat de l’altre.
Tu em sembles una fera,
lliure, salvatge, perillosa,
una fera en terres estranyes, davant d’un estrany,
però no em despertes por
sinó un desig irresistible

d’aventurar-me en tu.
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Ens estudiem,
sense saber què cerquem amb aquest gest còmplice,
sense saber com avançarà la nostra microhistòria particular.
Silenci eròtic.
Silenci d’enteniment d’ànimes.

S’emmirallen els nostres ulls.
Cada cop les mirades busquen
un contacte més intens, més sexual.
No sé si les mirades poden besar-se o fer l’amor,
però, sens dubte, les nostres ho fan.

El pulmó del desig s’infla de mica en mica,
fins suspendre’m l’ànima en un plaer vertiginós,
des d’on tot el que m’envolta es dilueix,
es torna ombra sense sentit:
tan sols existeix la teva mirada,
tan sols existeix l’ànima de foc que crema les teves pupil·les,
flames de misteri crepitants que m’hipnotitzen a l’instant.

Els teus ulls, ulls de marró tabac, marró de terra utòpica.
Els teus ulls, ulls sensuals, inquietants, sempre mig tancats.
Els teus ulls, ulls de drac.

S’emmirallen les nostres ulls.
El pla real de la situació va tancant-se
en el detall de les teves àgates lluents.
Malgrat romandre immòbil, hieràtic,
estàtua de desig petrificat,
sento que em vaig acostant a tu, lentament,
en un deliciós moviment impossible,
com si l’ànima s’hi desplacés sense el cos,
com si el desig transcendís la física,
comprimint la distància dels cossos
en un alè sostingut
que ni tu ni jo volem exhaurir.
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S’emmirallen els nostres ulls.
Finalment, de tant acostar-m’hi,
em precipito en tu, en els teus ulls.
Els sorolls, els objectes, la llum,
tot es precipita en els teu horitzó insondable
(àdhuc el temps, embriagat de la teva bellesa,
et transfereix el moment,
perquè l’eternitzis com i fins quan vulguis…)
Hi caic.
Continuo quiet, clavat en la cadira,
però sento que hi caic

dolça i interminable caiguda.
envaït per unes pessigolles de vertigen psicotròpic.
Emperò, més enllà dels teus ulls
el món és fosc i indesxifrable i perillós.
No sé quin camí  triar,
si és que hi ha algun camí possible, en tu, per a mi.
Tan sols uns llavis brillants, granats, gruixuts,
s’albiren al final de l’abisme.

Et Desitjo.
Desitjo caure lliurement en tu, en els teus llavis,
però les meves pors burgeses em fan arrapar-me
agònicament a la inacció,
doncs caure en tu

és també caure en mi,
i caure en un mateix sempre és dur

sobretot quan un mateix es ficciona
una presó de pors, misèries i excuses.

S’emmirallen els nostres ulls.
El vertigen augmenta,
forçant al límit la meva resistència.
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Estic a punt de trencar l’encanteri,
d’apartar la mirada en senyal de derrota.
Dèbil, poruc, patètic,
sempre en duels pretèrits n’he sortit perdedor,
però, ara mateix,
entenent el món a través dels teus ulls,
sé que és el moment,
ha arribat l’hora d’alliberar-me

en home d’acció,
decidit a ser protagonista actiu de la meva història concreta,
decidit a barrejar versos i gestos, somnis i acció, ànima i cos,
decidit a sublimar amb emocions humanes

cada instant de l’existència.
Aquesta cop no vull ser el covard
que no s’atreveix a ser feliç,
aquest cop vull salvar el desig
de l’autocomplaent imaginació,
realment
—prou de retoricismes!—,
el que vull és besar-te,
besar-te salvatgement.

S’emmirallen els nostres ulls.
Els nostres llavis s’emmirallen.

I et beso.
I et beso.
I et beso.

Decidit.
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LES PRIMERES GOTES

En la visión infantil hubo más amor
que en la visión razonable del hombre.

Luis Cernuda

Plovia amb força.
Refugiat en l’escola
mirava embadalit a través de la finestra.
A fora al pati, gota a gota,
el paviment verdós anava convertint-se,
en un llac improvisat on intuïa
que es veuria reflectit el cel —i potser alguns dels àngels
que devien plorar sobre els núvols negres.
Però la pluja trencava constantment el mirall aquós
i impossibilitava cap

revelació.
Durant la infància els àngels
només vaig poder imaginar-me’ls
Però després vaig amar…

Jo ja coneixia què era la pluja,
però encara em fascinava el seu misteri,
una naturalesa plorosa que destenyia el món,
diluint colors, llums, objectes,
per a revelar-me una nova ànima de les coses,
més trista i sincera.
Era l’accés a un transmón màgic de malenconia humida,
on físiques, abans menyspreades i avorrides,
desprenien una bellesa perfecta:
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porteries, faroles, fonts, papereres, arbres…
sols, amarats per la pluja,
em semblaven éssers molt dignes
privats injustament d’una vida d’emocions i d’amors.
Per primer cop sentia simpatia per la solitud
d’un món de naturaleses ermes…

Sense sospitar aleshores
que aquella comunió tendra era el meu primer amor.

