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Al Cesc,
que em va donar de beure

Com tota la resta de poetes del món
De veritables poetes, del món,
Escric poemes mentre conduïsc 
La bicicleta, no vaig en cotxe, no en tinc
Ni tan sols carnet de cotxe, tinc carnet de biblioteques
I amb això prou tinc per a viure amb certa dignitat, 
com tota la resta de poetes
Que escriuen com escric jo, com l’amic poeta de l’illa
Que es pixa al sac de dormir i escriu
Per als pòtols. No ens sap greu
La possibilitat estètica de morir
Sinó la tomba sota la terra i la convivència
Amb cadàvers que no llegiren llibres
Que conegam.

Mentre torne al meu poble escric el poema als amics
Que bequen a tendes de festivals.
Ah, València, tèrbola!
Obviant la calor de l’estiu, ens hem conegut a l’hivern.
Com la resta de poetes biodegradables
Li done la mà 
Al fem, a l’amic i al poble, no ens hem acomiadat
I ara ja cau la nit a les Valls i es congelen
Totes les canyes de sucre, 
   trista i puta gelor del jardí.

Joan Deusa Dalmau
30 de desembre de 2018

[Escrit vora la marjal de Xeraco, mentre tornava a Gandia
dels correbars de Xeresa, pels caminals]



«Tots sabem què és la vida: una tasca
       d’indigència.

Com l’esforç de l’ocell que
  per travessar el cel fictici de la finestra

topa una vegada i una altra
     contra el vidre.»

Joseba Sarrionandia
És morta la poesia? (2016)

«Però jo tenia la impressió que ja havia vist — una altra tarda, feia 
molt de temps — aquell sender, els prats, les roques, els tramussos i les 

roselles; que havia vist el tumultuós rierol amb el tronc caigut que li 
feia de pont i la verdor de fons. En el meu cor hi havia quelcom de par-

tit, com si anteriorment ja hagués viscut i caminat per aquell sender 
amb un company bodhisattva, però en el curs d’un viatge potser més 
important; em venien ganes de deixar-me caure en un marge i de re-

cordar-ho tot. Era la influència del bosc que fa que tot ens sembli més 
familiar i perdut des de fa temps, com la cara d’un parent ja mort, com 

un vell somni, com un fragment de cançó oblidat que s’esmunyís per 
la superfície de l’aigua i, més que res, com les daurades eternitats de la 

infància o de la maduresa passada i tota la mort i tota la vida i tota 
la pena que existí un milió d’anys abans. Els núvols que passen per 

damunt nostre semblen testimoniar (amb llur familiaritat solitària) 
aquesta mena d’impressió. Àdhuc vaig sentir un èxtasi, amb llampecs 

de rememoració sobtada, i, com que estava suat i endormiscat, em 
venien ganes de posar-me a dormir i a somiar sobre l’herba.» 

Jack Kerouac
Els pòtols místics (1958)



Cançó d’un mariner que (potser) vaig conèixer

Quan tan sols era un jove, i vull dir
encara més jove que qualsevol. Els vius
m’eren morts. M’eren zombis
absents. M’eren meres rates. I prenguí la mar,
la mar densa, i m’enfondí al fons a tocar d’arena.

Quan tan sols m’era el món un mirall, i vull dir
adults imitadors d’adults, adults domadors
d’adulteris. Quan detestava
la pròpia parla
el meu posat terrícola
els dies dins les hores buides 
i les hores apreheses del no-res, aleshores
em vaig pelar la pell com si fos una banana
&
vaig pelar-me la banana com una pell incandescent. 

Quan tan sols era un vellard, i vull dir
el més vell llop de mar esperant
esberlar l’Úter, prenguí la mar,
la mar salada, amb afanys de finitud.
M’eren vells els seus colors, més vells
que la balena vetusta
que el cosmonauta soviètic:  
  una nit pessigollejà Urà amb la falç
  dels destins altres. 
  Ara
  malda amb l’escafandre.
  Vint anys a l’atur, reconvertit
  del ceruli confí als quitrans més salvatges.
  — Netejaràs cada crustaci, expiaràs
   els pecats dels qui desitjau l’univers
    la llibertat mandrosa!



