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Més d’una vegada vingué un Camarada, el mateix, aquell altre, a confiar-me la necessitat 

d’actuar: què pretenia? – com que el fet d’adreçar-se a mi va anunciar per part seva, també, jove 

ell, l’ocupació de crear, que sembla suprema i reeixir amb paraules; insisteixo, què volia dir 

expressament? 

Deixar anar els punys, en ruptura del somni sedentari, per a un impacient cara a cara amb 

la idea, així com agafen ganes o moure’s: però la generació sembla poc agitada, més enllà del 

desinterès polític, pel desig de disbauxa del cos. Llevat de la monotonia, és clar, d’enrotllar, 

entre les cames, damunt la calçada, segons l’instrument preferit, la ficció d’un enlluernador rail 

continu.  

Actuar, apart d’això i per qui no en fa començar l’exercici fumant, ha significat, visitant, ja 

t’entenc, filosòficament, produir sobre molts un moviment que et dóna a canvi l’emoció de sentir 

que n’has estat el principi, i doncs que existeixes: cosa de la qual ningú, d’antuvi, creu estar 

segur. Aquesta pràctica admet dues formes: o bé, per una voluntat, sense saber-ho, que dura 

una vida, fins a l’esclat múltiple – pensar, això: si no, els desguassos ara a l’abast en una 

previsió, diaris i el seu remolí, determinar-hi una força en un sentit, qualsevol contrariada per 

molts, amb la immunitat del resultat nul. 

Al gust, segons la disposició, plenitud, pressa. 

El teu acte sempre s’aplica a paper: car meditar, sense rastre, esdevé evanescent, ni que 

s’exalti l’instint en algun gest vehement i perdut que hagis cercat. 

Escriure – 

El tinter, cristall com una consciència, amb la seva gota, al fons, de tenebres perquè 

alguna cosa sigui: després, aparta el llum. 

Observares, no s’escriu, lluminosament, sobre un camp fosc, l’alfabet dels astres, tot sol, 

així s’indica, esbossat o interromput; l’home continua negre sobre blanc. 

Aquest plec d’obscura blonda, que reté l’infinit, teixit per mil, cadascú segons el fil o 

perllongament ignorat son secret, aplega arabescs distants on dorm un luxe per inventariar, 

estrígid, nus, fullatges, i per presentar.  

Amb l’engruna de misteri, indispensable, que resta, expressat, mínimament. 

No sé si l’Hoste perspicaçment circumscriu el camp del seu esforç: em plaurà de marcar-

lo, també certes condicions. El dret de no acomplir res d’excepcional o que defugi les maniobres 

vulgars es paga, en tots els casos, amb l’omissió d’un mateix i de la seva mort diria com a tal. De 

proeses n’executa en somnis, per no molestar a ningú; però encara, el programa en queda 

exposat per a qui no en fa cabal. 



L’escriptor, dels seus mals, dragons que ha mimat, o d’un goig, ha d’instituir-se, en el 

text, l’espiritual histrió.  

Paviment, aranya, obnubilació dels teixits i liqüefacció de miralls, en l’ordre real, fins als 

bots excessius de la nostra forma gasosa al voltant d’una aturada, dempeus, de l’estatura viril, 

un Lloc es presenta, escena, engrandiment davant tothom de l’espectacle d’Un mateix; allí, per 

l’efecte dels intermediaris de la claror, de la carn i de les rialles, el sacrifici que hi fa, 

relativament a la seva personalitat, l’inspirador, culmina sencer o bé, en una resurrecció 

estrangera, acaba amb ell; de qui el verb repercutit i superflu ara ja s’exhala per la quimera 

orquestral.  

Una sala, ell es celebra, anònim, en l’heroi. 

Tot, com funcionament de festes: un poble testimonia la seva transfiguració en veritat. 

Honor. 

Busqueu, on és, una cosa que s’hi assembli – 

Se’l reconeixerà en aquests immobles sospitosos que es destaquen, per un enfarfec en la 

banalitat, de l’arrenglerament comú, amb pretensió de sintetitzar els fets truculents d’un barri; o, 

si algun frontispici, segons el gust endevinatori francès, aïlla, en una plaça, el seu espectre, jo 

saludo. Indiferent a tot allò que arreu circula com per canonades, la flama de llengües reduïdes.  