Sense sospitar aleshores
que aquella pluja fertilitzaria els meus primers versos.

Plovia amb força.
Les mans gelades d’una monitora em tocaren els muscles.
No vaig entendre el que em deia,
els sentits encara dansaven al ritme

de la pluja,
però a l’instant em separà
de la finestra, del transmón, de l’amor,
i em conduí pel passadís, ple de petjades,
fins trobar els meus companys.
La vivacitat elèctrica de veus, rialles i crits,
els seus rostres il·luminats,
aquell present tan delitós com la intuïció dels àngels,
d’immediat va encantar la meva atenció
(abans dispersa en plugim d’idees).

Els meus companys, expectants, seien a terra,
al voltant de la televisió,
posant-se els uns sobre els altres,
compartint temps, espai, imaginació:
ningú volia perdre’s la nova història del bruixot vident.

Els dies de pluja eren especialment estimats a l’escola.
Sabíem que a l’hora del pati
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era costum posar-hi una pel·lícula:
no importava quina, sempre era màgic, divertit, enjogassat,
el plaer de compartir entre tots
aventures emocionants.
Temps ençà,
la gent es reunia a la vora del foc
per contar històries de tot tipus,
però la meva generació
ja no ha tingut aquesta infància de brases i carrer,
i potser per ser digitalitzats en un món-imatge

reflex d’un buit ofegat
de diners,

hem perdut
la calidesa del foc,
l’emoció dels mots,
la veritat del contacte.
Emperò, sense melangioses renúncies del present,
vull salvar els records tendres i ocres
d’aquelles primeres sessions de cinema,
ara fotogrames de memòria
descolorits, retallats, incomplets,
però amb una calidesa, una emoció i una veritat

formidables.
Sense sospitar aleshores

que d’aquelles imatges naixeria el segon amor.
Sense sospitar que anys després,

amb  una càmera de somnis digitals,
pogués donar forma —i ànima—

a les meves fantasies impossibles.
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Plovia amb força.
L’escola es transformava:
tot aquest entramat d’aules, lliçons i futbol,
cimentat amb seca monotonia,
quan era besat per la pluja màgica,
traslluïa un món de conte de fades.
Sense sospitar  que allò seria records humits d’infància

que mai s’assequen del tot,
sense sospitar que aquelles sensacions delicioses

serien les primeres gotes
d’un amor apassionat, i sempre creixent,
per la vida —abstracta i concreta—…

Però sí amb plena consciència,
no per innocent menys absoluta,
que els dies de pluja a l’escola era feliç.
Completament feliç.
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CANT PRIMORDIAL

Soy un hombre que, vagando a la ventura y
sin detenerse, os

dirige una mirada casual y vuelve el
rostro,

Dejando que vosotros lo analicéis y defináis,
Esperando de vosotros lo más importante.

Walt Whitman

Deixeu-me dir que estimo l’home,
per la seva tendresa,
gènesi de la vertadera eternitat de l’home,
latent en cada carícia, en cada abraçada, en cada petó,

en cada gest nu envers un altre…
Després em podreu parlar
de la indiferència, de la incomunicació, de la violència,
d’odis, xenofòbies i genocidis.

Deixeu-me dir que estimo l’home,
per la seva infinita capacitat de DONAR,
sense esperar res a canvi,

fraternalment.
Després em podreu parlar
de la cobdícia, de tots els necessitats del món, del capitalisme,
de l’imperi del dòlar —i de l’euro—
de la situació en Mawi, Rüanda, Sudan, Etiòpia, Chiapas…
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Deixeu-me dir que estimo l’home,
per donar sentit a l’amistat amb honesta generositat
—d’abraçades, de tendresa, de simpatia.
Després em podreu parlar
de traïcions, d’amics que no mai hi són quan els necessites,
d’amistats de paper que s’estripen al primer plec compromès.