Quan tan sols seré un mort, i vull dir
un forat negre 
engolidor d’Estats i sistemes solars
          — entre d’altres
quan tan sols seré un cos, combat a aferra-pilla 
de cucs famolencs
perquè ja no resta engruneta 
entre els ossos
  o bé
  em feis collar tribal
  o bé
  tirau-me als gossos.



Abans que sigui clar

«Sense captaires la ciutat semblava més pobra.» 
       

J. G. Ballard

Tot allò que ambicionàveu per a mi, fills de l’Imperi 
del Sol, ho he perdut
sota el salvatge esguard de la lluna. Tot allò que voldríeu, 
terrestres militants,
fanàtics vigilants de l’absurd, ho he ofert a les mil boires,
a la pols, a la fosca, 
al vent rabiós, als carrerons desmesurats 
tímidament enllumenats, als parcs 
nus de qualsevol indici 
d’innocència, a la incívica gemma,
al trànsit 
de l’avorriment a la demència. Ho he ofert 
a l’espillet que mai no em torna les mirades, a la caspa 
que se’t posa dins les varius saturades
de les cames
i al ball famèlic que desgasta  
ferida a ferida 
els ferms 
talons
fonaments de l’estricta visió racional del món.

Tot allò que em convenia, carcellers d’úters 
laberíntics,
m’ha rajat 
amb la sang tudada 
pel nas i a les genives, als dits, 
a doll i sense cosidures, la sang escopida 



per entre les comissures de tots els accessos emergents
al meu cos. I tot allò que demà havia de ser 
ja no serà mai. El futur 
que em posava les messions s’ha badat!
profund com aigües torrenteres amb cada esqueix nocturn 
                [cartografiant-me la carn embogida.

I tot allò que ara desitj 
és 
entendre’t la paraula,
intuir un mot, mig mot, saber-ne certes veritats,
l’ànima inconscient que les escup, rabent,
i que dol com cops de puny 
a les meves orelles sòrdides,
eixordades per l’avenir del trencant de l’alba.

Desitj, doncs, ésser un bac 
pàl•lid a les altures,
fer món traspassant-te la pell 
com un fantasma furibund 
&
esverar la calma de tots els teus sentits alhora.

Com un rodamón errant entrebesant 
publicitat, com un indi
servint gasoil damunt un cementeri 
indi, 
com una xavala d’ungles llarguíssimes invocant déus venidors
     als lavabos
     de la discoteca.

Excedir amb mil visions els vostres camins orfes  
    [de pòtols místics.



Ales e vents

El sud és cap a l’est, apressa’t!
Empeny-te cap als confins
de l’esplanada
terràqüia, alluna’t!
Escapa de les pantalles 
cornucòpies, de la plàstica
estètica que tot ho emplastra
i en fa misèria i fems d’estable
de l’existència als occidents. 

Decididament, enllà 
de bronzejadors, castells i platges.
Vaguem cap a l’est!
lluny dels seus dies escassos 
de trobadors
&
esborrem-nos les petges de dol i de nacra,
que no ens puguin ensumar mai més el rastre!

I siguem el que fuig de tots!
Empesos! Empesos 
pel neguit de les onades. Empesos 
per la mar, si fa no fa, innòcua. Cap a l’est, 
escopim la sabonera!
a les seves cares de sermó,
trinxem totes les seves imatges!
fruits saborosos per als nostres incisius laterals. 

És cap allà que cal somiar, remers!
envestint els ports, car de ports 
desitjables ja no en resta
cap ni un. Car d’amarres que amarrin 



ja no en tenim constància. Envestim els ports! 
Envestim el calat de la ribera! La tempesta!

Envestim-ho tot, vestim-nos de bàrbars
despullant-nos
 de qualsevol cant 
  de sirena
 dels fars del 1939, del 1984!
 dels xiscles, del deliri orat
 de les gàbies dels sers
 lobotòmics engomats!

Siguem sintagmes precipitats
& 
ignorants de qualsevol 
  civilitat.

Els rais, envestim també els rais
de tots els homes descobridors,
camí de la descolonització de
l’illa Tropical i de l’illa de Ciment
dels ferms esculls, envestim els esculls
iradament, que petin al nostre pas com bancs!
d’arena.