Així l’Acció, en el gènere convingut, literari, no transgredeix el Teatre; s’hi limita, a la 

representació – esvaïment immediat de l’escrit. Que acabi, al carrer, en un altre lloc, això, la 

màscara cau, no es tracta del poeta ; perjura el teu vers, té molt poc poder portes enfora, vas 

preferir alimentar la resta d’intrigues comeses a l’individu. De què serveix precisar-te, sabent-ho 

de nen, com jo, que no en vaig conservar noció més que per una qualitat o un defecte d’infància 

exclusius, aquest punt, que tot, vehicle o inversió, ara ofert a l’ideal, hi és contrari – gairebé una 

especulació, sobre el teu pudor, pel teu silenci – o defectuós, no directe i legítim en el sentit que 

fa un moment ha volgut un impuls i viciat. Com que mai el malestar no basta, aclariré, 

indubtablement, amb properes digressions, tantes com calgui, aquesta contaminació recíproca 

de l’obra i els mitjans; però abans, no convingué amplament que s’expressaria, com un cigar, 

amb tota mena de circumvolucions, la vaguetat de les quals, si més no, es dibuixés damunt la 

claror elèctrica i crua? 

Un delicat, així ho espero, ha patit – 

Exteriorment, com el crit de la immensitat, el viatger percep l’angoixa del xiulet. “Sens 

dubte” es convenç: “travessem un túnel – l’època – aquest, llarg l’últim, que repta sota la ciutat 

abans de l’estació totpoderosa del virginal palau central, que corona.” El soterrani durarà, oh 

impacient, el teu recolliment per preparar l’edifici del vidre alt eixugat per un vol de la Justícia. 

El suïcidi o abstenció, no fer res, per què? – Única vegada al món, perquè a causa d’un 

esdeveniment sempre que explicaré, no hi ha Present, no – un present no existeix. Per manca 

que la Multitud es declari, per manca – de tot. Mal informat aquell que es proclamés el seu 

propi contemporani, desertant, usurpant, amb la mateixa impudícia, quan del passat ha cessat i 

el futur tarda o tots dos tornen a mesclar-se perplexament per ocultar el que els separa. Fora 



dels editorials dels diaris encarregats de divulgar una fe en el no res quotidià i inexperts si la 

plaga mesura el seu període amb un fragment, important o no, de segle. 

Defensa’t doncs i sigues present.  

La poesia, consagració; que assaja, en l’aïllament i en castes crisis, mentre avança l’altra 

gestació. 

Publica. 

El Llibre, on viu l’esperit satisfet, en cas de malentès, un d’obligat per certa puresa de 

cabriola a espolsar el més gros del moment. Impersonificat, el volum, igual que te’n separes com 

a autor, no reclama aproximació de lector. Cal que ho sàpigues, entre els accessoris humans, ell 

té lloc tot sol: fet, essent. El sentit soterrat es mou i disposa, coralment, dels fulls. 

Lluny, la supèrbia de prohibir, fins i tot quant als fastos, l’instant: observem que un atzar 

hi nega els materials de confrontació amb alguns somnis; o ajuda a un capteniment especial.  

Tu, Amic, a qui no s’ha de frustrar d’anys ja que paral·lels a la sorda labor general, el cas 

és estrany: et demano, sense judici, per manca de considerants sobtats, que tractis la meva 

indicació com una follia no ho defenso, rara. Tanmateix la tempera ja aquesta saviesa, o 

discerniment, si no val més – que no pas arriscar sobre un estat si més no incomplet a l’entorn, 

certes conclusions d’art extremes que poden esclatar, diamantinament, ara per sempre més, en 

la integritat del Llibre – jugar-les, i per un capgirament triomfal, però, amb l’ordre tàcita que res, 

palpitant en el flanc inconscient de l’hora, mostrat, clar i evident a les pàgines, no la trobi a 

punt; encara que no en sigui potser una altra on hagi d’il·luminar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