Deixeu-me dir que estimo l’home,
per la seva lluita utòpica

—o rebel·lia o resistència o inconformisme—
que el porta a alçar-se

(com a individu, com a poble, com a món)
davant qualsevol malparit feixista
que atempti contra drets fonamentals:
la llibertat, la dignitat
i unes condicions de vida humanes i justes!
Després podreu dissertar sobre el pensament únic,
sobre la televisió-escombraries i una pseudocultura
amb sobredosi de ximpleria, morbo i espectacle,
sobre el conformisme letàrgic
dels que estan bé (o no tan bé).

deixeu-me dir que estimo l’home
perquè malgrat el segle XX
ha sabut trobar temps
per a somniar, per a fantasiejar,
per a creure en els contes, en la màgia, en els àngels,
confiant-se a una INNOCÈNCIA encara no perduda.
Després em podreu parlar
d’un progrés mal entès,
del treball, de l’explotació, del poc temps per a l’oci,
de guerres, d’Hiroshima, d’Iraq, de terrorisme internacional.



47

Deixeu-me dir que estimo l’home,
per fer de l’amor el sentiment més sublim.
Un plaer càlid, deliciós, misteriós,
que ens permet anar més enllà de les aparences
—d’allò visible, del món, dels cossos—
fins embriagar-nos
dels prodigis més essencials de l’existència.
Després em podreu enumerar les fatalitats de l’amor:
dolor, desconhort, depressions,
indiferència, amors no correspostos, amors de silicona,
amors que et porten a la més completa perdició.

Deixeu-me dir que estimo l’home,
per ser en una mateixa vida
nadó, infant, adolescent, adult, i vell
—per saber néixer, viure, envellir i morir.
Després em podreu parlar
de la infància perduda,
del desconcert de l’adolescència,
de la racionalitat restrictiva de la maduresa,
de la solitud de la vellesa, de la memòria senil, de
l’Alzheimer. De la injustícia de la inoportuna mort

sempre queda tant per viure i sentir!

Deixeu-me dir que estimo l’home,
perquè no hi ha en l’univers res capaç
de regalar-nos, humilment, tantes meravelles,
malgrat saber els seus mals i mancances,
malgrat reconèixer que és un alumne que necessita millorar.
Sé que en un bufit em confeccionaríeu
una inhumana llista d’atrocitats repartides en la història,
però per què lamentar-nos impotentment d’error passats?
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Deixem-nos de rèpliques melangioses
pronunciades amb la boca petita quan ens mirem al mirall!
Reclamem la legitimitat de l’ARA,
plantem els nostres peus en l’ACÍ,
esforcem-nos en la millora,
infinitament,
per un home més humanitzat,
per un món de colors vius, just i solidari,

un món de tots i per a tots…
I si cal caminar, caminem:
seguint el mapa de les utopies,
decididament,
amb la cara alçada, mans nues, cos tatuat de

somriures i ulls desbordants de futur.

Deixeu-me dir que estimo l’home,
perquè sí,
simplement per ser home.
Després em podreu replicar tot el que vulgueu.
Prometo escoltar-vos atentament…
però haurà de ser després,
perquè ara que he reprès la paraula,

no penso callar.
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ACOMPANYAT I SOL

Sofreixo
la pena de mort ha caigut
sobre la vida d’altres
són els iraquians
els que seran executats
a mans de redemptors assassins
però no puc evitar viure
més intensament que mai
l’horror de la mort
aquests dies sento en el meu pit
una desesperada ànima múltiple
formada de no sé quants homes
de no sé quants somnis compartits

que colpeix ferotgement una carn
que se sap precària sola i mortal

sofreixo
el meu cos està dèbil
roman dempeus tan sols
pel compromís de ser home
per l’amor infinit i innegociable que sento

per tots els homes del món
però no em fa vergonya reconèixer
que no trigaré en defallir de dolor
sento que perdo l’equilibri
aviat s’esgarrarà la meva actuació
de dignitat continguda
i hauré de buscar
l’abraçada del llit
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la carícia del coixí
i ploraré

com un home despullat de màscares
despullat de tot

sofreixo
no entenc perquè si sóc tants
ells més jo
un sol cos de solidaritat
sovint sóc sorprès
per paralitzants emboscades
de solituds
de sobte
em trobo sol
envoltat d’un munt d’objectes estúpids
i per més que busqui
un gest amic
només trobo la gèlida indiferència
d’un exèrcit de naturaleses mortes
l’ordinador el llum la ràdio llibres

objectes adquirits per mi que es revolten
abandonant-me a mi mateix

sofreixo
mai m’he sentit
tan absolutament i asfixiant jo
tot el món animat es redueix
a les meves carns
a la meva consciència
no sento cap altra realitat
que la meva mà nerviosa enrevessant els cabells
caic