&
Tocat 
el fons,
toquem el dos. 

I imaginem les ales, ens cal
intuir la silueta de les ales. El despertar 
de les naus galàctiques 
submarines. És més, venerem-les! 
Venerem les ales imaginades! 



Sorneguerament
ja s’enlairen, ens acaronen el casc i les cames
immergint-nos en la ingravitat tarongina.
Allà d’allà, l’univers, el jardí estel•lar...

Ah! Se’ns farà tard. Fosc, tard. Es farà de nit. Es farà tard,
fosc, tard. Se’ns està fent de nit!
Que no ens aplegui submisos 
el darrer glop de llum!

Divisem la fosca, avesem-nos-hi
abans no es pongui el sol! No volem divisar
els colors vells i estantissos. No volem divisar res 
de tot allò estanc que ens encalça
   inesgotable
fins al vòrtex de les nits. No, 
i més enllà ja no s’hi atrevirà, la llum
tirana sempre empetiteix davant 
les portes de l’ocult.

Divisem simplement una divisa cega! 
horitzontal, falaguera. Divisem confiats pel vent,
el nostre vent de cada dia. El nostre vent, 
l’aire que controla les nostres boques 
pèrfides, l’aire que ens impulsa
les esquenes, màquina avant! 
& 
alliberant el pres enllà de les murades, 
el vent sempre rabiós a les orelles. El vent 
que apaga les espelmes i allarga 
les vetllades, el vent etern 
que alleugera la tensió 
de les criatures de 
pupil•les cansades.



Un vent llevantí que ens 
recordi el tacte de les esquenes, el tors 
nu, la nuesa 
que perdérem al foc. La nuesa 
foragitada que, sortadament, encara crema.
Mai domada! El tors nu, com un joc, com un torn, 
com un altre torn, ara et toca a tu, i ara a mi, 
ambdós nus d’aspres recons. Nus de timó 
i curulls de bruixeries. 

Així, tal i com ens volem, aquí 
a l’indret on ens volem. A la perifèria 
dels trànsits comercials. A l’eix 
de la memòria desvestida, orada, malsana,
fonament i forment 
del vaixell que ens malmena.
Al vaixell 
que ens ignora, al vaixell 
que no acata ordres, absolutament ebri.
A la bactèria saladina que ens devora la pell, 
el rostre, l’hàbitat. Al naufragi 
que ens habita fredament 
els intestins 
quan cau 
meteòrica 
la vesprada.

Així, com una bala. Com una bala 
perduda que solca el vent. Així, 
com quelcom que es des
integra ansiosament fins fondre’ns en
les inacabables nits d’estiu que mai no atenyen
     matinada. 



Beatitud irlandesa (k-pital)

«L’aire és ple dels nostres crits. 
(Escolta.) 

Però el constum és una gran sordina» 
       

Samuel Beckett

El vell 
refrany que diu així:
  
      Quan acabeu el bric
      comprau-ne més.

T’ho explic:
      La gelera freda & buida,
      glaç desert,
  mans obertes
  ulls mortals
  buits no metafòrics,
  metàl•lics budells rugits a mitjan matí
  &
      l’estricte oasi desolat
      replè d’àpats caducats és
   mort en miniatura
   mal averany
      la truja que s’alimenta de sa    
    ventrada.

Pretenen elevar la seva espècie
amb els terratrèmols 
del teu estómac
amenitzant la vetlada  com un vals.



Conill

Mostra’m el rastre
de la teva fuga immaculada.
Revela’m la gruta gairebé
sagrada
on arrauleixes 
el teu cos calcinat. 

Diga’m  
que n’has fet del temps
i de les busques, i 
que n’has fet 
del penjoll daurat. I de les butxaques, 
conill, què les has condemnat?

Potser el blanc ja no és
el pigment de l’esperança?

Frissaves
sense deixar-ne fressa
ni pista ni cordill,
sempre excusant-te

  I’m late
  I’m late
  For a very important date.
  No time to say “Hello, Goodbye”.
  I’m late, I’m late, I’m late.
  
sempre defugint l’egoisme d’altres bèsties 
—probablement famolenques de tu.



Però feres tard a tot. I què,
conill? Fes-los fotre!

Que no saben que 
demà sabràs predir, conill,
el perquè del nostre futur maldat?

Llavors, conill, potser 
podràs explicar-me
com puc apaivagar la meva ànsia
crònica
de soledat.



Re-fugi!

Talaiots, balenes, vells
marins. Cinquè vespre a la talaia. 

Pirates, periodistes. Corredors
de borsa. Turistes. Contemples natures
mortes. Vigiles bé qui t’envolta,
no tens consol. 

Trànsit enllà, 
remor de mar, esplendors. 

Aspirina,
et prens l’aspirina.
T’allunes al teu jardí 
de fruita madura. Pugnes
per encabir retirades
al congost. 

Ets, llavors, d’una terra suau.

Ets, llavors, un viatger més 
engolit pel seu propi paradís artificial.

Ets, llavors, un cos clos, 
apàtic, amarrat davant la mar. Un no-res 
tan elèctric com inútil: l’apàtrida,

sols encalces il•lusions.
Fas l’amor 
com els camaleons.



Insecte

«No pots tocar aquests fantasmes.»

Jim Morrison

El fons t’engoleix 
la figura com en un exercici 
de puntillisme. Se’t deformen 
principis i finals
de l’estricta realitat.
Voldries bramar-la 
d’una sola llàgrima. Dessolat
             esgarrapes els murs 
             amb paraules, com sempre.

Home afamat
de potons i carretera,
comprens que avui el confort
és més fort 
que la imaginació, 
domèstic, més modern, 
més fàcilment estimable.

Llavors ets tan i tan 
petit. Tems dissoldre’t
del seu temps        dels seus ulls
        que mai no et miren 
        però
        un dia podrien fer-ho
        i així ho faran, car 
        per això vius
d’un descuit del paisatge.



L’escàner (o el riu Cam)

Ara mateix voldria
un cigar als llavis. Ajagut 
al llit. Ara mateix voldria
veure’m envolt pel teu cos
elèctric. No em fa falta 
preocupar-me pel futur.
Vivim uns temps moderns.
Vivim uns temps moderns.
No ens fa falta 
preocupar el futur,
tanmateix les atmosferes 
  es badaran
i els forats negres
  s’engrandiran.

I nosaltres ens farem fotre
dia rere dia, des de l’optimisme,
 com cignes foscos 
en fons d’aiguamarina rosats
a l’ombra d’un sol vertiginós, els llacs 
i els rierols amarrats als parcs
d’herba estival quan els grups d’amics 
ja són tornats a casa, quan els transeünts  
es difuminen rere les cantonades de maons ocres, 
quan els colors quotidians es dissocien 
ràpidament i de manera rotoscòpica 
   dels ports de la realitat.

Tots passaren per aquells túnels altra i altra vegada.

Cambridge, maig 2018



Virginia Woolf

Hi ha dies d’heura incontenible.

Hi ha pètries clastres, sulls lledoners.

Hi ha terrossos tenyits de dolçors tudades.

Hi ha capvespres quiescents d’oracle claríssim.

Hi ha nits de bressols buits que s’engronsen a compàs de mort.

Es conegueren l’ànima amputant-se els maxil•lars amb ràbia.



«Ara ve la serp esmunyedissa
en dolça humilitat.

I l’home just furieja per les selves
on ronden els lleons.»

William Blake 

Tots recordam i oblidam 
instants. Cap ment, ningú
no pot abastar la totalitat
de la 
lluna rosada.

Temem la mort dins el flux 
d’existir.               L’elixir 
dels adéus al reflux de les coses.

Totes les nostres relacions 
neden cap a les terres
de l’enyor. A tota vela,
indefugiblement.

Només conservam trossets 
de gent llunyana i els cops 
dels hiverns geniüts com boira 
entre albes 
blanques.

Ens manaren: perdonau. I perdonàrem,
fins la nostra misèria.

I en tots els homes,
i en totes les dones, deus 
de llàgrimes insatisfactibles.