vertiginosament a l’abisme
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de la solitud màxima
on tot és egocèntricament un mateix
sense opció d’amor o de compassió
on tot pensament és l’horror
horror de reconèixer-se
sol indefens nu
incapaç de suportar
humanament
els crims que segur esdevindran

sofreixo
fa uns mesos encara era un nen
em resistia a créixer massa
per no deixar de jugar amb somnis
però ara

testimoni del monstruós pla ianqui
havent conviscut televisivament
amb aquells que demà seran cadàver

no sé ben bé què sóc
és clar nen ja no
m’han robat l’edat
el meu dret a ser nen
i m’han empès a un abisme adult
pel qual no sé si sabré caminar

no sé cap on vaig
ni si hi ha possibilitat de retorn

a partir d’avui
després d’haver sofert tant
(molt més del que em creia capaç de suportar)
signo amb aquests versos
perquè consti en acta
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que jo ja no seré més jo sol
seré homes del món

la seva terra el seu alè la seva esperança
he comprès que només en la seva tendra abraçada

podré ser jo
completament jo

i en la seva mort
   moriré també jo.
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LES NITS DE LES CASSOLADES

A Joan, amic i company

Aquelles nits vaig sortir al balcó
amb cassola i cullera de fusta.
abans ja havíem cridat, ja havíem llegat les veus
a un cant democràtic,
cant que barrejava colors, edats i cultures,
en un senzill

no a la guerra.
Però la paraula del poble era menyspreada
per corbs sedejants de glòria,
i buscàvem, instintivament, altres maneres de fer-nos sentir

potser un llenguatge comprensible àdhuc per a oïdes
obstruïdes de bitllets.

Aquelles nits vaig sortir al balcó
amb cassola i cullera de fusta.
En els previs de la tempesta
sentia el meu jo més clar que mai:
faç endurida, erosionada per llàgrimes de foc,
cos dèbil, exhaust d’exercicis estèrils de solidaritat,
ànima revoltada, ones d’emocions crispades
que trencaven la desídia

tan intensament
que m’alienava en un instant de retrobament íntim,

tan sincerament
que queia en el vertigen de l’autoconsciència.
El meu jo m’acompanyava des de que sóc jo,
però sovint ignorat per narcòtics evasius,
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com esnifar ratlles de píxels
o fumar objectes de desig virtual,
no el vaig reconèixer plenament
fins sortir

al balcó
aquelles nits blanques.

Qui m’hauria dit que en aquell balcó em retrobaria feliçment?
Tothom hauria de tenir el seu balcó particular,
un lloc altiu des d’on mirar i mirar-se millor,
un lloc honest des d’on atalaiar veritats pròpies i alienes.

Aquelles nits vaig sortir al balcó
amb cassola i cullera de fusta.
Desitjava entonar cants vigorosos
a l’home, a la pau, a la solidaritat,
tot jo desitjava expressar-me en un sol ritme, una sola melodia,
tot jo desitjava alliberar-me a cops de cassola,
indòmits, descarats, elèctrics.
¿Però com simplificar l’ésser infinit
en notes originals i concretes,
quan només sé improvisar el solfeig d’ànimes desesperades?
La resposta es va revelar d’immediat,
en l’explosió de l’acció:

moviment de canell contra el metall,
moviment de canell que seguia el meu instint desbocat.
Picava la cassola amb força,
tot el més fort que podia,
donant-me en cos i ànima en el colpejar,
com si la vida dels altres depengués
de la convicció del meu gest,
sense defallir ni un segon,
encara que el braç es cansés i la mà s’adolorís…
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: Estrident, sincopada, unitonal Sonava
: Furiosa, decidida, compromesa La música de
: Clara, sincera, solemne La meva ànima
El meu jo, tot el que sento, penso i crec,
era cantat a cops de cassola.
Un cant d’amor.
Un cant de solidaritat.

Aquelles nits vaig sortir al balcó
amb cassola i cullera de fusta.
Mentre redoblava el meu jo,
ànima percudida amb mà ferma,
veia clar que volia ballar la vida que em resta
amb aquesta música honesta,
esbós d’una partitura existencial
formada de batecs

diversos, atzarosos i personals.
Sóc jove i inexpert,
no pretenc encara completar la meva cançó
(intueixo que hi ha notes, acords, combinacions secretes
que s’aprenen en l’aventura del dia a dia,
fins que es confirma el silenci final),
però sí sé reconèixer quin desitjo que sigui
el meu ritme essencial.
Tanmateix,
en aquelles nits tan reveladores no estava sol.
Si jo sortia al balcó per a entonar la meva protesta,
igualment, milers de persones s’abocaven al carrer
decidides a orquestrar una

ensordidora revolució musical.
El concert integrava una pluralitat d’estils i tendències,
magnificava el sentit de les músiques particulars,
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obtenint del reconeixement d’unes amb les altres un so més
ric,
convergint diferents tons per a un mateix sentir democràtic…
Tot plegat, una aclaparadora simfonia de la pau
interpretada per cors de metall.
Sens dubte, el cant a la pau més emocionant que recordo.