Coratges, resistències,
somnis evadits vaporosament.
  Sons i fúries,
  vents massa idiotes.
Voldríem tenir tota la vida,
tota la vida una altra vegada
  ara lenta i majestuosa
molt més digna i molt més sincera
&
Voldríem exiliar 
la careta ridícula, l’estranya
sensació de ser invisibles
             esqueixos de pedaç damunt blocs de gel
no vists, no sabuts, sense ostentació, sense brillantor.

Però això és tot el que som 
tiranitzats per les noves
modes de la pragmàtica.

Esclaus, esclaus, esclaus...



Mira’t 

Com un badall de ca.
Vagareges per l’avinguda
elementalment.
Exhibeixes l’escalfor 
de ton cor per
quatre rals
&
a punyalades.

Si fa no fa, com les costes verges
              ferides de cales.



Extints 

Res 
no se’ns revelà
als punys saturats de les muntanyes;

la vista era absoluta, i les
carenes de foc.
Miràrem el cel per si de cas, contemplàrem
estrelles. I cel, i res, i més cel: cap visió.

Tanmateix,
tot fou anunciat
als carrerons, a l’acer:
 polígons industrials asfixiats.
Al glaç damunt els bancs del parc.

La veritat ondulava
només
a l’erm, a les
misèries compartides
en infèrtils descampats on,

per un incís,
la Venus
que ens revolta
a cada pas
observí:

vos fou imposat el perdó —l’equilibrisme—
com a justa mesura de relació:
   
   tot serà restablert,
   fills del 
          conflicte.



I callàreu 
l’elixir, la fortor
que s’encova davall les aixelles.
Amb els ulls de vidre,
rojos, espasmòdics,
i amb el tors 
celest 
aterrat, a cada respir una brànquia
&

vegetacions creixents per entre sinapsis somnolents.

L’horabaixa cau avui en aquells descampats, ara tot
ho tapa 
l’heura silvestre.

Volàtils, nostres
sons biològics, poc
pràctics, ecos
de vells riures cecs,
són el reflex d’una carn:
 l’illa

que recompta
els amors que devem... no!

No ens deurem res!
   esperits
         extints
   enyoren
   ereccions
        erràtiques.



Edèn (minúscula)

«Sense el ressò del dring
i el brill de l’or malvat
voldria anar pel món

com el món no en té cura.»

Joan Salvat-Papasseit

al túnel
hi cremàrem
alguns anys. tot
era perdre 
la noia del vestit fosc
i tornar-la a trobar.

infinitesimalment
camí del cúmul
fotre de bac
i observar
els neons
amb el plàstic
entortolligat als confins
de les butxaques &

el dring
de les claus
de casa:
tocar-les.
i el contraceptiu
evita el no retorn.



ningú voldria
perdre’s
una nit
com aquesta. escatant els minuts
vaig trobar-te
immersa
als oceans de cassalla

i vam besar-nos
per si no ens vèiem més.
i sense transcendir.
i no s’aturaren els minuts.
i no sabia el teu nom, no el sabré mai.



Em faré vell d’aquest intent

  Vivint a glops
  Morint a cops

Posem que jo som 
l’histriònic fervor
dels mercats.

Posem que tu ets 
un brollador 
del centre, &
l’arrel que ve del ventre,
m’estires el rostre 
erecte. 

O posem l’exemple
dels carrerons.
Sí,
dels carrerons, &
Posem que jo
m’hi perd qualsevol 
capvespre.

I posem, és un dir,
que som caigut
 del blanc astre,
 del fruitar de l’ullastre,
Caçaire perdut
rere rastre de sorra, &
Tu ets el vent 
que l’esborra:
  



    jo et caç
    sense èxit 
    [maldestre]
de l’albor
al vespre.



Claustre (no teníem temps)

«[...] he anorreat el temps antic:
l’infern i el cel són als teu ulls.»

Mikhail Lermontov

Ciutats invisibles
dins
parpellejos ressecs

Oceans 
fungibles
en
glopades amargues

Visions inaudites
&
desolacions 

a l’esquena rapinyada

Recorreguérem aquells mapes
  [malaltissament

No ens féu pessigolles,
no precisament, el punteig 
àvid
de les hores:



Gratàrem refugis
als 
deserts o 
a les 
glaceres de l’albada

fins que extingírem dents i ungles

Fixàrem la rialla de l’idiota al no-res 
per dissipar 
   [misèries



Ryder

«Escola’t pel bec d’una àguila quan s’obre.»