Aquelles nits vaig sortir al balcó
amb cassola i cullera de fusta.
Aquelles nits milers de persones van sortir al carrer
amb llurs cassoles i llurs estris de cuina.
Encomanats a l’electricitat màgica dels homes,
encoratjats per saber-nos partícips
de la mateixa sonata d’amor desesperat,
ens atrevíem a trencar el silenci del nostre temps…

i dir la nostra:
una revolució musical
pacífica, humil, d’anònims del carrer,
una revolució amb senzills estris de la vida quotidiana
àdhuc un tros de metall és sublimat

a mans d’esperits desperts!
Per uns instants semblava que un altre món era possible,
un món més tendre, més humà,
on tota vida fos un valor innegociable.
Per uns instants sentia més intensament que mai
que el futur estava en les nostres mans,
en el nostre repicar…

I picàvem i picàvem i picàvem,
sense caure en les trampes de la demagògica neopolítica,
sense intenció de parar mai,
presentant-nos al nou segle

com una nova generació de joves esperançats,
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decidits a no renunciar a les utopies,
obstinats en un futur més just i solidari:

un futur de pau
democràcia

i llibertat
aquest cop de veritat, si us plau!,

un futur d’entesa entre els homes dels món,
un futur que esdevenia present amb les cassolades
d’aquelles nits

d’històriques i sonores
revoltes populars.
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ATURAT

Busco feina
als meus vint-i-tres anys
recent llicenciat
és hora d’emancipar-me
és hora de guanyar-me la vida
m’adono espantat
que algú m’ha robat
la meva titularitat essencial
doncs la vida no és tan meva com creia
me l’he d’anar guanyant
dia a dia
treballant suant morint
no pot ser que fer-se adult
vulgui dir
renunciar al dret immanent
de l’existència

lliure i plena
no pot ser
i si és així
he de procurar no créixer massa
no deixar mai de ser nen
i envellir nen
i morir nen

busco feina
envio currículums de la meva vida
sense que em responguin
com si la meva vida no fos res
com si no es mereixés ni ser saludada
simplement
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un ningú més
en les llargues llistes
del departament de recursos humans

busco feina
vaig d’aquí cap allà
intentant trobar algú a qui mostrar-li

carpetes plenes de somnis
esbossos d’històries
diapositives d’emocions humanes

però a ningú li interessen
no tinc interlocutor
estic sol
estranyat abatut melangiós
tancat en l’habitació del pis llogat

arrugant somnis
matant històries
cremant emocions

em fan sentir que
tot el que sóc
tot el que puc oferir
no té cap valor per a ells
em fan sentir
un fracassat un inepte un inútil
un estúpid que no entén
les elementals

regles del joc —o del mercat—
malauradament
ara ja no puc fer res
fa temps que vaig escollir
ser estúpid
per la meva obsessió patològica
per la llibertat
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busco feina
fa mesos que cerco treball
però no trobo res
el mercat està saturat
les portes tancades
el present estancat
la vida no havia de ser així
ahir encara somniava
avui la vigília em deprimeix
sense feina
sense diners
sense futur
realitat erma i tediosa
que va assecant i matant
esperances somnis i utopies
que creia immortals

busco feina
s’ofereix jove aventurer
capaç de caçar

estels somnis unicorns
disposat a fer possible els impossibles
compromès a deixar-me l’ànima
en cada gest en cada alè
si saben de qualsevol oferta de treball
si us plau,
facin-m’ho saber,
s’agraïrà tota informació.
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ADMINISTRADOR DE TASQUES

Crec que bill gates té part de culpa
en aquest desori existencial
un tant generacional un tant personal
no només per concebre finestres
que donen a paisatges de silici i xifres
jo vaig d’aquí cap allà
de feina en feina
d’acció en acció
resignat impàvid funcional
com si fos un simple
administrador de tasques

del windows

recordo amb nostàlgia
quan jo era jo

somniador utòpic i ingenu d’impossibles necessaris
amant imaginatiu i adúlter d’infinits amors irreals

(de vers o de javascript o del material dels somnis)
devot pacient i fervent dels petits miracles de cada dia
aventures apassionants contingudes en cada instant
atzaroses senzilles emocionants
sentides i viscudes intensament i lenta
assaborint

el plaer únic
de l’existència

ara no sóc somniador ni amant ni devot de res
he perdut el que fa humà

a l’ésser humà
el somriure el plany el joc el somni l’art el bes
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ara no sóc res/no sóc ningú
tan sols un llistat de coses per fer i desfer
càstig perpetu i deshumanitzant
disfressat de tediosa quotidianitat
que ens fa veure normal

ser esclaus de l’èxit del treball dels diners
esclaus d’un carnaval orgàsmic
on tot és mentida on ningú és ell mateix

que ens fa veure normal
renunciar als anhels de l’home lliure
sense temps per a pensar somniar sentir
sense temps ni per a existir
com si pel fet d’haver-nos venut la quimera
de la fi de les utopies i la història
haguéssim d’assumir la fi de la llibertat
però ni la història ni les utopies ni la llibertat
s’acabaran mai

doncs cada home és història
cada pensament utopia
cada voluntat llibertat

crec que bill gates té part de culpa
en aquest desori existencial
un tant generacional un tant personal
no només per fundar
un sistema sense portes ni llibertat
ara molts intenten assimilar la vida
a una aplicació informàtica
buscant la màxima rendibilitat numèrica

censurant qualsevol gest espontani i original
però l’ànima no pot reduir-se
a cap tipus d’algoritme
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i sovint
esclata

en fugisseres revolucions
extasioses per al moment
estèrils per al després

potser no sóc un hacker alliberat
potser sóc massa dèbil i covard per trencar

amb tot
malvisc cada dia
frustrat trist deprimit
completant llistes i llistes de tasques
amb les quals embolcallo la meva buida vida
amagant-me cada nit
avergonyit
sota llençols teixits d’excuses complaents
la meva única resistència possible

és la poesia
virus implacable per a qualsevol sistema
virus verbal que ataca les essències de les coses
fins alliberar-ne els esperits

encara que sigui en breus alenades d’esperança
i així em sobrevisc
i així em vaig preparant
per a la revolta que de segur ha de venir
vulgui o no vulgui bill gates

tot sistema deshumanitzant
caurà

sempre
el nostre destí ineludible es diu
LLIBERTAT.
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SI M’OBRISSIN

Si m’obrissin ara mateix
gairebé no trobarien oxigen en els pulmons
tinc els alvèols saturats de mots llestos per ser expirats
però no mai són expirats
i amb el temps
s’anquilosen i es panseixen i s’ofeguen
com m’ofego també jo

si m’obrissin ara mateix
descobririen que els intestins s’han convertit
en un llarg encadenat de metàfores orgàniques
transportistes incessants
no d’aliments
no de minerals
sinó de llavors de futurs poemes

percepcions sensacions intuïcions
pensaments records somnis

que em travessen els budells sincerament
per ser paraules nascudes

de les meves certes entranyes

si m’obrissin ara mateix
comprovarien que a penes digereixo menjar
tinc l’estómac ple d’inconsistents llavors de poemes
que en ser banyades pel verb
floreixen en noms adjectius preposicions i adverbis
energètic compost
necessari per ser escriptura
necessari per esdevenir lliure etern compartit
però jove somniador
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amb l’ànima crucificada
amb narcotitzants claus postmoderns
que enterboleixen temps veritats voluntats

resto immòbil mut estúpid
i no aprofito aquesta energia prometeica
i els mots

 moren i es podreixen
     cansats d’esperar

si m’obrissin ara mateix
veurien que el punxant dolor de ronyó
que em tortura diàriament
no és per cap pedra ni res fisiològic
és el record tràgic

de tants poemes no escrits
residus de vivències passades transformades difoses
ja no recuperables en el seu sentir original
però que es neguen a ser evacuades
a desaparèixer del tot de la meva memòria
constant recordatori dels meus poemicidis injustificables
rancorós recordatori de la meva covardia i la meva feblesa

domesticat pel reality show del nostre temps
sense oposar-hi una digna resistència

quan avui en dia més que mai el poeta ha de ser
un guerrer de vers solidari i combatiu
un atleta del gest utòpic
un rebel instigador d’heretgies de somnis proscrits

de revolucions

si m’obrissin ara mateix
costaria discernir la sang corrent per les venes
doncs gairebé no existeixo
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doncs em manca tot el que fa humà
a l’ésser humà

tot jo estic amarat per llàgrimes de mots somorts
circulen

lànguides tedioses doloroses
per dintre meu
heu olorat palpat tastat vist escoltat llàgrimes dels mots?
és la sensació més pròxima a la mort
la malenconia més amarga
la nuesa més freda
la solitud més absoluta
sens dubte