Gary Snyder

Veure’ns dansar
 llunàtics
em reconforta

esmaperduts i abduïts 
enllà del matí

abduïts pels alens de les muntanyes
pels salts dels gorgs [fenòmens 
   ufològics].

Encetàrem cada flor i n’observàrem les cavernes lípides:
  menys fàrmac
  menys
              fama,
sents el pes de la meva llengua sobre el teu imperi fallit?



Metro nímia

«Eros i Tànatos al vespre
amb una xina per fumar

però sense llumins
per encendre.»

Gerard Horta

Si fórem l’ànsia de l’insurrecte
o el calc; això és, l’ànsia
de l’insurrecte 
o el calc, escarniríem tot
quan es belluga al petar 
dels fluxos urbans 
fins que 
el cor s’il•luminàs de cop
i volta, enllà
de ments 
plàcides benpensants...

com un llumí 
pres foc 
als túnels foscos del metro 
clos, com
un nervi en estat de psicosi,
molt tens.

Si les càmeres 
del grandiós germà
s’amansissin sabotejades, si poguérem desitjar
com l’infart golós 



de més xocolata —o l’infant sense sabata—
uns espais fora d’horari 
després
del darrer tren nocturn...
ja no ens caldria colonitzar Mart!
ni vigilància ni 
vigilats, 
  tan sols 
  passió.
Tu i la Tenebra
a soles
&
la mala llet;
cèntims freds al paviment,
i brillantina; passadissos 
erectes 
com llargs rèptils 
serpentejant elèctrics per entre tènues neons perennes;
ulls ben clucs; pampalluga 
vermella, cap ni una: 
boira íntegra 
per qui 
habita la nocturnitat; la paranoia,
mesura 
& ranura 
dels ingents caçadors de brosses
als barris del xinès,
avui vençuts per l’exuberància; 
i birres a mitges, cartons,
bolics i edredons; la son intimíssima de la bèstia
andrògina, autòmat diàriament
humiliat per la superfície,
per tots els aparadors dels comerços, 
pel verd llunyà de les pastures amples.



Si tot entrellucant dues mirades
còmplices
ens deixéssim seduir
per aquell 
intestí fantasma,
si juntes esperàssim
d’incògnit 
que 
el segurata abaixàs la llauna
i ens aventuràssim als laberints de Baal,

seria l’amor i seria la guerra.

Barcelona, gener 2019



Noppera-bo

«Guarda en secret el teu nom vertader.»

El viatge de Chihiro
(Hayao Miyazaki, 2001)

Com misteriosos Noppera-bo malaltissos, 
fastiguejats 
d’expectar les mateixes crueses 
a la manera
dels vells fantasmes solitaris,
reconeixent la melancolia
en cada gest, en cada escena
quotidiana, 
recorrem 
el viatge de la catàbasi
a lloms del vèrtex de l’agulló de la mort.

Adesiara
móns abismals 
travessen les fronteres de la pell 
resseca
& 
sobrevolam l’individu que ens imposa 
les messions i la mesura de les coses.

Llavors els somnis acaricien 
hilarant-
-ment totes i cada una de les fulles 
d’herba 
de la praderia.



Com cares en blanc, sense rostres, 
 vivim i morim 
com l’infant que fórem. Nins de la boira 
que perduren 
ferotge-ment, innocentment, a la ignota eternitat.

«Podem estudiar les lleis de la matèria del dret i del revés, 
però una vida reeixida no vol saber res de lleis. 

És un descobriment desafortunat, certament, 
el d’una llei que ens lliga 

allà on no sabíem abans que estàvem lligats. 
Viu lliure, nen de la boira.»