l’infern més temut per al poeta

si m’obrissin ara mateix
descobririen que els cors també poden fer vaga
el meu fa temps que està en serveis mínims
sense esperança sense present ni futur
reivindica el dret de les paraules
l’òrgan fonamental de l’ànima
a ser cuidades estimades i alliberades
i no pensa bategar

intensament i alegre
de nou

fins que no senti el peculiar repicar honest i apassionat
del meu antic teclat
gest inequívoc de la llibertat anhelada
gest inequívoc de què torno a escriure
com faig ara mateix obrint-me completament
no mostrant pulmons budells estómac ronyons cor sang
sinó verbalitzant matusserament l’ànima
en un intent desesperat
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de sobreviure’m
de creure que la meva utopia somniada
és encara possible

gràcies a la poesia
art essencial que ensenya a viure i morir.



68

EN LA BOIRA

Als meus pares, per estimar-me entre llums i boires.

He seguit les passes marcades
he completat l’itinerari preestablert
com tants altres
contenint el meu vertader anhel

de llibertat
per ser un ciutadà relativament normal i corrent

em van prometre que el sacrifici
de civilitzar-me
en l’actual neocultura

d’horror virtual i somnis d’oferta
era l’elecció encertada
malgrat haver de triturar l’individu
lliure original i conscient
per fer una massa esclavitzada
homogènia i narcotitzada
amb la qual els poderosos modelen una

existència castrada
cada cop més pragmàtica
cada cop menys humana

em van prometre una vida una casa un treball
però l’única casa assequible és un cartró a la cantonada
el treball s’ha convertit en el velló d’or per als joves
i la vida
la vida que creia que necessàriament
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havia de ser meva
sento que massa sovint alterna de ser meva a ser d’algú

i de ser d’algú a ser de ningú
estranya orgia de màscares sense rostre

em van prometre que arribar a ser llicenciat
traure’s una carrera universitària
era una jugada de futur
però fa temps que la meva vida està aturada
estancada en unes taules desesperants
sense possibilitat de progressar
sense possibilitat de cap acció alliberadora

l’educació hauria de ser utopia
aventura de coneixement
aprenentatge per a la llibertat

no doctrina mercantil per fabricar treballadors sense futur
ni utopia ni aventura ni llibertat
llicenciar-se és una sofisticada trampa social
ens fan creure que obtenir el títol
implica l’emancipació total

dels joves
excusa perfecta per etzibar-nos
un bona puntada al cul
com si després de tanta promesa i tanta mentida
ningú fos responsable
de la nostra situació d’indefensió econòmica i emocional

 *  *  *

de sobte
no sé quin camí seguir
la remor dels somnis ha quedat muda
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la llum de la infància mor en un crepuscle sagnant
massa brusc massa inesperat
i la nit dels temps
s’engoleix el futur
s’engoleix àdhuc les ombres
de les meves vivències
dels meus somnis i esperances
de tot el que vaig ser

senzillament
tot es torna no-res

estic sol
completament sol
agònic cerco llum enmig la foscor
veig tènues focus impossible d’abastar
que no sóc capaç de trobar
una incipient boira de dubtes i pors
m’ennuvola la retina de l’ànima
fins convertir el meu cos en boira
fins convertir el meu jo en boira
existència vaporosa desanimada erràtica
sense sentit ni destí

em moc d’aquí cap allí
a les palpentes
desorientat
exasperat de buscar i no trobar

de sentir-me inútil marginat incapaç
sentiments d’impotència de frustració i de ràbia
m’enverinen el cor i em droguen el cap
penso que molta gent troba llums cada dia
encara que siguin quimeres temporals



71

encara que tan sols funcionin
cremant euros o dòlars

dec ser cec o boig o poeta
si no veig el que els altres sí que veuen
és que els altres no veuen la boira?
és que només la veig jo?
és que no hi ha boira i la boira sóc jo?
i busco i busco i busco
cada cop més enfollit
amb el perill de caure en algun pou
si no és que ja hi sóc
si no és que hi he estat sempre

potser el meu gust de burgès arrapat/de somniador persistent
després de tot
em du a convertir-me en boira
a no acceptar bombetes fraudulentes que malmeten l’ànima
a preferir llums alternatives que funcionin

                        estimant utopies
com les guspires que salten d’una carícia
com les centelles que es creen amb l’art
com intento ara mateix
xocant paraules entre paraules
versos entre versos
esperant il·luminar
en un hàlit de fugissera esperança
racons de la meva ànima apagada
aquesta llum més càlida i tendra
sí és capaç dissipar

la boira
i fer-me vident en la nit
per escollir la ruta de fars que em portin a la felicitat
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per embriagar-me de l’existència com un pirata alliberat
i de la vida infinitament enamorat

tanmateix
la veritat és que vivim temps foscos i contaminats
sobretot per als joves
hi ha poques llums

siguin del tipus que siguin
i moltes mancances mentides i propagandes enganyoses
us ho assegura

un llicenciat en la boira
sense treball futur ni almoina.
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REVELACIÓ

De sobte
anit
per un instant
acotxats en el meu incòmode llit de 80 centímetres
malgrat la 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
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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
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 avís ni explicacions
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—tan subtils i sigilosos 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.
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CARTA VIVENT A ADRIANA

Una carta de amor no es el amor
sino un informe de la ausencia

MARIO BENEDETTI

Aquest poema és una carta d’amor vivent
no és l’informe d’una absència
sinó la confirmació d’una presència eterna
el meu amor batega silenciós suau dolç
pels racons de cada vers
ocult en el revers invisible de les metàfores
dissolt en el sentit dels mots
impregnat en la pell d’aquest humil paper
una presència mística
que es deixa sentir intensament i clara
en ser llegida compartida i alliberada

del parèntesi buit dels poemes no llegits

aquest poema és una carta d’amor vivent
vull estimar-te

amb els mots
com t’estimo amb petons carícies i abraçades
per si algun dia no sóc al teu costat
per si he de marxar de la teva abraçada
i els nostres cossos no es poguessin tocar
cap llei de la matèria
pot limitar els meus sentiments
poderosos rebels utòpics
si et vull estimar sempre
t’estimaré sempre
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així ho immortalitzo
amb l’alquímia del verb
potser el plaer carnal no és el plaer verbal
potser no és fa igual l’amor
entre cossos que entre paraules
però la poesia pot conjurar el sexe de les ànimes
i nous plaers meravellosos
(imagina’t una lleu manyaga elèctrica pel teu ésser)
són a l’abast
del prometeic somniador
d’impossibles

aquest poema és una carta d’amor vivent
no és només un report acabat mort del passat
que diu t’estimo
sinó que és un artefacte metafòric
invent estètic d’impossible pragmàtica amorosa
que em permet estimar-te

ara mateix
eternament
sempre amb amor renovat
sempre delerós de ser utilitzat
doncs en cada lectura o pensament o sentiment
alliberes i ressuscites bocins de l’ànima
que en el frenesí de l’enamorat m’he estripat
per apedaçar aquesta carta màgica d’amor
carta viva que t’ofreno
com el millor regal que et sé donar



78

aquest poema és una carta d’amor vivent
en ella viu el meu amor
en ella visc jo
car desitjo ser compartit amb tu

alenar en tu
en la teva ment
en la teva memòria

desitjo viure eternament en tu
doncs tu ets la meva utopia somniada
i no vull existir fora de la teva existència

aquest poema és una carta d’amor vivent
si tu no et canses de llegir-la

jo no em cansaré d’estimar-te.
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UTOPIA DE BRAÇOS TENDRES

Abraçat a tu
viure és fàcil
no he de carregar jo sol
el pes d’una existència

incòmoda feixuga dolorosa
que em doblega l’ànima

i asfixia el meu jo
puc compartir les meves angoixes amb tu
sentir-me feliç i lleuger
com un estel de carn i ossos inflat de plaer
capaç de volar més enllà dels límits del possible
capaç d’enlairar-me més enllà de la boira
que oculta llums somnis i utopies

abraçat a tu
el món es redueix a la nostra història
història compartida
que no és història dels demés
per un moment

congelo el crit d’un nen palestí
silencio les bombes d’allà i d’aquí
oblido el desori d’una civilització sense destí

i em dono decididament i completa
a les efemèrides del nostre amor
a la nostra cronologia de gestos
a les incidències de besos mirades carícies i manyagues

que farceixen cada moment
de l’enamorat
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abraçat a tu
tot és ocupat pel present
no hi ha espai per a incerteses de futur
ni per a desplegar estratègies a diferents temps o compassos
els nostres cossos/les nostres existències
s’estimen s’abracen es fusionen
assolint tendrament

una mateixa ànima compartida
tan intensa tan clarivident tan impossible
que satura el moment
desnonant tot temps que no sigui  present

abraçat a tu
no necessito res més
no tinc diners ni feina ni futur
sobrevisc nu de robes mentides i miratges socials —i digitals—
però en la teva abraçada no tinc fred fam ni set
en la teva abraçada sóc jo mateix complet i satisfet
desitjo romandre eternament

en els teus braços
utopia encarnada i viva dels meus somnis essencials
utopia que em vesteix amb noves esperances crepitants

brases eternes d’una existència ardorosa
d’amor de llibertat i de felicitat.