Henry David Thoreau



Al meu cosí Marc

Colònia 

Amb els ulls
Entelats
Un gener sencer
Endeviní
Els moviments del cel

 Clarianes 

Tarongines

 Núvols 

Flàccids

Abans 

De l’eclipsi

Denses visions 
de carretera aturonada 
Que se’n va
Per un moment
I torna



Ha arribat l’hora del cant dels adéus,
l’adéu a totes les paraules, agres o benvolgudes,
que tan sols són això, paraules. L’adéu a alguns absurds,
uns entre tants, com l’esguard petrificat rere el vidre
de ta finestra bruta. Ha arribat, finalment, l’hora de recuperar
els palmells, els calls, d’aprofitar la inèrcia dels camps
erms com taules rases... marxa! marxa! marxa!...
camí de la desolació, tot fent de marge insistent 
a tot quan ha de venir, a tot quan se’n va, oh, etern vagar.
Ha arribat l’hora d’abandonar l’obra veraç, la tinta eixuta,
l’abraçada asfixiant del paper. Avui és l’hora de la vida
o l’hora de la mort, sense preferències... la vida als plecs!
&
a les carícies. Contacte, Tambor... i Dansa! La carn blana
i la pell tensa, la pell bruna. La pell aspra copejant 
la membrana. I el fregar d’unes cames soltes al buit, abocades 
al vèrtex dels penyals, i uns cabells i uns altres entrellaçats,
eriçats i amb l’espinada dreta, corba, dreta una altra vegada.
I uns cavalls, i comunicacions de tota mena; sinceres, abstractes, 
superficials i dolents, grandiloqüències d’esbarjo,
intenses!
Ha arribat l’hora de reviure en cada nova cara l’èxtasi de  
l’inconegut, canviar seda per fang, ploma per mall, i desgastar 
soles i sòl a soles i veure sortir els astres, i glopejar 
els elixirs incolors que acceleren el descens de les cortines  
vesprals cap a les carenes. L’hora d’exorcitzar 
al punt més àlgid la son domèstica que s’enganxa als rostres 
pàl•lids. El deix dogmàtic del repòs.
L’ocasió de trobar un sentit, i perdre un sentit, d’assenyalar
una fita, i de tombar una fita, totes les fites, abandonar-se 
als cims rere la peülla ignota que qui sap on mena.
Ha arribat l’hora del teu cant a la ventura,
l’hora de trinxar, per ventura, els papirs
i d’encaminar la barcassa a les riberes magnètiques, altra volta.
L’hora dels silencis, panoràmiques ardents, i els dits onejant



al compàs del vent. I tants amors. I tants començos. Tant bullici
extenuant. I una dimensió més lliure, un aire grandiós
&
la mar oberta, incansable com converses infinites,
i dormir als solcs el dolç somni de la terra. Una vegada, 
moltes vegades. Dormir la son de l’ós i la son de la tortuga.
Ha arribat l’hora d’abocar l’oïda al rastre dels mots més sonats, de 
les grafies ara inscrites i ara esborrades dels murs,
esbombades sense contemplacions als dies dels infants, 
als homes sònics, als queixals violents de les dones cansades,  
planejant obertament sobre les tombes dels vells marins, 
als còdols de les platges on mor la balena. L’hora dels mercats 
laberíntics i de carrers curulls de passions inquietes,  
instantànies, reminiscències de trobades que mai no fermentaran. 
Vells cultes, sí. I nous sacrilegis
&
el demà que corre cap aquí tartera avall alçat com una fera, com 
l’hora de les feres. 
Ha arribat l’hora dels udols salvatges.

La nit es mou. Compenetració. Una bomba
davall la butaca de l’escriptor: revolució!



Sànscrit de taverna

ओं मणिपद्मे हूं
«Oh, joia que sou en el lotus.»

La poesia és tot i tot és el no-res
 
és veritat i és mentida

és imitació del foc i de l’edifici
       [que s’esfondra.

De la flama o per entre els enderrocs
       [s’alça bella i vertiginosa.



Tots aquests moments es perdran en el temps / com en la nit
les flames a la fosca

Tenia als dits una mena de timpà. Un brogit creixent dilatava sa pell 
i pugnava per bramar inadequadament i quedar tan ample. Allà 
mateix, entre els seus, com qui es compixa quan ja no en té l’edat 
i desperta sospites i rumors que prenen volades d’inimaginable 
calat. Les idees no gaire sòlides malmenaven qualsevol intent de 
mantenir una conversa passats els dos minuts. No en sé jo, de lligar. 
Tothom té cabells i una rialla per a qui vol. Tothom tenim por dels 
buits i per això no ens els amidam. Feixuguesa, oi, pressió. Qual-
sevol paraula. Qualsevol estat definiria a la perfecció aquell ma-
lestar. Llavors prengué consciència, creuà el bosc de camises que 
s’agitaven amb llangor a la pista de ball i travessà la porta: break on 
through to the other side...

... el xoc batent contra l’exterior l’ensorrà. De glop, nova conjuntura: 
fems, fum, discòrdia. L’abocador del paradís és el paradís mateix, 
paràsit. No hi ha respostes a la nit més enllà de clàxons llunyans 
i ganes extremes d’ésser comprès pels qui et són iguals. O punyir 
ulls i orelles per calmar l’alegria quotidiana. Follar ras i curt: ho fa 
el desert amb l’aridesa... Aquí, a l’exterior, vent de tard. Calls a les 
mans. Nit d’octubre, tretze, fred a les butxaques (quatre cèntims de 
coure). 1, 2, 3... col•lapse al llagrimer.

Notà com, gradualment, se li fonien les parpelles amb la vista inter-
mitent de la  badia. Quants llums, llumeta, pareix Nadal. I quants 
punts on fixar la desolació i mirar d’exiliar-la. Però no basta. Quan-
ta pena esparsa. I ningú al teu voltant, allà, a recer del mirador. 
Sempre és allà. Qui més ho sap, jove? Angoixadament feliç, el teu 
costum. Els molins quiets i els ulls cerquen una pampalluga inten-
sa, insòlita, destriable. No. Mai no podràs veure’t des de fora... 



Ara hi ha grupets d’amics que peten d’amor als amarradors i eixor-
den el passeig. Tots són focs d’artifici però la metxa s’apaga sempre 
al teu davant. Els seus crits s’enfilen fins al mirador, els seus vòmits. 
Preservatius esquinçats a la sola de les sabates. D’aquí a 9 mesos.  
El poble, sa glòria. Aquelles mans tan fredes t’acariciaran les galtes 
altra vegada, ara, a la rodalia? Oblida aquest obstacle o no 

podràs fer-te gran.

Vòmit, i el carreró lateral d’un club de moda. Ni ànimes ni moixos. 
La nit quan ja no es mou. Els joves pollastregen fins que escanyen 
la innocència. Llavors es clouen els dits amb qualsevol engranatge 
i la por colonitza els seus iris confiats. Cal ésser constant, diuen, 
domèstic. Fitar els grafits anònims és l’alternativa a la tradició que 
ells t’imposen: T. G. estbyeron akí. Viva Spaña. Niche. Nice shot gal. 
MAJOR-K’S’FUN. Independència PPCC. Oyo 14. Ara compixes la 
paret i la petja és tan efímera que, si hi pensassis, et doldria. La sort 
dels condicionants, de la teva condició de pensador volàtil. Potser 
el gran bum serà demà.

Neons i vidre espars. Qui reflecteix, sinó, les teves preguntes 
amargues? Jugaràs uns minuts més amb la sensació d’una solitud 
eterna, però no podries mantenir-la. Un dia entendràs que no cal 
entendre’s. Sols deixondir-se i escometre. I en acabat tornar al llit. 
Entendràs l’olor viciat de la teva habitació com un cercle inexpug-
nable.
Rutina i serenor a l’hora de les postres. La lluna a les 2 i quart és un 
astre i no n’hi ha més. S’acabarà la rampa. 

Ara dues prostitutes enfilen cap a la perifèria tot saludant dele-
rosament qui els ha saludat primer. Els seus gestos contundents 
flairen a escorreguda i a explotació. Cul, i no cony, a les guerres 
invisibles.



Tots lliscàvem per abismes de moneda i contenció. Mai ningú no
 s’aventurà enllà dels seus confins.

Cal que tots ens captinguem secrets als llindars
  de les societats paupèrrimes.



A la memòria de PATRICIA HERAS.

Contra la colonització policial i militar 
dels nostres carrers, cossos, dies.

Contra totes les CIUTATS MORTES.






